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Um Olhar
Manoel de Barros

Eu tive uma namorada que via errado. O que ela via não era uma garça na beira
do rio. O que ela via era um rio na beira de uma garça. Ela despraticava
as normas. Dizia que seu avesso era mais visível do que um poste. Com ela, as
coisas tinham que mudar de comportamento. Aliás, a moça me contou uma vez
que tinha encontros diários com suas contradições.
Acho que essa frequência nos desencontros ajudava o seu ver oblíquo. Falou
por acréscimo que ela não contemplava as paisagens. Que eram as paisagens
que a contemplavam. Chegou de ir no oculista. Não era um defeito físico, falou
o diagnóstico. Induziu que poderia ser uma disfunção da alma.
Mas ela falou que a ciência não tem lógica. Porque viver não tem lógica – como
diria nossa Lispector.[...] Veja isto: Rimbaud botou a beleza nos olhos e
viu que a beleza é amarga. Tem Lógica?
Também ela quis trocar por duas andorinhas os urubus que avoavam no Ocaso
de seu avô. O Ocaso do seu avô tinha virado uma praga de urubu. Ela queria
trocar, porque as andorinhas eram amoráveis e os urubus eram carniceiros. Ela
não tinha certeza se essa troca podia ser feita. O pai falou que, verbalmente,
podia. Que era só despraticar as normas. Achei certo.

RESUMO

Esta tese tem como objetivo discutir os limites e possibilidades da prática da Justiça
Restaurativa como referência para a ampliação da cidadania e do direito ao acesso à
Justiça, para adolescentes autores de ato infracional. Posiciona-se, criticamente, ao
encarceramento em massa, reflexo de um modelo criminalizador que se baseia,
historicamente, no racismo estrutural e em formas reeditadas de segregação de negros
e pobres. Apresenta modelos e fases características do sistema de justiça juvenil no
Brasil, que desenvolveram complexos mecanismos de controle, vigilância e apartação
social, cultural, educacional e econômica dos “sujeitos indesejáveis”, “sobrantes” e com
“visibilidade perversa” e “cidadania inacabada e seletiva”, aliados à ausência de uma
agenda do Estado na construção de políticas públicas voltadas, sobretudo, para os
segmentos submetidos à exclusão e às múltiplas privações, em particular crianças,
adolescentes, jovens e suas famílias empobrecidas. Apresenta os principais contornos
do debate sobre Justiça Restaurativa, modelos, práticas e experiências que possibilitem
à vítima e ao ofensor seu engajamento ativo na resolução de conflitos, e de questões
oriundas da prática infracional, seus obstáculos e possíveis avanços a sua implantação.
Apresenta, ainda, um debate sobre a possibilidade de implementação da Justiça
Restaurativa por organizações da sociedade civil em cooperação com o Poder
Judiciário. O campo de pesquisa foi o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Rio de Janeiro, que conduziu uma experiência pioneira na cidade acerca
desta temática. Para a formulação desta tese, foram realizadas pesquisa bibliográfica,
pesquisa documental em relatórios e prontuários, além de um estudo de caso de
atendimento em Justiça Restaurativa. Os resultados deste trabalho indicam a baixa
articulação do campo jurídico com a rede de proteção social, no sentido de garantir a
cidadania ampla dos adolescentes em geral e, ao mesmo tempo, favorecer - numa
aproximação maior - o debate sobre as perspectivas de socialização e acesso aos
serviços sociais. De maneira propositiva, aponta as potencialidades de organizações da
sociedade civil em participarem na implantação da Justiça Restaurativa por meio de
ações articuladas com o Sistema de Garantia de Direitos e com o Sistema de Justiça
Juvenil, a fim de lançar luz sobre os desafios que os jovens encontram numa sociedade
excludente e seletiva, sobretudo em relação à transposição dos preceitos do direito em
práticas concretas.
Palavras-chave: Justiça Restaurativa. Inclusão social. Jovens e adolescentes.
Cidadania. Acesso à Justiça. Estatuto da Criança e do Adolescente.

ABSTRACT

This thesis presents the limits and possibilities of Restorative Justice practice as
a reference for the expansion of citizenship and the right to access Justice, by
adolescents who are allegedly perpetrators of an infraction. The study considers
the mass incarceration a reflection of a criminalizing model that historically relies
on structural racism and reedited forms of blacks and poor’s segregation. It
presents models and phases that are characteristic of the juvenile justice system
in Brazil, which have developed complex mechanisms of control, surveillance,
and social, cultural, educational and economic separation of "undesirables",
"surplus" and "perverse visibility" and "unfinished and selective citizenship”,
coupled with the absence of a State agenda in the construction of public policies
to segments subjected to exclusion and multiple deprivations, in particular
children, adolescents, youth and their impoverished families. It presents the main
contours of the debate on Restorative Justice, models, practices and experiences
that enable the victim and the offender to actively engage in conflict resolution
and issues arising from the practice of infraction, its obstacles and possible
advances in its implementation. It also presents a debate on the possibility of
implementing Restorative Justice by civil society organizations in cooperation
with the Justice System. The research area was the Center for the Defense of
the Rights of Children and Adolescents of Rio de Janeiro, which conducted a
pioneering experience in the city on this subject. For the formulation of this thesis,
bibliographical research, documentary research in reports and medical records
were carried out, as well as a case study of care in Restorative Justice. The
results of this work indicate the low articulation of the legal field with the social
protection network, in the sense of guaranteeing the broad citizenship of
adolescents in general and, at the same time, favoring the debate about the
perspectives of socialization and access social services. It points out the potential
of civil society organizations to participate in the implementation of Restorative
Justice through actions articulated with the Rights Guarantee System and the
Juvenile Justice System in order to shed light on the challenges that young
people in an exclusionary and selective society, especially in relation to the
transposition of the law’s precepts into concrete practices.

Keywords: Restorative Justice. Social inclusion. Youth and adolescents. Citizenship. Access to
Justice. Child and Adolescent Statute.

SIGLAS

ANCED – Associação Nacional dos Centros de Defesa dos Direitos da Criança
e do Adolescente.
BNMP – Banco Nacional de Monitoramento de Presos
CAI – Centro de Atendimento Intensivo
CAO – Centro de Apoio Operacional
CDC – Convenção dos Direitos da Criança
CDDM – Centro de Defesa dos Direitos do Menor
CEBs – Comunidades Eclesiais de Base
CECIP – Centro de Criação de Imagem Popular
CEDECA – Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
CEMEAR – Centro de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema
Restaurativo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
CENDHEC – Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social
CENSE – Centro de Socioeducação
CF – Constituição Federal
CIDH – Comissão Interamericana de Direitos Humanos
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CNJ – Conselho Nacional de Justiça
CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
CP – Código Penal
CRAS – Centro de Referência de Assistência Social
CREAS – Centro de Referência Especializado em Assistência Social
DCI – Defence for Children International
DEGASE – Departamento Geral de Ações Socioeducativas
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente
ECPAT – End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children
for Sexual Purposes
EJLA – Escola João Luiz Alves

ESE – Educandário Santo Expedito
ESGSE – Escola de Gestão Socioeducativa
FIA – Fundação para a Infância e Adolescência
GCA – Gelso de Carvalho Amaral
GMRS – Grupo de Mediação e Resolução de Conflitos
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
JR – Justiça Restaurativa
MDH – Ministério de Direitos Humanos
MDS – Ministério de Desenvolvimento Social
MEPCT – Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura
MJ – Ministério da Justiça
MP – Ministério Público
OEA – Organização dos Estados Americanos
ONG – Organização não governamental
ONU – Organização das Nações Unidas
PACGC – Professor Antônio Carlos Gomes da Costa
PIA – Plano Individual de Atendimento
PNDH – Programa Nacional de Direitos Humanos
PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PPCAAM – Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçados de
Morte
REDLAMYC – Red latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes
RES – Resolução
SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
SME – Secretaria Municipal de Educação
SNDCA – Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
TJRJ – Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância
VEMSE – Vara de Execução de Medidas Socioeducativas
VIJ – Vara da Infância e da Juventude
VRJIJ – Vara Regional do Juizado da Infância e Juventude

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.................................................................. ...........................................13
1 BREVE HISTÓRICO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE NO BRASIL ..................................................................................... 27
1.1 Os Códigos Penais de 1830 e 1890 e a Doutrina do Direito Penal do Menor
(ou modelo penal indiferenciado) ................................................................................ 27
1.2 Código de Menores de 1927 ................................................................................. 34
1.3 Código de Menores de 1979 ................................................................................. 38
1.4 Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente ....................................... 40
1.5 Normativas internacionais de proteção dos direitos humanos de crianças e
adolescentes.............................................................................................................. 46
2 A COR DA CRIMINALIZAÇÃO, RACISMO ESTRUTURAL,
VIOLÊNCIA E INVISIBILIDADE DOS ADOLESCENTES NO SISTEMA
SOCIOEDUCATIVO......................................................................................................52
2.1 Cidadania Inacabada e Seletiva............................................................................ 53
2.2 Racismo, Preconceito e Invisibilidade ................................................................... 55
2.3 Acesso à Justiça dos adolescentes e o sistema socioeducativo ........................... 75
3 JUSTIÇA RESTAURATIVA...................................................................................... 82
3.1 Surgimento e vigência da Justiça Restaurativa ..................................................... 82
3.2 Processos Circulares (Círculos Restaurativos) ..................................................... 91
3.2.1 Mediação Vítima-Ofensor .................................................................................. 93
3.2.2 Conferências de Grupo Familiar ........................................................................ 94
3.3 A experiência da Bélgica em Justiça Restaurativa com adolescentes................... 94
3.4 Diferenças entre Justiça Restaurativa e Justiça Penal ........................................101
3.5 Justiça Restaurativa no Brasil ............................................................................. 110
3.5.1 Justiça Restaurativa em São Caetano do Sul/SP............................................. 110
3.5.2 Justiça Restaurativa no Rio de Grande do Sul ................................................. 111
3.5.3 Justiça Restaurativa no Distrito Federal ........................................................... 112
3.5.4 Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário ......... 113
4. JUSTIÇA RESTAURATIVA NO RIO DE JANEIRO ............................................... 116
4.1 Sistema Socioeducativo ...................................................................................... 116
4.2 Experiências com Justiça Restaurativa no Rio de Janeiro .................................. 120
4.3 Experiência do CEDECA Rio de Janeiro - Projeto Justiça Restaurativa no Rio de
Janeiro.........................................................................................................................125
4.31 Origem dos Centros de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente........125
4.3.2. Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente
ANCED (Seção DCI Brasil) ....................................................................................... 129
4.3.3 Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDECA Rio de
Janeiro.........................................................................................................................131

4.4 Projeto “Justiça Restaurativa no Rio de Janeiro” ................................................ 136
4.4.1 Sensibilização Pública sobre Justiça Restaurativa............................................137
4.4.2 Metodologia de Atendimento..............................................................................140
4.4.3 Princípios Informadores e Objetivos do Procedimento em Justiça Restaurativa
Juvenil.........................................................................................................................142
4.4.4 Procedimento e Fases do Procedimento em Justiça Restaurativa Juvenil........143
4.4.5 Fluxos de Atendimento em Justiça Restaurativa Juvenil...................................146
4.4.6 Perfil dos Adolescentes Atendidos.....................................................................150
4.5 Relato de Caso de Justiça Restaurativa ...................................................... .......157
4.5.1 Exposição do Caso.............................................................................................159
4.5.2 Inserção no Projeto Justiça Restaurativa...........................................................162
4.5.2.1 Acolhimento.....................................................................................................168
4.5.2.2 Encontro entre ofensor e vítima .................................................................... 170
4.5.2.3 Pós-mediação e Pós-círculo............................................................................173
4.5.3 Considerações sobre o caso..............................................................................173
5.CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 176
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 181

INTRODUÇÃO

Se não houver frutos valeu a beleza das flores.
Se não houver flores valeu a sombra das folhas.
Se não houver folhas valeu a intenção da semente.
(Chico Ceola)1

Esta tese aborda as possibilidades e limites da aplicação da Justiça
Restaurativa para adolescentes autores de ato infracional. O objetivo da
pesquisa é avaliar como a Justiça Restaurativa pode ser aplicada - a partir da
experiência do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CEDECA RIO DE JANEIRO) - na execução do Projeto “Justiça Restaurativa no
Rio de Janeiro”, no período de 2014 a 2016.
A hipótese que desenvolvo, aqui, é a de que a participação de
organizações da sociedade civil no processo de Justiça Restaurativa no Brasil
possibilita a ampliação do acesso à Justiça e fortalece a cultura do não
encarceramento.
De um lado, constata-se que o modelo de Justiça Restaurativa
executado, exclusivamente, pela Justiça Juvenil, em ações para apuração de ato
infracional atribuído ao adolescente, contraria a necessária autonomia das
partes no sistema restaurativo, uma vez que não se possibilita ao jovem e às
partes afetadas pelo ato infracional e que “reconhecem os fatos básicos que
envolvem o caso” (ONU, 2002) solicitarem diretamente à autoridade competente
o encaminhamento do caso aos núcleos de Justiça Restaurativa (ACHUTTI,
2014).
Por outro lado, busca-se reconhecer positivamente a normatização da
Justiça Restaurativa pelo Poder Judiciário, em observância às recomendações
da ONU (2002), para que a temática da Justiça Restaurativa seja incorporada à
legislação dos países, como a aprovação pelo CNJ da Resolução nº 225/2016,
com orientações e diretrizes para a implementação e a difusão da prática da
1

Nota: esta citação foi, por muitos anos, atribuída a Henfil, mas Maurício Francisco Ceolin (Chico
Ceola) reivindica sua autoria. In: Mar de saudades. Poesias Reunidas. Sinpro ABC/SP. 2000.
Conforme Henfil. Diretas, Já! Ed. Record. 1984. p. 63.
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Justiça Restaurativa nos Tribunais de Justiça do País, bem como da Resolução
nº 253/2018, que define a política institucional do Poder Judiciário e apoio às
vítimas de crimes e atos infracionais.
Destaca-se, também, a iniciativa do Ministério Público (CNMP) com a
aprovação da Resolução nº 118/2014, que dispõe sobre a “Política Nacional de
Incentivo à autocomposição no âmbito do Ministério Público”.
Porém, apesar da relevância das iniciativas, as resoluções normativas
ainda não possuem força de lei.
No entanto, é importante destacar que, com a aprovação da Lei nº
8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), a Justiça Juvenil
passou a ter funções eminentemente jurisdicionais (SEDA, 1995; AMARAL e
SILVA, 1991, 1992).
A Justiça Juvenil, de acordo com Cunha (2000), concentra, numa mesma
estrutura, as competências de garantir direitos consagrados e impor sanções por
deveres desrespeitados, reunindo o que poderia ser, analogamente, comparado
às esferas civil e penal, além de herdar o estigma e, em muitos casos, a cultura
menorista dos antigos Juizados de Menores, nos quais grande parte dos juízes
era oriunda dos juízos penais dos adultos, trazendo, portanto, toda a tradição do
direito penal.
Ainda citando Cunha (2000), a fusão das culturas menorista e penalista
produziu, numa estranha alquimia, uma prática “internacionalista”, na qual a
internação de adolescentes se apresenta como principal alternativa a qualquer
tipo de problema.
Paradoxalmente, a mesma Justiça Juvenil que julga, executa em seu
espaço institucional o Programa de Justiça Restaurativa para adolescentes
autores de ato infracional e as partes, em condições insuficientes de
infraestrutura e pessoal capacitado. (CNJ, 2012)
As fragilidades apontadas na pesquisa CNJ (2012) sobre as condições
estruturais da Justiça Juvenil dificultam o acompanhamento individualizado
(jurídico-social) dos casos atendidos pelo Programa de Justiça Restaurativa e os
devidos encaminhamentos para a rede de serviços.
Na verdade, para a efetividade da Justiça Restaurativa nos espaços
que se propõe, seja dentro do Judiciário ou extrajudicialmente (lá na
comunidade) é importante que a cultura desses ambientes seja
transformadora, reparadora e não retributiva, pois se assim não o for,
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o perigo das práticas dessa justiça não serem bem-sucedidas é bem
recorrente. (DIEHL e PORTO, 2016, p. 272)

