Fonamec aborda justiça restaurativa na violência
doméstica
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Encontro ocorreu nos dias 11 e 12 de setembro, em Belo Horizonte

Desa. Dahil Paraense, Coordenadora do Nupemec e as juízas auxiliares Luana
Santalices e Antonieta Mileo durante o Fonamec
Discutir a justiça restaurativa na violência doméstica foi o tema do Encontro Regional do
Fórum Nacional de Mediação e Conciliação (Fonamec), que ocorreu nos dias 11 e 12
deste mês em Belo Horizonte. O encontro é destinado a membros dos Núcleos
Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemecs) de todo o
país. Representaram o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) no evento a coordenadora do
Nupemec no TJPA, desembargadora Dahil Paraense, e as juízas auxiliares Luana
Santalices (da presidência do TJPA) e Antonieta Mileo (da Coordenadoria Geral dos
Juizados Especiais do TJPA).
O encontro foi alusivo ao aniversário de 11 anos de criação da Lei Maria da Penha, que
ocorreu no mês passado. Ao todo, foram quatro painéis de discussão apresentados, com
os seguintes temas: “Enfrentamento da violência doméstica em Minas Gerais”, “Políticas
Judiciárias de Justiça Restaurativa e Enfrentamento à Violência Doméstica”, “Boas
Práticas de Justiça Restaurativa na Violência Doméstica” e “A aplicabilidade das práticas
restaurativas em casos de violência doméstica”.
A programação desta edição do Fonamec também foi baseada na recente edição da
Resolução 225/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que uniformizou o conceito

e as ações a serem desenvolvidas pelo Poder Judiciário no âmbito da Justiça Restaurativa
e a classificou como “um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas
e atividades próprias, que visa à conscientização sobre os fatores relacionais,
institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência, e por meio do qual os
conflitos que geram dano, concreto ou abstrato, são solucionados de modo estruturado”.
Ao final do evento, foram publicadas as recomendações relativas a atuação da justiça
restaurativa envolvendo violência contra a mulher nos Numepecs. Essas recomendações
foram votadas previamente pelos membros do Fonamec de todos os Estados.
O Fórum – O Fonamec foi criado em 2014 e tem entre seus objetivos implementar a
mediação e conciliação nos Estados e Distrito Federal, buscando fomentar a cultura da
paz; a congregação de magistrados e servidores que atuem com mediação e conciliação
para o aperfeiçoamento e a uniformização dos métodos consensuais de resolução de
conflitos; e melhorar a articulação e integração com o CNJ, órgãos de governo e demais
entidades de apoio e representação que atuem diretamente no segmento.
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