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RESUMO: Este resumo tem por objetivo investigar a possibilidade de aplicação 
da justiça restaurativa às infrações penais praticadas mediante violência contra 
a mulher, considerando as especificidades das relações íntimas de afeto, a 
notória ineficácia da justiça retributiva e os princípios da Lei 11.340/06. A 
relevância temática se justifica no fato de que, na maioria dos casos, mesmo 
após ser condenado pela prática de crime contra mulher em relação íntima de 
afeto, o agressor, ao constituir novo relacionamento amoroso, repete conduta 
idêntica de agressão, e a vítima, figura quase sempre esquecida pelo Estado, 
continua vulnerável; não há a restauração do status quo ante bellum. É dizer, 
nestes casos, a justiça retributiva, mesmo tendo punido o réu, não tem se 
mostrado suficiente para restabelecer a paz tão ansiada pela mulher vítima da 
violência doméstica. Considerando o objeto e o objetivo já delineados, buscamos 
apoio na abordagem qualitativa, especialmente na pesquisa documental. Foram 
eleitas as comarcas de Itambé, Salvador e Vitória da Conquista, ambas da Bahia, 
sendo observados os seguintes resultados parciais: na comarca de Itambé, as 
ações penais envolvendo o tema tratam, em sua maioria (41% ameaça e 54% 
lesão corporal leve) de crimes que, em tese, poderiam, ser classificados como 
de menor potencial ofensivo, mas que, por força do art. 41 da Lei 11340 e da 
inaplicabilidade de métodos restaurativos, caem na prescrição; na comarca de 
Salvador, onde os números são semelhantes, a prática tem sido diferente. A 2ª 
Vara de Violência Doméstica vem aplicando técnicas de justiça restaurativa 
através de Grupos Reflexivos voltados para o agressor. Nestes, após 
enfrentarem temas sociais, culturais e pessoais como machismo, 
responsabilidade, transmissão transgeracional de padrões de identidade 
masculina, os “agressores” relataram que não se enxergavam desta forma e que 
o tão só fato de terem oportunidade de falar já fez bastante diferença em seus 
comportamentos afetivos; inspirando-se em Salvador, Vitória da Conquista, 
através do Núcleo de Práticas Psicológicas da UESB, instituiu o Grupo de Escuta 
e Acolhimento do réu, e os resultados, embora sem números confirmados, vêm 
sendo positivos. Por se tratar de prática recente no estado da Bahia, até o 
presente momento, não foi possível coletar dados quantitativos sobre os 
resultados definitivos. 
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