Contudo, as organizações da sociedade civil dentro da nova sistemática
proposta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente2 e pelo Sistema de Garantia
de Direitos (SGD)3

podem desenvolver importantes ações na condução,

acompanhamento e endereçamento para a rede, que tem um papel expressivo
na estruturação da Justiça Restaurativa, em que pese, no caso brasileiro, que
uma das grandes dificuldades ou deficiências é contar com uma rede frágil,
intermitente, com muita reprodução de estigma em relação ao adolescente autor
de ato infracional.4
A presente pesquisa parte de lugares comuns, mas que possibilita a
conciliação de uma prática que se propõe insurgente5 com a contribuição na
perspectiva teórico-metodológica da formação acadêmica, que permite reflexões
e produções críticas sobre a realidade social, educacional, política e/ou
econômica do País.
E, ainda, possibilita a experiência da sistematização, que nos leva a
questionar, confrontar a nossa própria prática e superar o ativismo, como um
“diálogo entre saberes: uma articulação criadora entre o saber cotidiano e os
conhecimentos teóricos, que se alimentam mutuamente”, conforme afirma
HOLLIDAY (1996).
Ao atravessar os tais lugares comuns, também surgem as dimensões da
indignação e da inquietação - ingredientes necessários para se enfrentar a
crescente criminalização, o racismo estrutural e a violência contra adolescentes,
pobres e negros com baixa escolaridade, fadados a uma nova segregação
(ALEXANDER, 2017), que expressa a sua dimensão mais extrema dos
homicídios de adolescentes e jovens, particularmente negros, no punitivismo e
Lei nº 8.069/90 - Artigo 86 que dispõe: “A política de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não
governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios”.
3 Resolução nº 113/2006 do CONANDA.
4 Utilizamos “autor de ato infracional” seguindo Veronese e Rodrigues (2001, p. 35) e Vezulla
(2006, p.21) para diferenciar de adolescente infrator”, por concordar que “uma ação não deve
dar uma identidade ou um rótulo definitivo contrário à letra e ao espírito do Estatuto da Criança
e do Adolescente que em todo momento descreve como adolescente a quem se atribui ato
infracional e nunca adolescente infrator”. (VEZZULA, 2006, p.22)
5 Sobre a natureza insurgente da atuação dos CEDECAs ver “Origem dos Centros de Defesa da
Criança e do Adolescente”, ver seção 4.3.1 desta tese.
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no encarceramento em massa pelo sistema nacional denominado, ironicamente,
de “socioeducativo”.
Uma primeira dimensão desafiadora desta tese foi pesquisar o tema da
Justiça Restaurativa que é relativamente novo no Brasil, sendo desconhecido
por muitos profissionais e estudiosos, mas com crescente produção acadêmica,
em particular relativas à Justiça Restaurativa voltada para adolescentes a quem
se atribui a prática de ato infracional.
Contudo, o tema me despertou o interesse em melhor conhecer os
princípios, origens, objetivos e experiências de países com culturas e perfis
socioeconômicos diversos que iniciaram suas práticas com a Justiça
Restaurativa já no final da década de 1980 e, por esta razão, possuem uma vasta
produção de conhecimento e de pesquisas, a maioria em língua estrangeira e
sem tradução para o Português.
Outro desafio foi a escolha do CEDECA como campo de pesquisa e
objeto de investigação, notadamente o projeto “Justiça Restaurativa no Rio de
Janeiro”, executado por esta instituição, tendo em vista meu envolvimento e
implicação como pesquisador, ao mesmo tempo em que exerço funções de
gestão compartilhada da organização.
A assunção da condição de sujeito implicado requer um afastamento
crítico que possibilite a discussão do tema do qual é sujeito, a partir da narrativa
da história do lugar que ocupa, não com neutralidade, porque ela não existe nas
Ciências Sociais (VELHO, 1978), mas trazendo consequências positivas, como
a riqueza do envolvimento do pesquisador com os mencionados processos,
decorrentes de suas experiências e vivências, implicando - como nos ensina
Zaluar (1985) - um ato de cultivar um envolvimento compreensivo e afetivo com
os atores no campo, com vantagens em termos de possibilidades de rever e
enriquecer os resultados das pesquisas no estudo do “familiar” (VELHO, 1978).
Considero, como pressuposto, que embora a Justiça Restaurativa não
tenha por objetivo principal a redução da reincidência ou as ofensas em série
(ZEHR, 2012, p.19) ou que não seja, necessariamente, uma alternativa ao
aprisionamento ou se contraponha à justiça retributiva (ZEHR, 2012, p.19), ela
pode contribuir no que for possível ser restaurado, utilizada de forma ampla por
instituições públicas, organizações da sociedade civil e comunidades, bem como
possibilitar a efetivação de direitos humanos, a prevenção de novos conflitos,
18

facilitando a elaboração, com a família, a comunidade, o adolescente e a
possível vítima, da situação vivida, sua identidade e seus relacionamentos,
conforme afirma Vezzula (2006, p.22).
É possível afirmar que o debate e a prática da Justiça Restaurativa
propiciem um novo olhar para a experiência infracional, contribuindo para que a
justiça juvenil e o atendimento socioeducativo se adequem à Convenção sobre
os Direitos da Criança e normas pertinentes, possibilitando, ainda, abertura para
a promoção de alternativas à internação como a diversión6, medidas em meio
aberto, mediação de conflitos, aconselhamento ou serviços comunitários,
experimentados com êxito em diversos países europeus signatários da
Convenção.
A Justiça Restaurativa, sobrepõe-se a uma forte influência das chamadas
“tendências neoliberais” (DÜNDEL e MORALES, 2014), conceito utilizado por
GARLAND (2001) como “a cultura do controle” que contém diferentes aspectos
que vão desde o aumento do tempo de internação até a redução da maioridade
penal, mas que também incluem a criminalização do comportamento antissocial,
o racismo e o encarceramento em massa com uma nova segregação
(ALEXANDER, 2017) de adolescentes, em particular os empobrecidos e
afrodescentes.
Nesse sentido, para fazer nosso estudo, o caminho percorrido foi a
realização de análise de dados extraídos da pesquisa bibliográfica sobre o tema
da Justiça Restaurativa, da pesquisa documental nos relatórios, prontuários e
guia sobre a metodologia do “Projeto Justiça Restaurativa no Rio de Janeiro”,
executado no período de 2014 a 2016, além de estudo de caso de atendimento
em Justiça Restaurativa, tendo como campo de pesquisa o Centro de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDECA/RIO DE JANEIRO).
Conforme define Ponte (2006):
Um estudo de caso visa conhecer uma entidade bem definida como
uma pessoa, uma instituição, um curso, uma disciplina, um sistema
educativo, uma política ou qualquer outra unidade social. O seu
objetivo é compreender em profundidade o “como” e os “porquês”
dessa entidade, evidenciando a sua identidade e características
próprias, nomeadamente nos aspectos que interessam ao
pesquisador. É uma investigação que se assume como particularística,
isto é, que se debruça deliberadamente sobre uma situação específica
A respeito do termo diversión no âmbito do sistema de justiça, ver seção 2.3 “Acesso à justiça
dos adolescentes e o sistema socioeducativo”, desta tese, na página 73.
6
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que se supõe ser única ou especial, pelo menos em certos aspectos,
procurando descobrir a que há nela de mais essencial e característico
e, desse modo contribuir para a compreensão global de um certo
fenômeno de interesse. (PONTE, 2006, p. 112)

A Justiça Restaurativa foi abordada, de maneira mais geral, por Marshall
(1994), Zehr (2008,2012), Achutti (2014), Jaccoud (2005), Pallamolla (2009),
Larrauri (2004), Walgrave (2008), Santos (2014), Saliba (2007), Dündel e
Morales (2014), Krenzinger Guindani (2006), Krenzinger (2018), Scuro Neto
(2000). E mais especificamente sobre a metodologia em Justiça Restaurativa:
Pranis (2010). Rosemberg (2006); Vezzulla (2006), Melo (2008), Raupp e
Beneditti (2007) e Passos (2017). A contribuição destes autores foi essencial
para o desenvolvimento desta pesquisa.
Além das produções supracitadas, é preciso destacar as contribuições de
Ferrajoli (2002) e Baratta (1987) nas reflexões sobre a possibilidade de construir
um caminho possível de inserção da Justiça Restaurativa no marco do chamado
direito penal mínimo ou minimalismo penal. E, também, das contribuições de L.
Hulsman, (1993) e N. Christie (1977), sobre as influências do abolicionismo penal
na construção teórica da Justiça Restaurativa.
Nas reflexões sobre a Proteção Integral de Crianças e Adolescentes há
as referências de Porto (1999), Nogueira Neto (1992, 1998), Costa (2012),
Bruñol (2001), Garcia e Pereira (2014, 2016). No contexto do Racismo Estrutural,
foram pesquisados Almeida (2018) e Alexander (2017).
No

primeiro

Capítulo

da

tese,

chamado

Breve

histórico

de

responsabilização da criança e do adolescente no Brasil, faremos uma
exposição mais detalhada dos modelos e fases características do sistema de
Justiça Juvenil brasileira, a partir do paradigma do discernimento ou
inimputabilidade, definido no sistema penal clássico (“etapa penal indiferenciada”
ou “doutrina do direito penal do menor”, característica dos períodos colonial e
imperial); do paradigma “etapa tutelar” ou “doutrina da situação irregular” (que
se estende dos anos de 1920 até a década de 1980) e o atual paradigma,
denominado “doutrina da proteção integral” ou “etapa garantista”. (RODRIGUES,
2017)
Nesse mesmo Capítulo 1, buscamos contextualizar as intervenções das
legislações nacionais nos séculos XIX e XX, que desenvolveram complexos
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mecanismos de controle, vigilância e apartação social, marcados por um
histórico racismo estrutural sobre a parcela de crianças, adolescentes e suas
famílias, excluídas e empobrecidas.
No segundo Capítulo, intitulado A cor da criminalização, racismo
estrutural, violência e invisibilidade dos adolescentes no sistema socioeducativo,
pretendemos considerar as diversas representações sociais do adolescente, de
forma particular do adolescente autor de ato infracional. Dessa forma, nos
debruçamos sobre o processo denominado por Garcia e Pereira (2016) como
“cidadania inacabada e seletiva”, que, paradoxalalmente, reconhece todos os
cidadãos como iguais, e o Estado brasileiro que considera, historicamente, como
problemática, “a incorporação de grupos residentes nativos que não se
encaixavam na concepção majoritária de cidadania: índios, escravos e negros
libertos ou nascidos livres”. (HOSTON, 2013, p. 69)
O hibridismo no sistema jurídico brasileiro que aponta para uma
perspectiva de expansão dos direitos da criança e do adolescente, ao mesmo
tempo em que se associa a uma cultura de encarceramento em massa e na
sujeição criminal do adolescente autor de ato infracional (MISSE, 2007), não
tem sido um tema prioritário, se comparado a outros, participando de modo muito
incipiente, na agenda7 formal do País, muito embora a relação entre
adolescentes e violência urbana tenha tido atenção dos meios de comunicação,
instituições de pesquisa e discussões de políticas de segurança em diferentes
níveis do Estado brasileiro, nos anos mais recentes.
Apresentamos, ainda, uma análise dos resultados de uma intervenção
exitosa de denúncia internacional à CIDH/OEA, no caso da execução sumária
de um adolescente de 14 anos, afrodescendente, por policiais militares do estado
do Rio de Janeiro.
Neste Capítulo 2, também analisamos as formas de racismo, preconceito
e invisibilidade dos adolescentes considerados como “sujeitos indesejáveis”
(GATTO, 2017), “sobrantes” (CASTELL, 1997),

com “visibilidade perversa”

(SALES, 2014) e “cidadania inacabada e seletiva” (GARCIA e PEREIRA, 2016),
vítimas das variadas violências, em particular a violência letal e o racismo
Por “agenda”, adotamos a caraterização de Kingdom (1995): “uma lista de temas ou problemas
que são alvo, em dado momento, de séria atenção, tanto das autoridades governamentais como
de pessoas fora do governo, mas estreitamente associadas às autoridades.”
7
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estrutural, que refletem a ausência de reconhecimento do adolescente como
sujeito social que contraditoriamente é atingido pela sedução e apelo do
mercado, centrado no consumismo exacerbado, destacado por Bauman (1998)
como “a sedução do mercado é, simultaneamente, a grande igualadora e a
grande divisora”.
Assim, procuramos contextualizar8 o sistema socioeducativo e as
condições a que são submetidos adolescentes em cumprimento de medida de
internação em afronta às normativas nacionais e às recomendações do Comitê
da Criança da ONU, apresentando as similitudes com o sistema penitenciário
brasileiro9, expressões da cultura simbólica e punitiva de um Estado Penal
(WACQUANT, 2001) e da nova segregação racista e encarceradora em massa
(ALEXANDER, 2017), que investe no aumento da repressão sobre as camadas
excluídas como uma forma de conter os efeitos da redução das políticas sociais.
Neste Capítulo, será apresentada uma entrevista que realizamos com o
ex-Coordenador Geral do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que
nos possibilitou um conhecimento mais aprofundado sobre as deficiências da
política socioeducativa.
Na última parte deste Capítulo 2, no item chamado de Acesso à Justiça
dos adolescentes e o sistema socioeducativo, serão discutidos aspectos do
direito fundamental de acesso à justiça como política pública, que não se
restringe ao acesso ao poder judiciário, e que tem como pressuposto a
compreensão de um amplo acesso ao sistema de justiça, que envolve políticas
legislativas e executivas, imprescindíveis para a responsabilização legal e social.
(ORSINI e SILVA, 2016)
Foi possível demonstrar como a Justiça Juvenil no Brasil e na Europa
estão submetidas a fortes influências das chamadas tendências neoliberais,
conceito utilizado por Garland (2001) como “a cultura do controle”, que contém
diferentes aspectos que vão desde o aumento das penas ou aumento das
condenações até a privação de liberdade de adolescentes e jovens, mas que

