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RESUMO: O respectivo trabalho analisa a resolução dos conflitos da violência 
de gênero por meio da justiça restaurativa em harmonia com a lei, frente ao atual 
sistema penal da justiça retributiva, que ao agir só, desconsidera a amplitude e 
complexidade da violência de gênero que transcende a mera esfera do direito 
positivado. Busca nessa seara refletir criticamente o uso dos meios alternativos 
de resolução dos conflitos domésticos, que vislumbra ir além da ressocialização 
do ofensor, mas reestabelecer o núcleo familiar e recuperar a vítima, ademais 
debruçar sobre as informações pesquisadas, no intuito de confrontá-las e inferir 
os reflexos do paliativo dado aos conflitos, oriundos da violência doméstica, 
administrados majoritariamente pelo “populismo punitivo”. 
Para tal iniciativa houve a revisão bibliográfica sobre o modelo da justiça 
restaurativa, a exemplo o método da constelação familiar representado pelo seu 
precursor no cenário nacional brasileiro o Ilmo. Dr. Juiz de Direito do estado da 
Bahia Sami Storch, aluno do Pai da constelação familiar, o psicoterapeuta 
alemão Bert Hellinger, como também a avaliação dos dados veiculados pela 
Organização Mundial da Saúde, a Fundação Perseu Abramo, o Conselho 
Nacional Do Ministério Público – Cadastro Nacional de Violência Doméstica, 
dentre outras fontes, pertinentes a violência de gênero, a análise da eficácia da 
Lei Maria da Penha, e dos tratados e convenções celebrados pelo Brasil, e por 
fim, um breve apanhado conceitual da Criminologia. Nessa propositura, os 
estudos acima confrontados constatam a eficácia do método da justiça 
restaurativa na resolução dos conflitos de violência doméstica, por transcender 
a esfera da punição ao agressor e possibilitar restaurar a vítima e sua família ao 
lhe retirar do polo passivo do conflito – vitimização –. Reafirma nesse viés, que 
a resposta estatal padrão é rudimentar e ineficaz, e para isso se faz emergente 
a instituição de práticas restaurativas que insurjam contra tamanha problemática 
e destine ao sistema penal a função subsidiária, para casos excepcionais. 
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