8

IPEA (2002, 2016), MDH/SINASE (2009 a 2016), CNJ (2018), Anuário do Fórum Brasileiro de
Segurança Pública (2018).
9 De acordo com o Banco Nacional de Monitoramento de Presos (BNMP 2.0) do Conselho
Nacional de Justiça (2018), o Brasil assumiu a triste posição de terceiro país no mundo em
população carcerária, com 602.217 presos.
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também incluem a criminalização do comportamento antissocial. (DÜNDEL e
MORALES, 2014)
Dündel e Morales (2014) apresentam um exemplo do alto nível de
utilização, pelos países da Europa, da diversión e sanções comunitárias, com
exceção dos que cometem delitos graves: Bélgica 80% e Alemanha cerca de
70%. (DUNKEL, PRUIN, GRZYAWA 2011, p.1684, apud DÜNDEL e MORALES,
2014, p. 267)
Em seguida, serão analisadas as recomendações do Comitê da Criança
para o aprimoramento da Justiça Juvenil no Brasil e apresentada uma
experiência brasileira das denominadas “centrais de regulação de vagas no
sistema socioeducativo”, como forma de promoção de alternativas à internação
massiva e indiscriminada e as resistências de um movimento conservador e
reacionário.
No terceiro Capítulo da pesquisa, chamado Justiça Restaurativa, faremos
uma exposição mais detalhada desse modelo alternativo de justiça,
apresentando as origens, conceitos, objetivos, princípios e os contornos dos
debates sobre Justiça Restaurativa e diferenças entre paradigmas da justiça
tradicional e restaurativa.
Na sequência, abordaremos as ideias de autores que discutem o tema,
num campo ainda em formação, pretendendo mostrar as posições teóricas sobre
a Justiça Restaurativa, considerada como um novo modelo, um novo olhar sobre
o crime. Assim, busca-se responder: a Justiça Restaurativa é uma alternativa ou
um complemento ao modelo atual; qual é o seu embasamento teórico-filosófico,
é “funcional” a alguma lógica; quais os principais pontos em que os autores
convergem e quais suas principais divergências e críticas; é possível a execução
de ações da Justiça Restaurativa por organizações da sociedade civil? Estas são
algumas das questões que abordaremos neste Capítulo, buscando respondê-las
a contento.
Ainda neste Capítulo 3, serão contextualizados os modelos de Justiça
Restaurativa, com uma breve apresentação da experiência da Bélgica. Em
seguida, apresentamos as principais posições teórico-filosóficas e as diferenças
entre Justiça Restaurativa e Justiça Penal.
No quarto Capítulo é que abordaremos as experiências pioneiras de
Justiça Restaurativa no Brasil e a Política Nacional de Justiça Restaurativa.
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É nesta parte da tese que apresentamos e analisamos os resultados da
experiência do CEDECA, na execução do projeto “Justiça Restaurativa no Rio
de Janeiro”, oportunidade em que faremos uma exposição detalhada da origem
dos centros de defesa, sua natureza, características e posição no Sistema de
Garantia de Direitos, para, em seguida, abordarmos um caso relatado de
atendimento da Justiça Restaurativa.
Após os quatro Capítulos, nas Considerações finais da tese, o texto é
retomado com o argumento principal da pesquisa, que debate a participação de
uma organização da sociedade civil no processo de Justiça Restaurativa, como
possibilidade de ampliação do acesso à justiça e à cultura do não
encarceramento.
A elaboração deste trabalho decorre, principalmente, da inserção
concreta e cotidiana, ao longo da minha trajetória profissional e de militância em
direitos humanos e nos movimentos sociais em associação de moradores e
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). No período de Graduação, tive a
oportunidade de estagiar no Departamento do Sistema Penitenciário do Rio
Janeiro, no antigo Presídio Hélio Gomes (DESIPE/RJ), assistindo, juridicamente,
a presos que não dispunham de recursos para contratar advogado. No nosso
primeiro contato com muitos jovens, negros e pobres encarcerados por um longo
período, estabeleci uma relação direta com a situação precária de adolescentes
e jovens do nosso convívio na Baixada Fluminense, estagiando também na área
de família na Defensoria Pública.
Destaca-se, ainda, minha trajetória no Centro de Defesa Dom Luciano
Mendes da Associação Beneficente São Martinho, a convite do antigo
coordenador Roberto dos Santos. Quando cheguei na São Martinho, não havia
advogado no CEDECA; depois de um tempo, foi contratada, como
coordenadora, a advogada Abigail Paranhos, reconhecida na militância de
direitos humanos, ex-presa política durante a ditadura militar, mas que
infelizmente faleceu pouco depois, vítima de câncer. Passado um tempo,
assumiu a coordenação a advogada Dyrce Drach, com vasta experiência de
advocacia em direitos humanos, particularmente nas questões da terra e da
defesa de presos políticos. Dyrce sempre dizia que “nosso papel era evitar que
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presos políticos desaparecessem”. Ela foi a primeira presidente do CEDECA do
Rio de Janeiro, falecendo em 2017.
Em 1996, fui contratado como advogado e, em 2007, assumi a
coordenação do CEDECA Dom Luciano Mendes de Almeida. Além do
atendimento diário de violações dos direitos das crianças e adolescentes,
particularmente aqueles em situação de rua, representei a São Martinho em
espaços políticos, atuando como conselheiro no Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente (CMDCA), no Conselho Estadual de Defesa da
Criança e do Adolescente (CEDCA), em diversos Fóruns e na Associação
Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente (ANCED).
Em 2009, participei da fundação do CEDECA no Rio de Janeiro,
assumindo a função de coordenador-executivo, tendo desenvolvido, no período
de 2004 a 2014, atividades de docência em Serviço Social10 e como professor
convidado em cursos de especialização11, assessorias na área da infância e
juventude12 e experiências de representação política na Comissão de Direitos
Humanos da OAB/RJ. Esta longa jornada me possibilitou conhecer a dura
realidade de violações de direitos de crianças e adolescentes no País,
particularmente a situação precária do sistema socioeducativo brasileiro.
No entanto, a minha grande motivação foi, e continua sendo, a
possibilidade do convívio, aprendizado, solidariedade e empatia em relação a
adolescentes e suas famílias, ao longo de tantos anos de caminhada, pois, sem
isso, a vida seria insuportável e a luta seria em vão.
Importante destacar que a pesquisa que realizei no Mestrado em Ciência
Penais,13 sob o tema foi Educar ou Punir? Permanências Históricas na Justiça
da Infância e da Juventude14 (PEREIRA, 2005), trabalhei a partir de conceitos
como “permanência histórica” e “proteção integral”, para analisar práticas e
2004-2006 – Faculdade de Serviço Social Santa Luzia; 2007-2014 – Faculdade Flama (ambas
em Duque de Caxias) onde desenvolvi uma reflexão nas áreas temáticas de legislação social,
direitos da crianças e do adolescente, violência e direitos humanos.
11 PUC-Rio; FUNDACEM – BA.
12 Tutor em direitos humanos de crianças e adolescentes (ENSP/FIOCRU; UNB)
13 PEREIRA, P. Educar ou Punir? Permanências Históricas na Justiça da Infância e Juventude.
2005. 172 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, 2005.
14 Permanências históricas são definidas por Neder (1994, 1996) como “práticas e costumes
arcaicos que permanecem na estrutura socioideológica” da história do controle social no Brasil
de hoje. “[...] permanências histórico-culturais do Direito em Portugal podem ser observadas nas
práticas jurídicas e no pensamento jurídico no Brasil contemporâneo [...]”.
10

25

decisões judiciais que apontavam lógicas subjacentes das ultrapassadas visões
menoristas e tutelares no âmbito da Justiça Juvenil,15 exercendo, dessa forma,
o controle social, por meio da privação de liberdade, e criminalizando crianças e
adolescentes empobrecidos ou em situação de rua, em geral afrodescendentes,
em razão da sua condição social e/ou racial, sob acusação da prática de ato
infracional.
Buscando aprofundar os estudos sobre o tema, participei do I Curso de
Mediadores em Justiça Restaurativa do Rio de Janeiro, promovido pelo
CEDECA RJ, contribuindo na organização de encontros, articulações, grupos de
trabalho e seminários sobre o tema, passando a atuar em alguns momentos
como mediador, atendendo a casos de Justiça Restaurativa no Projeto do
CEDECA.
Desde então, busquei uma aproximação investigativa com o conceito e as
práticas de Justiça Restaurativa, em especial na resolução de conflitos e no
aperfeiçoamento da Justiça Juvenil, um dos pontos centrais deste estudo,
conforme demonstrarei a seguir.

15

Utilizaremos nesta Tese o termo Justiça Juvenil, empregado correntemente pelas normativas
e tratados internacionais, para designar os termos “Juizado da Infância e Juventude”, “Vara da
Infância e Juventude”, “Vara de Execução das Medidas Socioeducativas”, “Vara Infracional”,
usados no modelo de justiça juvenil brasileiro.
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1. BREVE HISTÓRICO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE NO BRASIL
Neste Capítulo, será analisado como as intervenções das legislações
nacionais desenvolveram complexos mecanismos de controle, vigilância e
apartação social, aplicados às crianças e adolescentes das camadas
empobrecidas, nos séculos XIX e XX - o que tornará possível o estudo das fases
características do sistema de Justiça Juvenil pátrio, de acordo com Rodrigues
(2017): a etapa do discernimento ou inimputabilidade, definida a partir do sistema
penal clássico, tida como a “etapa penal indiferenciada” ou da “doutrina do direito
penal do menor”, característica dos períodos do Brasil Colônia e do Império);
bem como a “etapa tutelar” ou “doutrina da situação irregular”, que se estende
dos anos 1920 até a década de 1980) e a atual, denominada de “doutrina da
proteção integral” ou “etapa garantista”.
Ainda de acordo com Rodrigues (2017), os modelos que caracterizam
internacionalmente o sistema de Justiça Juvenil são: (i) modelo do
discernimento; (ii) modelo tutelar; (iii) modelo de bem-estar; e (iv) modelo de
responsabilidade, sendo que, somente os dois primeiros modelos foram,
efetivamente, levados a efeito no Brasil. Como veremos, os paradigmas que
norteiam o segundo modelo constituem uma grande permanência e um
verdadeiro obstáculo para a efetivação do modelo de responsabilidade, que
reconhece crianças e adolescentes como sujeitos de direitos.
1.1

OS CÓDIGOS PENAIS DE 1830 E 1890 E A DOUTRINA DO DIREITO

PENAL DO MENOR (OU MODELO PENAL INDIFERENCIADO)

Antes de 1830, crianças e adolescentes eram severamente punidos, sem
muita diferenciação dos adultos, a despeito do fato de que a menor idade
constituísse um atenuante da pena, desde as origens do Direito Romano.
No Brasil Colônia, a legislação em vigor, denominada como “Ordenações
Filipinas16”, era um conjunto de normas legais que, no seu Livro V, previa a parte
penal que ficou conhecida como Libris Terribilis (Livro do Terror), no qual a regra
principal de punição a um condenado era a morte. O legislador finaliza a

16

Conjunto de Leis sancionado pelo Rei português Filipe I, em 1595, e posto em prática em 1603.
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descrição da maioria dos comportamentos incriminados com a expressão “morra
por ello”, ou “morra por isso”. (LOPES, 2019)
O Livro V, das Ordenações Filipinas (Libris Terribilis) dedicado aos delitos
e penas, vigorou por mais de 200 anos, até a aprovação do Código Criminal do
Império, tratando dos crimes cometidos por menores no Título CXXXV “Quando
os menores serão punidos por delitos que fizerem”, e que assim dispunha:
Quando algum homem, ou mulher, que passar de vinte anos, cometer
qualquer delicto, dar-se-lhe-ha a pena total, que lhe seria dada, de vinte
e cinco anos passasse;
E se fôr da idade de dezasete annos até vinte, ficará ao arbítrio dos
Julgadores dar-lhe a pena total, ou diminuir-lha.
E em este caso olhara o Julgador o modo, com que o delicto foi
cometido, e as circumstancias dele, e a pessôa do menor; e se o achar
em tanta malicia, que lhe pareça que merece total pena, dar-lha-há,
posto-que seja de morte natural.
E parecendo-lhe que não merece, poder-lhe-há diminuir, segundo a
qualidade, ou simpleza, com que achar, que o delicto foi cometido.
E quando o delinquente fôr menor de dezasete annos cumpridos, posto
que o delicto mereça morte natural, em nenhum caso lhe será dada,
mas ficará em arbítrio do Julgador dar-lhe outra menor pena.
E não sendo o delito tal, em que caiba pena de morte natural, se
guardará a disposição do Direito Commum. (PORTUGAL, 1595)

Embora, nas Ordenações Filipinas, a responsabilização “penal do menor”
(inimputabilidade) ocorresse entre 17 e 20 anos, a aplicação ou não da sanção
ficava a critério do magistrado (PINHO, 1973), que deveria levar em conta o
delito praticado e as condições pessoais do indivíduo; o julgador detinha amplos
poderes discricionário e subjetivo no julgamento dos casos. Esses poderes
foram prolongados e ampliados nas legislações posteriores, como veremos mais
adiante.
O Livro V das Ordenações Filipinas era um amontoado secular de
disposições draconianas e inoperantes:
Eram (as Ordenações Filipinas) as bases mesmas do edifício que
aluíam, bases empedernidas em prolixos séculos de iniquidade, de
fanatismo e de ignorância, concepção monstruosa do direito penal, que
erigia o crime em pecado, em delitos os vícios, tirava à pena sua fixidez
essencial para deixar-lhe a aplicação arbitrária segundo a graveza do
caso e a qualidade da pessoa, punia com a pena capital as mais
estúpidas, ridículas ou iníquas práticas da feitiçaria, da magia, da
bruxaria... (NEDER, 2000).

A parte criminal (Livro V das Ordenações) foi mantida até 1830, com a
promulgação do Código Criminal do Império do Brasil, e a parte cível até 1916,
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quando se deu a promulgação do nosso Código Civil (L. 3.071, de 1º/01/1916)
que, no Art. 1.807, dispôs: "Ficam revogadas as Ordenações, Alvarás, Leis,
Decretos, Resoluções, Usos e Costumes concernentes a matérias de direito civil
reguladas neste Código".
Uma das primeiras regulamentações acerca da infância e da juventude no
Brasil ocorreu no âmbito do Código Criminal do Império (1830), que conforme
afirmam Zaffaroni et al. (2006), foi o núcleo da “programação criminalizante do
Direito Penal brasileiro”, que pode ser compreendida por dois eixos: (i) a
contradição entre o liberalismo e o escravismo; (ii) os movimentos políticos de
descentralização e centralização do poder. Ainda segundo Zaffaroni et al. (2006),
“as raízes do autoritarismo policial e do vigilantismo brasileiro estão fincadas
nessa conjuntura histórica”. (ZAFFARONI, et al., 2006, p.428)
O Código Penal Imperial de 1830 sofreu fortes influências francesa,
alemã, norte-americana e italiana (RODRIGUES, 2017), no âmbito infantojuvenil,
com destaque para a atenuação da menoridade, prevista no art. 18, § 10:
Art. 18. São circunstâncias atenuantes dos crimes:
(...) 10. Ser o delinquente menor de vinte e um anos. (BRASIL, 1830)

Os menores de 14 anos poderiam ser punidos a critério do magistrado.
Este Código contemplou o princípio do discernimento que o menor teria na
ilicitude do ato praticado, sendo enviados para a Casa de Correção. Como tais
casas de correção não existiam, os menores eram levados para as mesmas
prisões onde os adultos eram detidos.
A Casa de Correção do Rio de Janeiro, também chamada Casa de
Correção da Corte, foi criada em 6 de julho de 1850 pelo Decreto nº
678, que também aprovou o seu primeiro regulamento, com o objetivo
de ser uma prisão-modelo do Império, onde se executaria a pena de
prisão com trabalho, sendo considerada uma das “obras mais úteis e
necessárias ao País, pela influência do sistema penitenciário sobre os
hábitos e a moral dos presos”. (PESSOA, 2011:28)

Permanecendo a subjetividade na análise e julgamento da suposta prática
delituosa17, fixando o critério da inimputabilidade aos menores de 14 anos,
porém de forma relativa àqueles que agissem com discernimento.

Utiliza-se o termo suposta prática delituosa, tendo em vista que ao “menor” não era dada a
possibilidade de se defender da acusação.
17
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A aferição do discernimento (capacidade de distinguir entre o bem e o mal
ou, de modo mais preciso, de compreender a natureza ilícita do fato e de se
determinar de acordo com esse entendimento) deita sua origem à prova da maçã
de Lubecca na Europa feudal: oferecia-se uma maçã e uma moeda à criança e
ficaria provada a malícia caso a opção recaísse sobre a moeda, o que afastava
qualquer tipo de proteção legal. (SARAIVA, 2005)
Para o contingente entre 14 e 17 anos, o Código Criminal do Império
(1830) adotava o critério do discernimento presumido (ZAFFARONI et al., 2006,
p. 436):
Art. 10. Tambem não se julgarão criminosos:
1º Os menores de quatorze annos.
Art. 13. Se se provar que os menores de quatorze annos, que tiverem
commettido crimes, obraram com discernimento, deverão ser
recolhidos ás casas de correção, pelo tempo que ao Juiz parecer, com
tanto que o recolhimento não exceda a idade de dezasete annos.
Art. 18. São circumstancias attenuantes dos crimes:
(...)
10. Ser o delinquente menor de vinte e um annos.
Quando o réo fôr menor de dezasete annos, e maior de quatorze,
poderá o Juiz, parecendo-lhe justo, impôr-lhe as penas da
complicidade.
Art. 45. A pena de galés nunca será imposta:
(...)
2º Aos menores de vinte e um annos, e maiores de sessenta, aos
quaes se substituirá esta pena pela de prisão com trabalho pelo mesmo
tempo. (BRASIL, 1830)

A indeterminação do tempo de duração das penas aplicáveis às crianças
e adolescentes, prevista no art. 13 do Código de 1830, já ofendia à época, de
acordo com Rodrigues (2017) o Princípio da Legalidade, presente nos artigos 1º
e 33 do referido diploma legal:
Art. 1º Não haverá crime, ou delicto (palavras synonimas neste Codigo)
sem uma Lei anterior, que o qualifique.
(...)
Art. 33. Nenhum crime será punido com penas, que não estejam
estabelecidas nas leis, nem com mais, ou menos daquelas, que
estiverem decretadas para punir o crime no gráo máximo, médio, ou
mínimo, salvo o caso, em que aos Juízos se permitir arbítrio (BRASIL,
1830).

O contexto da época propiciou a proliferação de leis penais duríssimas.
Tal movimento refletia o “medo branco”, ou seja, o medo que as elites
manifestavam em relação aos movimentos de insurreição dos negros – que
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representavam a maioria da população brasileira já naquele período.
(ZAFFARONI et al, 2006, [s/p], 2006; BATISTA, 2003, p. 25; RODRIGUES, 2017,
p. 123)
Corroborando com tais desdobramentos, o Código Penal de 1890 também
refletiu essas tensões sociais relativas ao medo da desordem e das insurreições
(RODRIGUES, 2017, p. 124), advindas da abolição da escravatura. Com a
Proclamação da República no Brasil, em 1889, inaugura-se o início do século
XX, marcado por intervenções expressivas na economia, transformações
sociopolíticas e culturais e a ação caritativo-religiosa da Igreja Católica ou da
iniciativa individual de algumas pessoas proeminentes que não eram mais
suficientes para tratar com a questão da infância órfã ou abandonada, com o
propósito de implementar o desenvolvimento capitalista e a consequente
modernização do País.
A ruptura dos laços familiares dos afrodescendentes foi uma das marcas
da migração compulsória dos africanos como mão de obra escrava no Brasil,
entre os séculos XVI e XIX. Após o processo de abolição do trabalho escravo,
crianças e adolescentes que viviam nas senzalas, construindo, com dificuldade,
suas identidades no convívio com o grupo de escravos, viram-se entregues à
própria sorte. (DOURADO; FERNANDEZ, 1999)
Com a liberdade, os ex-escravos tiveram que procurar trabalho numa
sociedade que não estava preparada para absorver toda uma massa
de trabalhadores, o bando de trabalhadores acostumados às pesadas
atividades da agricultura, ao serviço doméstico e ao comércio informal.
A abolição não foi acompanhada por uma ampla distribuição de terras
ou de uma política de geração de empregos. Com isso, muitos exescravos passaram a viver nas cidades, procurando qualquer tipo de
ocupação.
Essa instabilidade trouxe a miséria para muitos, crianças, jovens e
adultos, que saíam da escravidão e se juntavam aos pobres urbanos
das grandes cidades brasileiras. Foi nesse contexto que os médicos,
juristas e políticos, enfim a elite intelectual brasileira, passaram a
preocupar-se com a infância pobre e marginalizada. (DOURADO;
FERNANDEZ, 1999, p.70)

Deu-se início à denominada “cruzada para salvar a criança brasileira”,
num processo que tinha como principal motivação construir um Brasil civilizado,
em que a criança no século XIX teria um papel fundamental. Deveria, então, ser
educada, disciplinada e controlada, para que não virasse delinquente. A pobreza
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se constitui num problema estratégico para a agenda do governo. (GARCIA;
PEREIRA, 2016)
Surge uma mentalidade filantrópica médico-higienista, que une os ideais
positivistas republicanos de “ordem e progresso” com a necessidade da criação
de instituições governamentais que proporcionassem a educação elementar,
bem como a capacitação profissional (além da educação moral, e a alimentação)
para a criança, visando seu futuro sustento, evitando-se o surgimento da
delinquência juvenil.
De acordo com Garcia e Pereira (2016), a expansão do discurso e das
práticas de cunho higienista se constituíram como forma de enfrentamento às
chamadas “classes perigosas”, termo que favoreceu uma associação perversa
entre pobres e características desviantes (vadiagem, criminalidade, violência,
insalubridade, problemas de caráter). A infância passa a ser alvo de intensas
campanhas afinadas com a modernização do País. Para os autores, ao longo
deste processo, é possível distinguir, no discurso dominante, três grupos de
crianças e adolescentes (entre 0 e 18 anos).
O primeiro grupo era constituído pela infância considerada o “futuro da
nação”, para quem a família desempenhava o papel principal de proteção,
contenção e reprodução dos valores considerados úteis para o desenvolvimento
do caráter e da socialização positiva.
O

segundo

grupo

era

constituído

pela

infância

considerada

“desamparada”, para quem a família não conseguia cumprir as funções a ela
atribuídas, por negligência, maus tratos ou mesmo por ser destituída de
condições materiais. Para este grupo, eram indicados abrigos em regime de
internatos.
O terceiro grupo era constituído pelas crianças e adolescentes
considerados “ameaçadores”. Estes eram conduzidos a instituições correcionais.
O primeiro grupo era chamado de crianças e adolescentes. Os demais
eram denominados menores, com o acréscimo de adjetivos reveladores da sua
identidade social: abandonados, carentes, delinquentes, desajustados, entre
outros. (GARCIA; PEREIRA, 2016)
No âmbito infantojuvenil, o Código Penal de 1890 reconheceu a
inimputabilidade absoluta para menores de 9 anos, e a relativa, para os que
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tivessem entre 9 e 14 anos, desde que tivessem agido com discernimento (art.
27, § 1º e 2º):
Art. 27. Não são criminosos:
§ 1º Os menores de 9 anos completos;
§ 2º Os maiores de 9 e menores de 14, que obrarem sem
discernimento. (BRASIL, 1890)

Na leitura do dispositivo acima, é possível perceber o endurecimento das
normas destinadas à criança e ao adolescente, bem como a redução do marco
inicial de responsabilidade penal fixando o critério a partir dos 9 anos, cabendo
ao magistrado, subjetivamente, avaliar o grau de discernimento de cada
indivíduo, no momento que praticou a conduta considerada ilícita, enquanto o
Código Penal de 1830 reconhecia a inimputabilidade absoluta para os menores
de 9 anos e a relativa para os entre 9 e 14 anos que tivessem agido com
discernimento.
Quanto às atenuantes em relação à condenação de crianças e
adolescentes pela prática de crimes, o Código de 1890 manteve o critério do
Código penal de 1830:
Art. 42. São circustâncias atenuantes:
§11. Ser o delinquente menor de 21 anos. (BRASIL, 1890)

Ainda sobre o Código Penal da República, cabe destacar o racismo nas
práticas jurídicas, como demonstra o capítulo intitulado “dos vadios e capoeira”
do Código Penal de 1890, que criminaliza a vadiagem, um ilícito ainda hoje
existente.18
O art. 42 (cit. Código) criminalizava a seguinte conduta: “fazer nas ruas e
praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela
denominação de capoeiragem”. A pena era prisão celular de dois a seis meses,
e havia uma circunstância agravante no parágrafo único: “pertencer o capoeira
a algum bando ou malta”.
Segundo Verani (2004), a palavra “malta” nesse contexto tem sentido
pejorativo, significando “reunião de gente de condição inferior”. E no caso de
reincidência (art. 403), seria aplicado ao capoeira, no grau máximo, a pena
prevista no art. 400, determinando que “o infrator será recolhido, por um a três

18

Art. 59 da Lei de Contravenções Penais. Disponível em: http//www.planalto.gov.br/ ccivil_03/
decreto-lei/Del3688.htm
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anos, a colônias penais que se fundarem em ilhas marítimas, ou nas fronteiras
do território nacional, podendo para esse fim ser aproveitados os presídios
militares existentes”. (BRASIL, 1890)
O racismo continua nas nossas práticas jurídicas, no modo de aplicação
e interpretação da lei. Essa ideologia racista influenciou o Código de Menores de
1927, como descrito em seu art. 78: “os vadios, mendigos, capoeiras, que
tiverem mais de dezoito anos e menos de vinte e um anos, serão recolhidos à
Colônia Correcional, pelo prazo de um a cinco anos”. (BRASIL, 1927)
Portanto, de acordo com o Código de Menores, se a pessoa fosse maior
de dezoito anos, ficava internada ainda até cinco anos, bastando a sua condição
racial e cultural de ser capoeira.
Com a revisão do Código de Menores em 1979, a conceituação do
capoeira deixa de ser dogmatizada, normatizada – a capoeira acabou sendo
apropriada pela cultura oficial, tendo sido reconhecida em 2014 como patrimônio
cultural e imaterial da humanidade pela UNESCO.
Para Verani (2004), os capoeiras modernos são os rotulados de “pivetes”,
“trombadinhas” ou “vapores” dos morros que servem como mão de obra
descartável ao tráfico de drogas de varejo; são na verdade os capoeiras dos
séculos XX e XXI, que continuam sendo mortos, eliminados ou presos ainda sob
a lógica do Código Penal de 1890 e do Código de Menores de 1927.

1.2

CÓDIGO DE MENORES DE 1927
A partir de 1920, praticamente a cada década eram criadas leis e

instituições governamentais para “proteger” as crianças, embora muitas vezes o
resultado fosse, exatamente, o contrário.
Em 5 janeiro de 1921, é sancionada a Lei nº 4.212, que afastou da nossa
legislação penal a teoria da ação com discernimento, declarando o menor infrator
inimputável, fixando a idade penal em 14 anos:
Art. 3º
§ 16º – O menor de 14 anos, indigitado autor ou cúmplice de crime ou
contravenção, não será submetido a processo penal de nenhuma
espécie; a autoridade competente tomará somente as informações
precisas, registrando-as, sobre o facto punível e sua autoria, o estado
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physico, mental e moral do menor, e a sua situação social, moral e
econômica dos pais, ou tutor, ou pessoa sob sua guarda viva.
§ 20º O menor indigitado autor de crime ou contravenção, que contar
com mais de 14 anos e menos de 18, será submetido a processo
especial, tomando ao mesmo tempo, a autoridade competente, as
precisas informações, a respeito do estado physico, mental e moral
dele, e da situação social, moral e econômica dos pais, tutor ou pessoa
encarregada de sua guarda. (BRASIL, 1921)

O Decreto nº 17.943-A, de 12 de outubro de 1927, também conhecido por
“Código de Menores Mello Mattos”, consolidou toda a legislação de assistência
e proteção sobre crianças emanada de Portugal, pelo Império e pela República
(SILVA, 2002). No art. 1º, dispunha sobre seu objeto e finalidade: “O menor, de
um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver menos de 18 anos de
idade, será submetido pela autoridade competente às medidas de assistência e
proteção contidas neste Código”. (BRASIL, 1927)
O Código de Menores de 1927 dedicou um capítulo para tratar do tema
“menores delinquentes”:
Art. 68. O menor de 14 anos, indigitado autor ou cúmplice de facto
qualificado crime ou contravenção, não será submetido a processo
penal de espécie alguma; a autoridade competente tomará somente as
informações precisas, registrando-as, sobre o facto punível e seus
agentes, o estado physico, mental e moral do menor, e a situação
social, moral e econômica dos pais ou tutor ou pessoa em cujo guarda
viva.
(...)
Art. 69. O menor indigitado autor ou cúmplice de facto qualificado crime
ou Contravenção, que contar mais de 14 annos e menos de 18, será
submettido a processo especial, tomando, ao mesmo tempo, a
autoridade competente as precisas informações, a respeito do estado
physico, mental e moral delle, e da situação social, moral e econômica
dos paes, tutor ou pessoa incumbida de sua guarda. (BRASIL, 1927)

O Código de Menores de 1927 conseguiu corporificar leis e decretos que,
desde 1902, propunham-se a aprovar um mecanismo legal que desse especial
relevo à questão do menor de idade. Alterou e substituiu concepções obsoletas,
como as de discernimento, culpabilidade e responsabilidade, disciplinando,
ainda, que a assistência à infância deveria passar da esfera punitiva para a
“educacional”.
O objetivo e o fim do Código de Menores de 1927 são descritos logo no
seu art. 1º, que dispõe: “O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou
delinquente, que tiver menos de 18 anos de idade, será submetido pela
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autoridade competente às medidas de assistência e proteção contidas neste
Código.” (grifos nossos)
O Código trazia, no seu bojo, definições das categorias “menores
abandonados” (art. 26); “menores vadios” (art. 28); “mendigos” (art. 29); e
“libertinos” (art. 30) e, por consequência, medidas específicas para cada
situação, que poderiam ser, por exemplo, a internação até a maioridade em
“escola de preservação” (art. 61, II), com revisão de três em três anos (art. 65).
Como se observa, a Lei se restringia a “assistir e proteger” menores
abandonados e delinquentes, cuja condição de pertencimento social é frágil e
marcada pela cidadania invertida, assim definida por Fleury (2007):
Por cidadania invertida, compreende-se: quando o indivíduo entra em
relação com o Estado no momento em que se reconhece como não
cidadão. Tem
como atributos jurídicos e institucionais,
respectivamente, a ausência de relação formalizada de direito ao
benefício, o que se reflete na instabilidade das políticas assistenciais,
além de uma base que reproduz um modelo de voluntariado das
organizações de caridade, mesmo quando exercidas em instituições
estatais. (FLEURY, 2007, p. 77)

Para Rizzini (1993), a promulgação do Código de 1927 marcou o início de
uma fase intensa de interferência do Estado como resposta aos apelos de
solução do “problema do menor abandonado” – expressão que se tornou popular
durante o seu longo período de sua vigência (1929-1990). Da década de 1930
em diante, constituiu-se um sistema de proteção e assistência tido como
autoritário e discriminatório, pois que alicerçado numa lei que centralizava
poderes na figura do Juiz de Menores e se baseava em critérios de moralidade
e classe social, sendo a noção de “menor” associada a abandono moral,
criminalidade e pobreza.
De acordo com Silva (2002), com a aprovação deste Código consagra-se,
no Brasil, um sistema dual no atendimento à criança, uma vez que, enquanto o
Código Civil de 1916 tratava das “crianças felizes” ou “filhos de família”, o Código
de Menores tratava das crianças “expostas”, “abandonadas”, “vadias”,
“mendigas” e “libertinas”.
O Código de Menores de 1927, que consolidou toda a legislação até
então emanada de Portugal, pelo Império e pela República, consagrou
um sistema dual no atendimento à criança, atuando especificamente
sobre os chamados efeitos da ausência, que atribui ao Estado a tutela
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sobre o órfão, o abandonado e os pais presumidos como ausentes,
tornando disponíveis os seus direitos de pátrio poder.
Os chamados direitos civis, entendidos como os direitos pertinentes à
criança inserida em uma família padrão, em moldes socialmente
aceitáveis, continuou merecendo a proteção do Código Civil Brasileiro
(...) (SILVA, 2002, pp. 1-2).

O Decreto-Lei nº 6.026, de 24/11/1943 adequou o Código de Menores de
1927 ao Código Penal de 1940.
DL nº 6.026/43: Art. 1º - Os menores de 18 anos ficarão sujeitos, pela
prática de fatos considerados infrações penais, as normas
estabelecidas neste decreto-lei. (BRASIL, 1943)
(...)
DL nº 2.848/40 – Código Penal: Art. 1º - Os menores de 18 anos ficarão
sujeitos, pela prática de fatos considerados infrações penais, as
normas estabelecidas neste decreto-lei. (BRASIL, 1940)

No entanto, passadas duas décadas, a Lei nº 5.258/67 retroage ao tempo
do extinto código criminal do Império, ao instituir a teoria do discernimento aos
menores de 14 anos que praticassem infrações penais, sujeitando-os às
medidas de proteção, assistência, vigilância e reeducação, conforme
entendimento do juiz.
Essa repentina e radical mudança na lei é explicada por Bayer (2015),
atribuída as repercussões e clamor público do famoso “caso Aída Curi”, jovem
estudante assassinada, com a suspeita da participação no crime de um jovem
menor de 18 anos, ocorrendo um retrocesso e agravamento na responsabilidade
penal, consequência de um forte trabalho vitorioso de produção de subjetividade.
A Lei 5.258/67 substituiu a chamada Lei de Emergência (Decreto-Lei 6026 de
24/11/1943) que adequou o Código de Menores (1927) ao Código Penal de
1940, rebaixando para 14 anos a idade da responsabilidade penal.
Art. 1º Os menores de 14 anos que praticam fatos definidos como
infrações penais como sujeitos a medidas de proteção, assistência,
vigilância e redução de acordo com sua personalidade e a natureza, os
motivos e as circunstâncias do fato (art. 4º).
Art. 2º Os menores de 18 anos e maiores de 14, pela prática de fatos
definidos como infrações penais, ficam sujeitos às seguintes medidas,
sem prejuízo das referidas no artigo 1º:
a) Se o menor pratica fato definido em lei como infração penal a que
não seja cominada pena de reclusão e for moralmente abandonado,
pervertido ou se achar em perigo de o ser, o Juiz poderá, tendo em
conta os elementos mencionados no § 1º, 2ª parte, deste artigo:
1) Interná-lo em estabelecimento apropriado para a sua reeducação,
pelo menos por seis meses e até no máximo, atingir idade de 21 anos,
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provendo sobre as condições da internação observado o disposto nos
§§ 3º, 4º, 1ª parte 8º e 10º deste artigo.
2) Entregá-lo à sua família ou a uma outra idônea, mediante as
condições que determinar, ressalvada a internação se a medida se
mostrar insuficiente.
b) Se o menor praticar fato definido em lei como infração penal a que
seja cominada pena de reclusão, o Juiz mandará interná-lo em
estabelecimento apropriado para a sua reeducação, pelo tempo e nas
condições constantes dos parágrafos seguintes:
§ 1º O prazo de internação não será inferior a dois terços do mínimo,
nem superior a dois terço, do máximo da pena privativa de liberdade
cominada ao fato na lei penal. Dentro desses limites, o Juiz fixará o
prazo mínimo de internação atendendo à personalidade e,
notadamente, ao maior ou menor grau de periculosidade, abandono
moral e perversão do menor, bem como à natureza, aos motivos e às
circunstâncias do fato. (BRASIL, 1967)

A Lei nº 5.258/67 contribuiu para o agravamento da responsabilidade
penal por conveniência e pressão social conjuntural, sem levar em conta a
política criminal e os impactos negativos de tal medida, além de tratar-se de um
retrocesso da legislação. No entanto, em 1968, com a aprovação da Lei 5.439,
afasta-se, novamente, o critério do discernimento, que nada mais foi que trazer
de volta o sistema da legislação anterior (Decreto nº 6.026 de 1943), prevendo a
inimputabilidade para os menores de 18 anos.
Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 4º, 6 e 15, § 2º, da Lei nº 5.258, de 10 de abril
de 1967, passarão a ter a seguinte redação:
Art. 1º Os menores de 18 anos ficarão sujeitos, pela prática de fatos
considerados infrações penais, às normas estabelecidas nesta Lei.
(BRASIL, 1968)

1.3

CÓDIGO DE MENORES DE 1979
No ano de 1979, o Código de Menores sofreu uma ampla revisão (Lei

6.697 de 10/10/79). À época, criou-se uma categoria genérica que definia o
menor em “situação irregular”, isto é, o menor de 18 anos abandonado
materialmente,

vítima

de

maus-tratos,

em

perigo

moral,

desassistido

juridicamente, com desvio de conduta ou autor de infração penal e, portanto,
sujeito à intervenção do Juiz de Menores, cujas decisões eram tomadas sob a
perspectiva “do melhor interesse do menor”, permanecendo a visão tutelar e
paternalista.
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O Código de Menores de 1979, apesar de ter constituído, em relação ao
anterior (de 1927), um avanço em algumas direções, continha, no entanto,
aspectos controversos que permitiam questionamentos e críticas, como é o caso
das

características

inquisitoriais

do

processo

envolvendo

crianças

e

adolescentes, enquanto a própria Constituição da época garantia ao maior de 18
anos defesa ampla: o referido Código não previa o princípio do contraditório.
Outro fato que pode ser apresentado como exemplo dessa distorção era
a existência, para os menores de 18 anos, da “prisão cautelar”, uma vez que o
menor, ao qual se atribuía a autoria de infração penal, podia ser apreendido para
fins de verificação - o que constituía uma verdadeira afronta aos direitos da
criança e do adolescente, à medida que, para o adulto, a prisão preventiva só
poderia ser aplicada em dois casos: flagrante delito ou ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente.
Para que se tenha melhor compreensão da lógica adotada pelo antigo
Código de Menores, citamos algumas de suas características básicas:
Os artigos 4º e 5º estabeleciam o modo de interpretação da Lei:
a) Art. 5º - Na aplicação desta lei, a proteção aos interesses do menor
sobrelevará19 qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado.
O Juiz passava a ter, sob esse discurso, possibilidade de decidir como
bem entendesse, relevando quais outras normas, ainda que
hierarquicamente superiores ao Código.
b) Na aplicação da lei, dar-se-ia especial atenção ao contexto
socioeconômico em que se encontrava o “menor” (art. 4º). Para
atender a cada situação, o juiz possuía imensa liberdade, pois os
procedimentos não se prendiam a muitos formalismos. Tudo o que, no
entender da autoridade judiciária, fosse importante para o “menor”,
poderia ser feito, sem limitações de natureza procedimental. Corria-se,
assim, imenso risco, pois o juiz poderia errar e não haveria limites à
sua atuação.
c) A medida de internamento, cumprida em estabelecimento fechado,
não era apenas aplicada aos infratores, mas estendida aos menores
com “desvio de conduta”20. (BRASIL, 1979)

19

Sobrelevar bem ou interesse tutelado: os bens jurídicos são valores relevantes ao homem,
como a vida, a honra, o patrimônio, o dinheiro. Interesse é a ligação estabelecida entre o bem e
o seu titular. Mas nem todo interesse é válido, só aqueles protegidos, tutelados, pelo Direito. No
caso, o Código de Menores falava de prevalência dos “interesses do menor” em relação a
qualquer outro interesse. Ou seja, havendo choque de interesses, em tese prevaleceria o do
“menor”. Só que era o juiz de menores que determinava esse interesse.
20 Desvio de conduta: termo de significado impreciso, considerado pela legislação da época como
qualquer ato antissocial que era avaliado de forma subjetiva pelo juiz de menores.
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Os artigos 38 e 42 do revogado Código prescreviam a liberdade assistida
ou internação, até que o Juiz, “em despacho fundamentado”, determinasse o
desligamento, para o caso de desvio de conduta e prática de infração penal.
Equiparava, assim, os que haviam cometido os delitos e os que, embora sem
comprovação da prática de qualquer ilícito, apresentavam, na opinião do Juiz,
uma déviance (desvio, isto é, uma conduta antissocial). A ouvida do Ministério
Público e da equipe técnica não era obrigatória, mas uma faculdade do Juiz.
Ao comentar as características básicas do Código de Menores, Porto
(1999) destaca as injustiças na apuração da autoria de infração penal,21 com
base no artigo 99 e seguintes do Código, nos seguintes termos: o procedimento
não era contraditório22, ou seja, não havia direito de defesa. O juiz comandava a
apuração, apenas fiscalizado pelo Ministério Público, na condição de curador.23
Facultava-se aos pais ou responsável pelo menor intervirem no processo por
meio de advogado; só aí se instaurava o contraditório.
1.4

LEI 8.069/1990 – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
A partir do advento da Constituição Federal brasileira de 1988, fica

caracterizada uma nova fase dos direitos de crianças e adolescentes.
O art. 228 da Constituição24 fixou a imputabilidade penal aos 18 anos de
idade, determinando a criação de um sistema especial para a responsabilização
dos menores de 18 anos a quem se atribui a prática de ato infracional, com base
nas

normas

do

Estatuto

próprio,

devendo

submeter-se

à

medida

21

Infração Penal: para Damásio de Jesus (Direito Penal, vol. 1, SP, Saraiva, 1993, pp. 131-132),
o termo “infração” é genérico, abrangendo os “crimes”, os “delitos” e as “contravenções”. O antigo
Código de Menores utilizava a expressão infração penal para designar, portanto, qualquer delito,
fosse crime ou contravenção, praticada pelo menor.
22 Contraditório: um dos princípios mais importantes do direito processual. Significa o direito que
o acusado possui de contradizer, isto é, de contestar aquilo que dizem a seu respeito. Se, por
exemplo, alguém é levado a um tribunal sob acusação de roubo, tem o direito de negar a
acusação. A partir daí se inicia um processo no qual as partes, em igualdade de condições,
podem produzir provas (documentos, exames, testemunhos), decidindo o juiz não de acordo com
as opiniões emitidas por um ou outro lado, mas a partir das provas apresentadas. O contraditório
é garantido, na Constituição brasileira, em seu art. 5º, inciso LV: Aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
23 Pessoa a quem é dada a comissão ou encargo com os poderes de vigiar (cuidar, tratar,
administrar) os interesses de outra pessoa, que tal não pode fazer por si mesma. Vocabulário
Jurídico – De Plácido e Silva p. 234.
24 De acordo com o art. 228 da Constituição Federal, são penalmente inimputáveis os menores
de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial.
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socioeducativa,25 para que os sujeitos que estão em uma fase de
desenvolvimento diferenciada dos adultos respondam por um sistema de
responsabilidade diferente daqueles.
O Brasil adotou o modelo de responsabilização especial para
adolescentes por uma opção de política criminal, conforme análise doutrinária
realizada por Bruñol (2001) e Costa (2012): existem duas grandes teorias que
justificam a diferença de tratamento de crianças e adolescentes quanto à
responsabilidade. As “doutrinas de imputabilidade em sentido estrito”, que
igualam a condição do adolescente a do doente mental, fundamentando a
exceção no fato de que o primeiro não teria plenas faculdades para compreender
o caráter ilícito de sua conduta, atuando, portanto, segundo sua capacidade de
compreensão. E as “doutrinas político-criminais”, que entendem a idade penal
como uma barreira entre os sistemas de responsabilidade diante do delito, seja
o sistema adulto, seja o sistema juvenil. (BRUÑOL, 2001)
De acordo com Costa (2012), a concepção doutrinária fundada na ideia
de que a definição da idade de responsabilização criminal se trata de uma opção
da política criminal, segundo Bruñol (2001), ela divide-se em outros dois grupos:
os “modelos de proteção”, que declaram irresponsável o adolescente e a ele
destinam medidas de proteção e de segurança; e os “modelos de
responsabilização especial para adolescentes”, que contemplam sanções
especiais e reconhecem em seus destinatários uma capacidade de culpabilidade
especial. (COSTA, 2012)
Com objetivo de melhor definir a resposta estatal em relação à prática de
ato infracional, o ECA definiu “criança” como a pessoa com até 12 anos
incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade (art. 2º, ECA),
estabelecendo que ao ato infracional praticado por criança corresponderão as
medidas especiais de proteção aplicadas pelo Conselho Tutelar, e o adolescente
autor de ato infracional estaria sujeito às medidas socioeducativas e protetivas
aplicadas pelo Juiz da Infância e da Juventude.
A promulgação da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) consolidou uma grande conquista da sociedade brasileira,
contemplando o que há de mais avançado na normativa internacional. Esta Lei

25

Ato infracional é a conduta descrita em lei como crime ou contravenção penal (art. 103, ECA).
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altera, significativamente, as possibilidades de uma intervenção arbitrária do
Estado na vida de crianças, adolescentes e suas famílias, ao mesmo tempo em
que fortalece a proteção e promoção dos direitos humanos.
Em harmonia com os princípios constitucionais26 e da proteção integral
prevista na Convenção da Criança (ONU, 1989), ratificada pelo Brasil em 1990,
o sistema brasileiro de proteção dos direitos de crianças e adolescentes
incorporou importantes inovações.
Em relação ao adolescente, a quem se atribui a prática de um delito, o
primeiro aspecto a se destacar é a classificação da conduta delitiva de maneira
objetiva como “ato infracional”, definida no Estatuto da Criança e do Adolescente
como “conduta descrita como crime ou contravenção penal dotando conteúdo
certo e determinado, relacionando a conduta do adolescente a um fato tipificado
em lei como crime ou contravenção, afastando o subjetivismo do intérprete
quando da análise da ação ou omissão, abandonando as expressões como ato
antissocial”; “desvio de conduta” de significado impreciso (PAULA, 2006), uma
ficção da realidade na qual a decisão judicial se assentava na época do Código
de Menores.
A respeito do sistema de responsabilização do adolescente autor de ato
infracional, assim se posiciona Paula (2006):
Sistema de responsabilização, desenvolvido à luz de duas
necessidades básicas: de um lado, considerando o mencionado
desvalor social inerente ao crime, uma necessidade de proteção da
sociedade, cujos integrantes sem qualquer distinção, tem direito
fundamentais relacionados à vida, segurança, patrimônio, dignidade
etc. De outro, mormente considerado o desvalor social de uma
sociedade marginalizante, a necessidade de promoção educativa do
transgressor da norma, abrangendo os variados aspectos da vida
humana, de modo a dotá-lo dos mecanismos internos e externos que
permitiam o enfrentar dos desafios do cotidiano sem os recursos da
ilicitude. PAULA (2006, p. 31)

O segundo aspecto decorre do exercício constitucional de defesa,
principalmente contra os arbítrios. Nesse sentido, o adolescente só poderá ser
apreendido em flagrante ou por ordem fundamentada da autoridade judiciária.
Também terá acesso a atendimento jurídico especializado, imparcial, e que

26

Pela primeira vez a Constituição Federal brasileira dedicou um capítulo para tratar dos direitos
da criança e do adolescente, com destaque para os artigos 227 e 228.
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garanta, em seu processo, a defesa técnica com respeito ao devido processo
legal, ampla defesa e acesso à justiça, em respeito à condição peculiar da
pessoa em desenvolvimento.
O terceiro aspecto refere-se à sanção socioeducativa, que é a resposta
jurídica à conduta infracional do adolescente, sem caráter penal, baseada na
ideia da “socialização e educação” em lugar da “punição”. Tal resposta é
materializada pela aplicação das medidas socioeducativas e medidas
específicas de proteção, que devem ser pautadas nas garantias constitucionais
do processo socioeducativo e na consequente proteção e promoção dos direitos
humanos. Como afirma a Resolução da Assembleia Geral da ONU (novembro
de 1990), que aprova as “Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção
dos Jovens Privados de Liberdade”:
[...] A privação de liberdade de um jovem deverá ser decidida apenas
em último caso e pelo menor espaço de tempo possível. Deverá ser
limitada a casos excepcionais, por exemplo, como efeito do
cumprimento de uma sentença depois da condenação, para os tipos
mais graves de delito e tendo em presente, devidamente, todas as
circunstâncias e condições do caso. A duração máxima da punição
deve ser determinada pela autoridade judicial antes que o jovem seja
privado de sua liberdade [...] Não deveria ser economizado esforço
para abolir, na medida possível, a prisão de jovens. (ONU, 1990)

Em relação ao adolescente submetido à responsabilização, são
garantidos todos os direitos constitucionais relativos ao devido processo legal e
à ampla defesa, com destaque à obediência aos princípios de brevidade,
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento,
quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade (Art. 227, § 3º,
V, CF/1988). Também no ECA (art.111) são asseguradas ao adolescente, entre
outras, as seguintes garantias:
I – Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional,
mediante citação ou meio equivalente;
II – Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com
vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua
defesa;
III – Defesa técnica por advogado;
IV – Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma
da lei;
V – Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente;
VI – Direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em
qualquer fase do procedimento. (BRASIL.ECA. 1990)
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O ECA estabeleceu, ainda, a possibilidade de aplicação de seis tipos de
medidas socioeducativas: (i) Advertência; (ii) Obrigação de reparar o dano; (iii)
Prestação de serviços à comunidade; (iv) Liberdade assistida; (v) Inserção em
regime de semiliberdade; (vi) Internação em estabelecimento educacional (ECA,
art. 112). E ainda dispõe o mesmo artigo 112:
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua
capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a
prestação de trabalho forçado.
§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental
receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às
suas condições. (BRASIL. ECA. 1990)

De acordo com o art. 114 do ECA, “a imposição das medidas previstas
nos incisos II a VI do art. 112 pressupõe a existência de provas suficientes da
autoria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos
termos do art. 127”. A medida socioeducativa de advertência “poderá ser
aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes da
autoria”.
Uma importante inovação trazida pela Lei nº 8.069/1990 é que, na
sentença judicial que impõe a medida socioeducativa, sejam incluídas também
medidas específicas de proteção nas áreas da saúde, educação, assistência
social, dentre outras, que podem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, e
têm natureza obrigatória de cumprimento, levando-se em conta as necessidades
pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários27. Tais medidas são as seguintes, dentre outras:28
I - Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de
responsabilidade;
II - Orientação, apoio e acompanhamentos temporários;
III - Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de
ensino fundamental;
IV - Inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à
criança e ao adolescente;
V - Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em
regime hospitalar ou ambulatorial;
VI - Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação
e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. (BRASIL, ECA, 1990, artigos
99, 100, 101).

27

As medidas específicas de proteção estão previstas nos artigos 99 a 102 do ECA.
O rol de medidas protetivas previstas no art. 101 não são exaustivas, são exemplificativas,
podendo ser aplicadas outras medidas, de acordo com os princípios gerais do ECA.
28
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Depois de duas décadas da aprovação do Estatuto da Criança e do
Adolescente, o Congresso Nacional brasileiro, finalmente, aprovou a Lei nº
12.594, de 18/01/2012,29 que institui o Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo

–

SINASE

e

regulamenta

a

execução

das

medidas

socioeducativas destinadas aos adolescentes autores de ato infracional.
A Lei do SINASE, como é conhecida, representa uma importante inovação
na política socioeducativa e um importante avanço no sentido de reduzir a
subjetividade do julgador e dos gestores em relação à execução das medidas
socioeducativas. Reúne um conjunto de princípios e diretrizes inovadoras na
concepção e gestão das políticas sociais, com regras e critérios que envolvem a
execução das medidas socioeducativas, em consonância com o processo de
construção da Política Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e do
Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tais como a construção
de planos decenais de atendimento socioeducativo em todas as unidades da
Federação, prevendo a articulação nas áreas de educação, saúde, assistência
social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte. Tais planos deverão sofrer
avaliações periódicas de sua implementação em intervalos não superiores a três
anos.
Destacamos outra importante inovação na Lei do SINASE: a possibilidade
de responsabilização dos gestores, operadores e entidades de atendimento,
submetendo-se às sanções (administrativas e criminais) previstas no Estatuto da
Criança e do Adolescente e na Lei de Improbidade Administrativa. Outro
destaque é a instituição do Plano Individual de Atendimento (PIA) do adolescente
em cumprimento de medida socioeducativa, que deve ser construído pela equipe
técnica do programa de atendimento, com a participação efetiva do adolescente
e de sua família. Tal documento pode ser impugnado ou complementado pelo
defensor e promotor de Justiça e ser homologado pelo juiz da Infância.
Dentre os princípios que regem a execução das medidas socioeducativas,
o SINASE fixou, no inciso III, do art. 35, da Lei nº 12.594/2012: “prioridade à
prática ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às
necessidades da vítima”. O SINASE representa o início da normatização da

29

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) aprovou a
Resolução 119/2006, que dispõe sobre as diretrizes e parâmetros para o atendimento
Socioeducativo (SINASE).
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Justiça Restaurativa ao definir como regra a orientação da execução das
medidas socioeducativas, que deve ser priorizada em face a outras práticas,
sempre que possível.

1.5

NORMATIVAS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS

HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
É inegável a influência da normativa internacional (declarações, regras
internacionais, convenções, tratados e protocolos) no ordenamento interno
brasileiro, relacionada aos direitos de crianças e adolescentes.
Importante

distinguir

declarações

ou

regras

internacionais,

de

convenções, pactos, tratados e protocolos. As declarações ou regras
internacionais não geram vinculação jurídica de caráter obrigatório, já que seu
cumprimento está relacionado ao compromisso ético na defesa e promoção de
direitos humanos e seu descumprimento gera um constrangimento diante da
comunidade internacional. No entanto, regras e declarações cumprem um papel
muito importante na influência do aprimoramento da Constituição e demais leis
nacionais.
Os tratados, convenções, pactos ou protocolos são denominações
utilizadas para se referir aos acordos internacionais solenes que geram
obrigações aos Estados Partes, como, por exemplo, a adequação da normativa
interna aos preceitos dos tratados e a apresentação de relatórios periódicos
sobre o cumprimento dos tratados, submetidos ao monitoramento da
comunidade internacional, por meio de comitês compostos por especialistas
(experts).
De acordo com a Constituição Federal de 1988 (art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º), os
tratados e convenções internacionais de direitos humanos que forem aprovados
pelo Congresso Nacional serão equivalentes a emendas constitucionais, com
natureza de direitos e garantias fundamentais com aplicação imediata. Nesse
sentido, os tratados e convenções, após sua ratificação e aprovação pelo
Congresso Nacional, são incorporados como norma interna com status de norma
constitucional, ampliando o rol dos direitos fundamentais.
O Brasil, como país membro da Organização das Nações Unidas (ONU)
e da Organização dos Estados Americanos (OEA), ao ratificar tratados e
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convenções internacionais, assume compromissos formais, éticos e jurídicos
com a comunidade nacional e internacional em respeitar e dar efetividade aos
direitos de crianças e adolescentes, tomando todas as medidas administrativas,
judiciais, legislativas e de políticas públicas, para garantir e promover tais
direitos.
Em relação ao adolescente a quem se atribui a prática de ato infracional,
a normativa internacional do Sistema Universal (ONU) e Sistema Regional (OEA)
aprovou regras, diretrizes e tratados que dispõem sobre direitos, proteção e
prevenção, bem como sobre políticas públicas relacionadas à administração da
justiça.
A ONU aprovou, em 1990, as Regras Mínimas das Nações Unidas para
os Jovens Privados de Liberdade30, considerando, especialmente, as condições
e circunstâncias pelas quais os jovens estão privados de sua liberdade em todo
o mundo, convencida de que esses, quando se encontram privados de liberdade,
são mais suscetíveis aos maus-tratos, à vitimização e à violação de seus direitos.
Nesse sentido, a ONU é categórica ao afirmar que a reclusão juvenil só
será aplicada em último caso e pelo menor período possível. Essas regras têm
como objetivo normatizar, minimamente, a proteção dos jovens privados de
liberdade, de maneira compatível com os direitos humanos e liberdades
fundamentais e deverão ser aplicadas sem discriminação.31
Pouco antes disso, a Convenção Internacional sobre os Direitos da
Criança32 já apontava as diretrizes sobre a matéria, sob a luz do melhor interesse
da criança, já que seu artigo 3733 também estabelece regras para a privação de

30

Adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas em sua Resolução 45/113, de 14 de
dezembro de 1990.
31 Item 12. A privação de liberdade deverá ser efetuada em condições e circunstâncias que
garantam o respeito aos direitos humanos dos jovens. Deverá ser garantido, aos jovens reclusos
em centros, o direito de desfrutar de atividades e programas úteis que sirvam para fomentar e
garantir seu desenvolvimento e sua dignidade e conhecimentos que ajudem a desenvolver suas
possibilidades como membros da sociedade.
32 Adotada pela Resolução nº L. 44 da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro
de 1989. Aprovada pelo Decreto Legislativo n 28, de 24 de setembro de 1990. Ratificada pelo
Brasil em 24 de setembro de 1990. Entrou em vigor no Brasil em 23 de outubro de 1990.
Promulgada pelo Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990. A Convenção considera como
criança todo ser humano com menos de 18 anos de idade (art. 1º). O Governo brasileiro
apresentou, em 2003, seu primeiro relatório sobre a Convenção sobre os Direitos da Criança
(ONU/1990), com 12 anos de atraso.
33 37c) toda criança privada de liberdade será tratada com humanidade e respeito que merece a
dignidade inerente à pessoa humana, e levando-se em consideração as necessidades de uma
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liberdade de crianças34, preconizando valores como dignidade, humanidade,
respeito, preservação dos vínculos familiares e separação de presos adultos.
Mesmo as Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça
da Infância e da Juventude (Regras de Beijing), adotadas na Assembleia Geral
da ONU em sua Resolução 40/3335, de 1985, adotou esses princípios
norteadores.
De acordo com a Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), art. 40,
inciso 2, em relação à Justiça Juvenil e às garantias do devido processo, temos:

2. Nesse sentido, e de acordo com as disposições pertinentes dos
instrumentos internacionais, os Estados Partes assegurarão, em
particular:
a) que não se alegue que nenhuma criança tenha infringido as leis
penais, nem se acuse ou declare culpada nenhuma criança de ter
infringido essas leis, por atos ou omissões que não eram proibidos pela
legislação nacional ou pelo direito internacional no momento em que
foram cometidos;
b) que toda criança de quem se alegue ter infringido as leis penais ou
a quem se acuse de ter infringido essas leis goze, pelo menos, das
seguintes garantias:
I) ser considerada inocente, enquanto não for comprovada sua
culpabilidade conforme a lei;
II) ser informada sem demora e diretamente ou, quando for o caso, por
intermédio de seus pais ou de seus representantes legais, das
acusações que pesam contra ela, e dispor de assistência jurídica ou
outro tipo de assistência apropriada para a preparação e apresentação
de sua defesa;
III) ter a causa decidida sem demora por autoridade ou órgão judicial
competente, independente e imparcial, em audiência justa conforme a
lei, com assistência jurídica ou outra assistência e, a não ser que seja
considerado contrário aos melhores interesses da criança, levando em
consideração especialmente sua idade ou situação e a de seus pais ou
representantes legais;
IV) não ser obrigada a testemunhar ou a se declarar culpada, e poder
interrogar ou fazer com que sejam interrogadas as testemunhas de
acusação, bem como poder obter a participação e o interrogatório de
testemunhas em sua defesa, em igualdade de condições;
V) se for decidido que infringiu as leis penais, ter essa decisão e
qualquer medida imposta em decorrência da mesma submetidas à

pessoa de sua idade. Em especial, toda criança privada de sua liberdade ficará separada dos
adultos, a não ser que tal fato seja considerado contrário aos melhores interesses da criança, e
terá direito a manter contato com sua família por meio de correspondência ou de visitas, salvo
em circunstâncias excepcionais.
34 Os tratados internacionais consideram como “criança” todo ser humano com menos de 18
anos de idade.
35 Recomendadas no 7º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção de Delito e Tratamento
do Delinquente, realizado em Milão, no período de 26 de agosto a 06 de setembro de 1985 e
adotada pela Assembleia Geral, em 29 de novembro de 1985.
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revisão por autoridade ou órgão judicial superior competente,
independente e imparcial, de acordo com a lei;
VI) contar com a assistência gratuita de um intérprete, caso a criança
não compreenda ou fale o idioma utilizado;
VII) ter plenamente respeitada sua vida privada durante todas as fases
do processo. (ONU, 1990)

Já sobre a idade mínima para responsabilização, o art. 40, inciso 3 da
Convenção da Criança postula que:

3. Os Estados Partes buscarão promover o estabelecimento de leis,
procedimentos, autoridades e instituições específicas para as crianças
de quem se alegue ter infringido as leis penais ou que sejam acusadas
ou declaradas culpadas de tê-las infringido, e em particular:
a) o estabelecimento de uma idade mínima antes da qual se presumirá
que a criança não tem capacidade para infringir as leis penais;
b) a adoção sempre que conveniente e desejável, de medidas para
tratar dessas crianças sem recorrer a procedimentos judiciais,
contando que sejam respeitados plenamente os direitos humanos e as
garantias legais. (ONU, 1990)

O Brasil, por meio do Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992, ratificou
a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa
Rica), importante instrumento normativo do sistema interamericano de direitos
humanos, que também dispõe sobre a proteção dos direitos da Criança e da
família:36
Art. 19: Direitos da criança: Toda criança terá direito às medidas de
proteção que a sua condição de menor requer, por parte da sua família,
da sociedade e do Estado. (OEA, 1992)

Conforme o art. 15 do Protocolo de San Salvador:
Direito à constituição e proteção da família
c. Adotar medidas especiais de proteção dos adolescentes, a fim de
assegurar o pleno amadurecimento de suas capacidades físicas,
intelectuais e morais;
d. Executar programas especiais de formação familiar, a fim de
contribuir para a criação de ambiente estável e positivo no qual as
crianças percebam e desenvolvam os valores de compreensão,
solidariedade, respeito e responsabilidade. (OEA, 1992)

36

17b) as restrições à liberdade pessoal do jovem serão impostas somente após estudo
cuidadoso e se reduzirão ao mínimo possível. 17c) não será imposta a privação de liberdade
pessoal a não ser que o jovem tenha praticado ato grave, envolvendo violência contra outra
pessoa ou por reincidência no cometimento de outras infrações sérias, e a menos que não haja
outra medida apropriada. (...) 19.1) A internação de um jovem em uma instituição será sempre
uma medida de último recurso e pelo mais breve período possível (Convenção Americana sobre
Direitos Humanos -Pacto de São José da Costa Rica).
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A seguir, apresentamos um quadro com as principais Declarações,
Regras e Diretrizes das Nações Unidas sobre os direitos de crianças e
adolescentes:

Quadro 1 – Declarações, Regras e Diretrizes Internacionais da
ONU
DOCUMENTO

REGRAS OU DIRETRIZES

Em relação a crianças e adolescentes, merecem
destaque os artigos XXV e XXVI, proclamando que a
maternidade e a infância têm direito a cuidados e
Declaração Universal dos
assistência especiais e, ainda, que todas as crianças
Direitos Humanos (1948)
nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da
mesma proteção social.

Declaração sobre os
Direitos da Criança (1959)

Tem como base e fundamento os direitos a liberdade,
estudos, brincar e convívio social das crianças que
devem ser respeitadas e preconizadas em dez
princípios.
Apresenta como princípios fundamentais:

1) Prevenir a delinquência juvenil como parte
essencial da prevenção do delito na sociedade;
Diretrizes das Nações Uni2) Propiciar investimentos objetivando o bem-estar
das para a Prevenção da
das crianças e dos adolescentes.
(CONTINUA)
Delinquência (1990) "Dire3) Aplicar medidas políticas e progressistas de
trizes de Riad"
prevenção à delinquência.
4) Desenvolver serviços e programas com base na
comunidade para a prevenção da delinquência juvenil.

Regras Mínimas das Nações Unidas para Proteção de Jovens Privados de
Liberdade (1990)

Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça, da
Infância e da Juventude.
(Regras de Beijing, 1990)

Estabelece um conjunto de regras mínimas aceitáveis
pelas Nações Unidas para a proteção dos jovens
privados de liberdade sob qualquer forma,
compatíveis com os direitos humanos e liberdades,
tendo em vista combater os efeitos nocivos de
qualquer tipo de detenção e promover a integração na
sociedade.
Tais regras prescrevem e orientam aos Estados
signatários a lidar com os adolescentes a quem se
atribui a prática de ato infracional, conferindo e
resguardando os direitos que lhes assistem,
assegurando as garantias básicas processuais,
pautando pela proporcionalidade quanto às medidas
adotadas.
São destacadas algumas garantidas empregadas
adolescentes e jovens infratores: imparcialidade
quanto à aplicação das regras mínimas aos jovens
infratores, como a presunção de inocência, o direito de
ser informado das acusações, o direito de não
responder, o direito à assistência judiciária, o direito à
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presença dos pais ou tutores, o direito à confrontação
com testemunhas e a interrogá-las e o direito de
apelação ante uma autoridade superior, direito à
intimidade, não podendo ser publicada nenhuma
informação que possa dar lugar à identificação do
jovem infrator.
Fonte: Levantamento realizado pelo autor (2018).

Concluindo este Capítulo, procuramos demonstrar como, historicamente,
os modelos e fases características do sistema de Justiça Juvenil desenvolveram
complexos mecanismos de controle, vigilância e apartação social, bem como a
ausência

do

Estado

na

constituição

de

políticas

públicas

voltadas,

particularmente, para a parcela mais suscetíveis de crianças, adolescentes e
suas famílias, marcadas pelo racismo institucional e estrutural vigente, e os
avanços normativos, expressos pelo atual paradigma denominado de “doutrina
da proteção integral” ou “etapa garantista” (RODRIGUES, 2017), como será
aprofundado no próximo Capítulo.
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2.

A COR DA CRIMINALIZAÇÃO, RACISMO ESTRUTURAL, VIOLÊNCIA

E INVISIBILIDADE DOS ADOLESCENTES NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Negro drama
Cabelo crespo
E a pele escura
A ferida, a chaga
À procura da cura
(Negro Drama. Racionais MC’s)

Neste Capítulo, abordaremos os paradoxos do reconhecimento formal de
todos os cidadãos como iguais e, particularmente, após a aprovação da Lei nº
8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente) que todas as crianças e
adolescentes passam a ser consideradas como sujeitos de direitos, pessoas em
processo de desenvolvimento e credoras de prioridade absoluta por parte da
família, da sociedade e do Estado; no entanto a denominada “cultura da
cidadania” não alcança

todas as crianças e adolescentes, mas somente

algumas em especial, como demonstram pesquisas baseadas em dados oficiais
e estudos acerca do tema da cidadania, cujas características típicas de exclusão
social do País são agravadas pela situação da pobreza em suas múltiplas
dimensões, produzindo um conjunto de privações de direitos que vão além da
renda.
Ainda neste Capítulo, demonstraremos como adolescentes e jovens são
os mais sujeitos à violência letal, e conforme o Índice de Homicídios na
Adolescência - IHA (2014), como diferentes dimensões como sexo, raça/cor,
idade e meio impactam o risco de morte por homicídio de adolescentes, em
particular adolescentes jovens negros, que apresentam taxas 2,88 vezes mais
elevadas.
Apresentamos, ainda, uma reflexão sobre o enfrentamento da crescente
criminalização, racismo estrutural e violência contra adolescentes empobrecidos,
negros e de baixa escolaridade, são fadados a uma nova segregação
(ALEXANDER, 2017) expressa no punitivismo e no encarceramento em massa
promovidos pelo sistema nacional denominado “socioeducativo”.
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2.1 CIDADANIA INACABADA E SELETIVA

Determinadas pessoas estão na
sociedade sem ser da sociedade.
(Louis Bolnald, apud Balibar, 2013)

Mesmo sob a égide de um projeto republicano de desenvolvimento
econômico e social, que prevê o reconhecimento de todos os cidadãos como
iguais, o Estado brasileiro reconhece como problemática “a incorporação de
grupos residentes nativos que não se encaixavam na concepção majoritária de
cidadania: índios, escravos e negros libertos ou nascidos livres” (HOSTON, 2013
p. 69).
Para Carvalho (2002) a cultura do consumo dificulta o avanço da
cidadania entre nós, qual seja, a incapacidade de o sistema representativo
produzir resultados que impliquem a redução da desigualdade e o fim da divisão
dos brasileiros em castas separadas pela educação, pela renda, pela cor:
José Bonifácio afirmou, em representação enviada à Assembleia
Constituinte de 1823, que a escravidão era um câncer que corroía
nossa vida cívica e impedia a construção da nação. A desigualdade é
a escravidão de hoje, o novo câncer que impede a constituição de uma
sociedade democrática. A escravidão foi abolida 65 anos após a
advertência de José Bonifácio. A precária democracia de hoje não
sobreviveria à espera tão longa para extirpar o câncer da desigualdade.
(CARVALHO, 2002, p. 229)

De acordo com Holston (2013), a característica mais distintiva da
cidadania brasileira é o fato de ser universal na filiação, e desigual na
distribuição. Embora todos sejam filiados à nação, produziu-se um regime de
desigualdade legitimada, com privilégios legalizados para determinadas
categorias de cidadãos. É uma cidadania diferenciada, com base em atributos
sociais que nada têm a ver com filiação nacional, como raça, classe, gênero, tipo
de ocupação e grau de escolaridade. Holston (2013) destaca que o sistema
brasileiro é viciado em privilégios legalizados, que esvaziam a ideia de que todos
são iguais perante a lei.
Cardoso Oliveira (2011), ao discutir a relação entre concepções de
igualdade e cidadania, com articulações entre noções de igualdade, da

53

dignidade e de equidade, apresenta a tensão entre duas concepções de
igualdade no Brasil. Honneth (2007) apud Cardoso Oliveira (2010) destaca a
ideia mestra de igualdade de tratamento como principal parâmetro para o
exercício da cidadania nas democracias ocidentais.
A primeira tensão apresentada por Cardoso Oliveira (2010) entre duas
concepções de igualdade no Brasil é a concepção que define a igualdade de
tratamento uniforme, dominante em nossa Carta Constitucional de 1988, bem
expressa no princípio de isonomia jurídica. A segunda tensão é a concepção que
define a igualdade de tratamento diferenciado, que seria dominante em nossas
instituições públicas e no espaço público compartilhado pelos cidadãos, cujo
maior símbolo é uma frase de Rui Barbosa (1922/1999, p. 26) apud Cardoso
Oliveira (2010): “A regra da igualdade não consiste senão em aquinhoar
desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam”. Nesta
concepção, a realização da igualdade no plano da justiça supõe a relativização
ou diferenciação de direitos no plano da cidadania.
O debate sobre a intervenção com adolescentes em conflito com a lei não
tem sido um tema prioritário, se comparado a outros, participando de modo muito
incipiente na agenda formal do País, muito embora a relação entre adolescentes
e violência urbana tenha tido atenção dos meios de comunicação, instituições de
pesquisa e discussões de políticas de segurança em diferentes níveis do Estado
brasileiro.
Os argumentos acerca do que deve ser feito para conter a violência entre
adolescentes variam, a depender da origem social dos infratores. A preocupação
da sociedade com o tema se manifesta, de acordo com Silva e Oliveira (2016),
de duas formas: de um lado, os adolescentes e jovens são colocados como os
atores da sociedade mais envolvidos com um tipo de violência que se
convencionou chamar genericamente de “criminalidade”, que é tratada por Volpi
(1997) como o “mito do hiperdimencionamento” dos atos infracionais praticados
por adolescentes, desmistificados pelas pesquisas e levantamentos realizados
anualmente pelo Ministério de Direitos Humanos (MDH) e pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ); de outro lado, eles são as maiores vítimas de
violência.
Estudos e pesquisas demonstram que os adolescentes e jovens são mais
suscetível ao tipo mais extremo de violência; qual seja, a morte por homicídios,
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denunciado em estudos como o Mapa da Violência (FLACSO Brasil), Atlas da
Violência (IPEA) e Dossiê Criança (Instituto de Segurança Pública – RJ).
No Brasil, os jovens possuem três vezes mais chances de morrerem antes
de completarem 19 anos. Segundo o Índice de Homicídios na Adolescência (IHA,
2014), há uma tendência de aumento das taxas de homicídio de adolescentes
no Brasil. De acordo com o IHA (2014), se as condições não mudarem, mais de
43 mil adolescentes podem ser vítimas de homicídio nos municípios brasileiros
com mais de 100 mil habitantes, entre os anos de 2015 e 2021.

2.2 RACISMO, PRECONCEITO E INVISIBILIDADE

Eles querem um preto com arma pra cima
Num clipe na favela gritando: ‘cocaína’
Querem que nossa pele seja a pele do
crime
Que Pantera Negra só seja um filme
Eu sou a porra do Mississipi em chamas.
(Bluesman, Baco Exu do Blues)

Os adolescentes brasileiros de 12 a 18 anos incompletos totalizavam, em
2013, 21,1 milhões, segundo o IBGE - o que correspondia a 11% da população
brasileira. Traçando um breve perfil dos adolescentes brasileiros com base no
estudo desenvolvido pela Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (DISOC) do
IPEA (SILVA e OLIVEIRA, 2016), constata-se uma certa igualdade na proporção
por sexo, que era 51,19% de homens e 48,81% de mulheres.
Quanto à raça e cor, 58,9% dos adolescentes de 12 a 17 anos se
autodeclararam negros (pretos e pardos), 40,4% se declararam brancos e
menos de 1% de declarou de outras raças. Mais de 80% dos adolescentes de
12 a 17 anos viviam em domicílios situados em áreas urbanas.
Quanto à escolaridade, o estudo reforça a informação de uma grande
defasagem entre a idade e o grau de escolaridade atingido, principalmente entre
aqueles na faixa de 15 a 17 anos, que deveriam estar cursando o Ensino Médio
ou já tê-lo concluído. Em 2013, cerca de um terço dos adolescentes de 15 a 17
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anos ainda não havia terminado o Ensino Fundamental e menos de 2% (1,32%)
tinham concluído o Ensino Médio. Na faixa etária de 12 a 14 anos, que
corresponde aos últimos anos do Ensino Fundamental, os dados mostram que
a imensa maioria (93,3%) tinha o Fundamental incompleto e apenas 3,47%
tinham completado esse nível de ensino. De 10 milhões de adolescentes de 15
a 17 anos, mais de 1 milhão não estudavam e nem trabalhavam.37
Entre os adolescentes que não estudavam, não trabalhavam e não
procuravam emprego, a maior parte era composta de negros (64,87), 58% eram
mulheres e 83,5% eram pobres e viviam em famílias com renda per capita inferior
a 1 salário mínimo (SM).
Essas características típicas de exclusão social do País são agravadas
pela situação da pobreza em suas múltiplas dimensões,38 produzindo um
conjunto de privações de direitos que vão além da renda. De acordo com o
Fundo Internacional de Emergência para a Infância das Nações Unidas/UNICEF
(2018), a pobreza afeta 61% das crianças e dos adolescentes brasileiros, ou
seja, 32 milhões de meninos e meninas têm seus direitos negados.
As características mostradas anteriormente evidenciam o quadro de
desigualdades que prevalece entre os adolescentes brasileiros, destacando-se
as diferenças no rendimento em função da raça/cor do adolescente, em que os
jovens negros são mais pobres que os jovens de cor branca e a existência de
um grande contingente de meninos e meninas entre 12 a 18 anos excluídos do
acesso à escola e ao mercado de trabalho. (SILVA e OLIVEIRA, 2016)
Ainda de acordo com o IHA (2014), há o impacto de diferentes dimensões
como sexo, raça/cor, idade e meio utilizadas sobre o risco de morte por homicídio
para os adolescentes: os homens possuem um risco 13,52 vezes maior de serem
vítimas de homicídio do que as mulheres; os negros sofrem taxas 2,88 vezes
mais elevadas e os homicídios por arma de fogo são 6,11 vezes mais prováveis
do que por todos os outros meios.

37

A CF dispõe que os adolescentes entre 14 e 16 só podem trabalhar na condição de aprendiz,
conforme art. 7, XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998).
38 O conceito de privações múltiplas é utilizado no estudo do UNICEF para explicar as múltiplas
privações que meninos e meninas estão expostos, observando a intensidade com que cada
privação os afeta, a partir das dimensões da educação, informação, trabalho infantil, moradia,
água e saneamento (UNICEF, 2018).
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Estudos como Mapa da Violência39, Atlas da Violência (IPEA)40 e Dossiê
Criança41 (Instituto de Segurança Pública – RJ) demonstram que o homicídio é
a principal causa de morte no Brasil e atingem, especialmente, adolescentes e
jovens negros do sexo masculino, moradores de periferias e favelas.
Sobre o extermínio de adolescente e jovens negros, Soares (2004), em
análise sobre a juventude e violência no Brasil contemporâneo, apregoa que a
violência – barbárie cotidiana – está dirigida para um grupo específico da
sociedade: os jovens pobres e negros, do sexo masculino, entre 15 e 24 anos.
Também Paulo Ramos, especialista em análise política pela Universidade
de Brasília (UNB) e ex-consultor da Unesco e da Fundação Perseu Abramo para
o tema das relações raciais e de juventude, em artigo publicado pela Carta
Capital em agosto de 2012, intitulado “A violência contra jovens negros no
Brasil”, aponta a gravidade dos dados do diagnóstico apresentado ao Conselho
Nacional de Juventude (CONJUVE):
O diagnóstico produzido pelo Governo Federal apresentado ao
Conselho Nacional de Juventude – CONJUVE mostra vetores
importantes desta realidade, além dos socioeconômicos: a condição
geracional e a condição racial dos vitimizados. Em 2010, morreram no
Brasil 49.932 pessoas vítimas de homicídio, ou seja, 26,2 a cada 100
mil habitantes. 70,6% das vítimas eram negras. Em 2010, 26.854
jovens entre 15 e 29 foram vítimas de homicídio, ou seja, 53,5% do
total; 74,6% dos jovens assassinados eram negros e 91,3% das vítimas
de homicídio eram do sexo masculino. Já as vítimas jovens (ente 15 e
29 anos) correspondem a 53% do total e a diferença entre jovens
brancos e negros salta de 4.807 para 12.190 homicídios, entre 2000 e
2009. Os dados foram recolhidos do DataSUS/Ministério da Saúde e
do Mapa da Violência 2011. (CARTA CAPITAL, ago/2012)

Ao longo trajetória profissional deste pesquisador, tivemos a oportunidade
de atuar como advogado, representando famílias de adolescentes assassinados
por agentes do Estado, participando como assistente de acusação em processos
criminais e propondo ações indenizatórias.
No período em que coordenamos o CEDECA Dom Luciano Mendes, da
Associação Beneficente São Martinho, atuamos como advogado assistente de
acusação junto à Auditoria da Justiça Militar, no caso da execução sumária do

39

Disponível em: https://www.mapadaviolencia.org.br/
Disponível em: ttp://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorioinstitucional/180604
atlasdaviolencia2018.pdf
41 Disponível em: http://arquivos.proderj.rj.gov.br/ispimagens/Uploads/DossieCrianca Adolescente2018.pdf
40

57

adolescente Jailton Néri da Fonseca,42 de 14 anos, afrodescendente, por policiais
militares do estado do Rio de Janeiro. A vítima foi detida no dia 22 de dezembro
de 1992, sem ordem judicial, e sem que estivesse em flagrante delito, tendo sido
assassinado pelos PMs. Mas, infelizmente, ao final do processo, os PMs foram
absolvidos, contrariando todas as provas dos autos.
Preparamos um dossiê com toda a documentação sobre o caso e o
entregamos, em 1995, aos representantes da Comissão Interamericana de
Direitos Humanos da OEA, por ocasião da primeira visita in loco ao Brasil.43
O caso foi admitido pela CIDH/OEA em 2001,44 considerando que o
Estado brasileiro violou os artigos 4, 5, 7, 8, 19 e 25 da Convenção Americana,
todos combinados com os artigos 1.1 e 2 do mesmo instrumento, em prejuízo da
vítima e de seus familiares.
Cabe destacar, aqui, a parceria do CEDECA Dom Luciano Mendes com
o Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) - ONG especializada em
litigâncias no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos.
A CIDH também determinou, na sua decisão de mérito, que: “este caso
não é um caso isolado, mas sim reflete um padrão de conduta fora da lei exercido
pela Polícia Militar do Estado. A Comissão vem sendo informada há anos sobre
a escalada da atuação violenta da polícia estadual”.
La Comisión no puede dejar de subrayar la gravedad especial que
reviste el presente caso por tratarse del asesinato de un niño. Señala
también que este caso no es un caso aislado sino que refleja un perfil
de conducta al margen de la ley, ejercido por la Policía Militar del
Estado. La Comisión viene siendo informada desde hace años de la
escalada de la actuación violenta de los policías estaduales,
especialmente la militar, acusada de actuar con violencia. En su
Informe General sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil
del año 1997, la Comisión destacó que “en el período que va a febrero
de 1996, el promedio de muertos por la Policía Militar mensualmente
pasó de 3,2 a 20,55 personas, o sea, un total de 201 en 1996”. (CIDH.
Relatório Nº 33/04, Caso 11.634, Jailton Neri da Fonseca (BRASIL), 11
de março de 2004, parágrafo 77)

42

Opta-se em não colocar um nome fictício, tendo em vista a publicidade dada ao caso pela
CIDH e pela ampla divulgação nas redes sociais.
43 A CIDH realizou sua segunda visita ao Brasil em 2018, para maiores detalhes ver Relatório
Preliminar. Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados /2018/ 238 OP port.
44 Relatório de Admissibilidade nº 35/01, caso 11.634, Jailton Neri da Fonseca (Brasil) –
20/02/2001. Disponível em: http://www.cidh.org/annualrep/2000port/11634.htm
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A CIDH em seu Relatório de Mérito45 sobre o caso Jailton, apresentou
recomendações ao Estado brasileiro, reconhecendo a ênfase na relação entre
violência e racismo contra crianças e adolescentes brasileiras, destacando que
“os indicadores sociais revelam que a população afro-brasileira é mais suscetível
de ser suspeita, perseguida, processada e condenada, em comparação com o
resto da população”.
O racismo reconhecido pela CIDH não é um fenômeno conjuntural, como
bem define Almeida (2018):
Uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como
fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou
inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios, a
depender ao grupo racial ao qual pertençam. (ALMEIDA, 2018, p.15)

No mesmo sentido, o autor argumenta que o racismo pode ser definido a
partir de três concepções:
A individualista, pela qual o racismo se apresenta como uma
deficiência patológica, decorrente de preconceitos;
Institucional, pela qual se conferem privilégios e desvantagens a
determinados grupos em razão da raça, normalizando estes atos, por
meio do poder e da dominação; e
Estrutural que, diante do modo “normal” com que o racismo está
presente nas relações sociais, políticas, jurídicas e econômicas, faz
com que a responsabilização individual e institucional por atos racistas
não extirpe a reprodução da desigualdade racial. (ALMEIDA, 2018, p.
25) (grifos nossos)

A decisão final da CIDH reconhece, de forma clara, a existência de
racismo estrutural no Brasil:
Previo a su análisis sobre el fondo del presente caso la Comisión
considera importante resaltar el contexto en que ocurrieron los hechos,
en los cuales la víctima, el niño Jailton Neri da Fonseca, fue un afrobrasilero, pobre, habitante de una zona pobre (“favela”) de Río de
Janeiro, que fue asesinado por policías militares. Al respecto, la
Comisión ya ha manifestado anteriorimente preocupación por la
violencia contra los niños en Brasil, y ha puesto especial énfasis en la
relación entre dicha violencia y el racismo. Así, en su último Informe
sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil, la Comisión
subrayó que los indicadores sociales revelaban que la población
afrobrasilera era más susceptible de ser sospechosa, perseguida,
procesada y condenada, en comparación con el resto de la
población. En razón de estas denuncias, la CIDH recomendó al Estado
45

Relatório de Mérito. Informe nº 33/04 Caso 11.634. Caso: Jailton Neri da Fonseca. Brasil.
11/03/2004. Disponível em: http://www.cidh.org/annualrep/ 2004sp/brasil.11634.htm
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brasileño que “tomara medidas de educación de los funcionarios de la
justicia y de la policía, para evitar acciones que impliquen parcialidad y
discriminación racial en la investigación, en el proceso o en la condena
penal”. (CIDH. Relatório No. 33/04, caso 11.634, Jailton Neri da
Fonseca (BRASIL, 11/03/2004, parágrafo 35).

Em relação as recomendações, o Estado brasileiro cumpriu integralmente
duas, das cinco apresentadas pela CIDH46:
a) Reparar plenamente a família de Jailton Néri da Fonseca,
considerando tanto o aspecto moral como o material, pelas violações
de direitos humanos determinadas neste relatório e, em especial. Em
cerimônia realizada em 15/06/2009 autoridades apresentaram
desculpas formais à mãe de Jailton, Maria Santos Silva. (CIDH, 2014)
b) Indenizar à família de Jailton Neri da Fonseca tanto os danos
materiais como danos morais sofridos em virtude de seu assassinato.
Dita reparação a ser paga pelo Estado brasileiro, deve ser calculada
conforme os parâmetros internacionais e deve ser por um montante
suficiente para ressarcir tanto os danos materiais como os danos
morais sofridos pelos familiares de Jailton Neri da Fonseca por ocasião
de seu assassinato e demais violações a seus direitos humanos a que
se refere este informe. Sergio Cabral Governador à época anunciou
em cerimônia no palácio de Guanabara em 15/06/2009 que pagaria a
indenização. A indenização foi paga à mãe de Jailton.(CIDH, 2014).

Nesse contexto, reforçam-se o estigma, o racismo e o preconceito de que
os pobres e negros são perigosos e devem, por isso, ser contidos, disciplinados
e exemplarmente punidos:
Quando jovens de classe média aparecem como transgressores, a
agenda se redefine e os argumentos mobilizados se voltam para a
família, sociedade e valores vigentes. Instaura-se, temporariamente,
uma indagação sobre o que está errado e o que precisa ser corrigido
nas relações sociais. Afinal, não haveria razão para que um
adolescente com esta origem representasse ameaça para a
sociedade. (GARCIA; PEREIRA, 2016, p.142)

A agenda é, portanto, ativada pela ocorrência de eventos trágicos e
orientada por fundamentos que desconsideram a condição do adolescente como
“pessoa em desenvolvimento”. Tendo em vista este enquadramento, destaca-se
argumentos que julga-se centrais para contribuir para a ampliação deste debate,
além dos espaços acadêmicos e institucionais: o protagonismo invertido

46

O caso atualmente está na fase de seguimento das recomendações, com interlocução dos
peticionários e o Estado Brasileiro. Para acessar as demais recomendações, veja no Relatório
de Mérito. Disponível em: http://www.cidh.org/annualrep/2004sp/brasil.11634.htm
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(GARCIA; PEREIRA, 2016) dos adolescentes pobres em virtude da sujeição
criminal, caracterizado por MISSE (2007):
Antes que haja um evento, inicia-se preventivamente o processo de
incriminação (...) quando os próprios indivíduos frequentemente
suspeitos ou acusados incorporam em sua própria identidade essa
suspeita e essa acusação, fazem-no como um papel social esperado e
como uma carreira a que se pode apegar (p .192) (...) No limite da
sujeição criminal, o sujeito criminoso é aquele que pode ser morto,
(MISSE, 2010, p.21)

De acordo com Silva e Oliveira (2016), estudos mostram que o fenômeno
contemporâneo da prática de ato infracional por adolescentes está associado
não à pobreza ou miséria em si, mas sobretudo, à desigualdade social e à
dificuldade no acesso às políticas sociais de proteção implementadas pelo
Estado.
Na tentativa de dimensionar a questão, foram utilizados, neste trabalho,
os resultados do “Mapeamento Nacional da Situação das Unidades de Execução
da Medida Socioeducativa de Privação de Liberdade ao Adolescente em Conflito
com a Lei”, realizado, em 2002, pelo IPEA e DCA-MJ, que - embora sejam dados
de 2002 - apresentam informações relevantes sobre o perfil socioeconômico do
adolescente e de sua família, raça/cor, escolaridade, se trabalhava, se residia
com suas famílias por ocasião da apreensão, se é usuário de drogas e outros
dados relevantes para construção do Plano Individual de Atendimento (PIA).47
Considerando-se, inicialmente, os dados apresentados por Rocha (2002),
havia, no País, 9.555 adolescentes, em 2002, em cumprimento de medida
socioeducativa de internação e internação provisória. Destes, 90% eram do sexo
masculino; 76% tinham idade entre 16 e 18 anos; 63% não eram brancos e
destes, 97% eram afrodescendentes; 51% não frequentavam a escola; 90% não
concluíram o Ensino Fundamental; 49% não trabalhavam; 81% viviam com a
família quando praticaram o ato infracional; 12,7% viviam em famílias que não

47

Foram utilizados dados do Mapeamento de 2002 em razão da deficiência dos dados
apresentados pelos Levantamentos Nacionais do Atendimento Socioeducativo ao Adolescente
em Conflito com a Lei (SEDH/SNPDCA/MDH). Também foram utilizados, nesta tese, dados de
pesquisas e levantamentos produzidos pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) e
Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de
Execução de Medidas Socioeducativas (DMF) ligados ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
Relatórios sobre a Situação da Crianças e do Adolescente produzidos pelo UNICEF e Anuário
Brasileiro de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
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possuíam renda mensal; 66% em famílias com renda mensal de até dois salários
mínimos, e 85,6% eram usuários de drogas. Em relação ao uso de drogas, o
Mapeamento mostrou que 85,6% dos adolescentes privados de liberdade no
Brasil eram usuários antes da internação, sendo que entre as drogas mais
citadas estão a maconha (67,1%), o álcool (32,4%) a cocaína/crack (31,3%) e
os inalantes (22,6%).
O Mapeamento apontou, ainda, o flagrante descumprimento da Lei nº
8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) em relação a inadequações
e violações de direitos nas unidades de cumprimento de medida socioeducativa,
bem como o perfil socioeconômico dos adolescentes e jovens em cumprimento
de medida de privação de liberdade.
O Mapeamento apresentado por Rocha (2002) é uma das poucas
pesquisas que contou com financiamento específico, possibilitando um
aprofundamento da análise do perfil socioeconômico do adolescente em
cumprimento de medida socioeducativa de internação e de sua família,
demonstrando que o universo dos adolescentes internados é constituído por
homens, negros, que não trabalhavam ou que trabalhavam em trabalhos
informais, com baixa escolaridade, expressiva quantidade de usuários de drogas
e que conviviam com suas famílias empobrecidas, demonstrando uma opção
clara do Estado em investir mais na repressão (Estado Penal) do que em ações
preventivas e promotoras de direito (Estado Social).
O Estado Penal pode ser caracterizado pelo aumento da repressão estatal
sobre as camadas excluídas, como uma forma de conter os efeitos da redução
das políticas sociais. Conforme Wacquant (2001, p. 27), o Estado Penal constitui
uma resposta “às desordens pela desregulamentação da economia, pela
dessocialização do trabalho assalariado e pela pauperização relativa e absoluta
de amplos contingentes do proletariado urbano, aumentando os meios [...] do
aparelho policial [...].”
O processo de encarceramento de adolescentes e jovens, particularmente
negros, de acordo com dados oficiais dos Levantamentos Anuais do SINASE,
realizados nos últimos 20 anos (1996-2016), apontam para um aumento de
22.205 adolescentes privados de liberdade no Brasil, uma média de aumento
anual de mil e cem novos casos de privação de liberdade.
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Quadro 2 - Adolescentes com Privação e
Restrição de Liberdade no Brasil48

ANO

QUANTIDADE

1996

4.245

1999

8.579

2002

9.555

2004

13.489

2006

15.426

2007

16.535

2008

16.868

2009

16.940

2010

17.703

2011

19.595

2012

20.532

2013

23.066

2014

24.628

2015

26.209

2016

26.450

Fonte: Levantamento Anual do SINASE (MDH) período de 1996 a 2016.
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Fonte: Levantamento Anual do SINASE (MDH) período de 1996 a 2016.
48

Sobre a inspeção nacional do Sistema Socioeducativo ver: Na Nota Técnica n° 02, de 14 de
dezembro de 2017, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT).
Disponível em: http://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/ sistema nacio
nalde-prevencao-e-combatea-tortura-snpct/mecanismo/nota-tecnica-pl-7197-2002/.
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Os dados do último Levantamento Anual do SINASE de 2016, divulgados
em 2018, apresentam um total de 26.450 atendidos, sendo 18.567 em medida
de internação, 2.178 em regime de semiliberdade, 5.184 em internação
provisória e 334 adolescentes/jovens em atendimento inicial e 187 em
internação/sanção.
Quanto ao perfil nacional dos adolescentes em cumprimento de medidas
de internação e semiliberdade (SNDCA/MDH, 2018), em relação ao sexo, a
predominância é de adolescentes do sexo masculino (25.360) e do sexo feminino
(1.090), a faixa etária de maior proporção de adolescentes está concentrada
entre 16 e 17 anos (15.119), seguida de 18 e 21 anos (6.728) e 14 e 15 anos
(4.074). Em relação à raça e cor,49 59,09%50 dos adolescentes e jovens em
restrição e privação de liberdade foram considerados de cor parda/preta, 22,49%
de cor branca, 0,91% de cor amarela e 0,98% de raça indígena e 16,54% dos
adolescentes e jovens que não tiveram registro quanto à cor ou raça, sendo
classificados na categoria sem informação.

Gráfico 2 - Óbitos de adolescentes e jovens em
unidades de Atendimento
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Fonte: Levantamento Anual SINASE (MDH, 2016).

De acordo dados oficiais dos Levantamentos Anuais do SINASE (MDH),
em 4 anos, entre 2013 e 2016, foram mortos 179 adolescentes e jovens em
cumprimento de medida socioeducativa em unidades de atendimento
49

Saliente-se que a informação sobre raça/cor foi indicada pelos Estados, conforme solicitação
do MDH a partir das categorias de classificação de cor ou raça do IBGE. (Levantamento SINASE,
2016).
50 O Levantamento não apresenta números absolutos.
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(internação, internação provisória, semiliberdade), uma média de 44 mortes por
ano, sendo 29 mortes em 2013 (SINASE, 2013, p. 33), 48 mortes em 2014
(SINASE, 2014, p. 35), 53 mortes em 2015 (SINASE, 2015, p. 21) e 49 mortes
em 2016 (SINASE, 2016, p. 22), situação gravíssima que tem sido objeto de
fiscalização e denúncias por organismos nacionais como o Mecanismo Nacional
de Prevenção e Combate à Tortura51 e órgãos internacionais de monitoramento
do cumprimento dos tratados internacionais de direitos humanos da ONU e
OEA.52
Sobre a massificação do encarcerramento de adolescentes e jovens, é
possível demonstrar que se trata de uma política de segregação, analisando a
série histórica de 2011 a 2016, com base nos Levantamentos Anuais SINASE
(MDH) no período e dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2018),
que destacam que a maior incidência de atos infracionais cometidos são contra
o patrimônio e tráfico de drogas, que pela legislação não se justificaria o
encarcerramento.

Quadro 3 - ATOS INFRACIONAIS DE MAIOR INCIDÊNCIA
2011

2012

2013

Ns. Abs.

%

Ns. Abs.

%

Ns. Abs.

%

ROUBO

8.415

38,1

8.416

38,7

10.051

42

TRÁFICO

5.863

26,6

5.881

27

5.933

24,8

Fonte: Levantamento Anual SINASE (MDH); Anuário Brasileiro de Segurança (2018).

2014

Ns. Abs.

2015

%

2016

Ns. Abs.

%

Ns. Abs.

%

ROUBO

11.632

44

12.724

46,4

12.960

46,6

TRÁFICO

6.350

24,2

6.666

24,3

6.254

22,5

Fonte: Levantamento Anual SINASE (MDH); Anuário Brasileiro de Segurança (2018).

51

Relatórios do MNPCT: pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/tortura/relatorios-mnpc/pg.
Ceará: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/socioeducativa_Se_01_portugues.pdf.
Espírito Santo: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC60-15-PT.pdf.
52
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Quadro 4 - ATOS INFRACIONAIS DE MAIOR GRAVIDADE
2011
2012
2013
Ns. Abs.
%
Ns. Abs.
%
Ns. Abs.
%
HOMICÍDIO
1.852
8,4
1.963
9
2.206
9,2
LATROCINIO
430
1,9
476
2,2
485
2
ESTUPRO
231
1
315
1,4
288
1,2
Fonte: Levantamento Anual SINASE (MDH); Anuário Brasileiro de Segurança (2018).

HOMICÍDIO
LATROCINIO
ESTUPRO

2014
Ns. Abs.
2.481
558
334

%
9,5
2,1
1,3

2015
Ns. Abs.
%
2.788
10,2
634
2,3
344
1,3

2016
Ns. Abs.
%
2.730
9,8
690
2,5
321
1,2

Fonte: Levantamento Anual SINASE (MDH); Anuário Brasileiro de Segurança (2018)
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Os dados apresentados demonstram que menos de 10% dos atos
infracionais atribuídos a adolescente são considerados de violência grave com a
pessoa, o que por si só não justificaria o aumento exagerado do número de
internações, rompendo ainda com o que Volpi (1997) denomina de “mito do
hiperdimencionamento”

dos

atos

infracionais

graves

praticados

por

adolescentes, que no senso comum é fortalecido pelos meios de comunicação
que divulgam sem base científica “o crescente” número da criminalidade grave
atribuída aos adolescentes, para justificar propostas oportunistas de “redução da
maioridade penal” e “aumento do tempo de internação”.
Os

gráficos

apresentados

demonstram

que

as

respostas

de

encarceramento ao fenômeno da violência e do crime não têm sido eficazes,
principalmente por sua complexidade e multicausalidade, associadas a
dinâmicas sociais, sendo necessário evitar-se a generalização, como destaca
Soares (2016):
Não existe o crime, no singular. Há uma diversidade imensa de práticas
criminosas, associadas a dinâmicas sociais muito diferentes. Por isso,
não faz sentido imaginar que seria possível identificar apenas uma
causa para o universo heterogêneo da criminalidade. (SOARES, 2016,
p.93)

Um dos grandes desafios para o Estado brasileiro é desenvolver
estratégias e políticas públicas que respondam de forma não violenta ao
“recrutamento”

de

crianças

e

adolescentes,

por

grupos

criminosos,

principalmente para atividades do varejo de drogas nas periferias:
Juventude ociosa e sem esperança é presa fácil para os agenciadores
do comércio clandestino de drogas. Não é difícil recrutar um verdadeiro
exército de jovens quando se oferecem vantagens econômicas muito
superiores às alternativas proporcionadas pelo mercado de trabalho e
benefícios simbólicos que valorizam a autoestima, atribuindo poder aos
excluídos. (SOARES, 2016, p.93)

Esse tema é objeto de profunda preocupação do Comitê sobre os Direitos
da Criança (ONU), que propõe, entre várias recomendações referentes à
violência contra criança53, em particular as crianças envolvidas em gangues
criminosas, que:

53

A Convenção utiliza o termo “criança” para designar a pessoa menor de 18 anos.
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(a) Desenvolva uma estratégia global destinada a prevenir que
crianças se unam a gangues criminosas e a promover a prestação de
serviços de reabilitação e reintegração daquelas que já tenham
ingressado, de modo que, ao fazê-lo, colabore com organizações da
sociedade civil que trabalhem com crianças que sejam membros de
gangues e crianças em situação de rua;
(b) Ao conceber tal estratégia, leve em consideração as causas
primárias do recrutamento de crianças e dos atos violentos – tais como
a pobreza, a marginalização e o abandono escolar – e proporcione
recursos humanos, técnicos e financeiros adequados para a sua
implementação;
(c) Conduza programas de sensibilização social em grande escala nos
meios de comunicação e mídias sociais, entre outros, sobre os perigos
de se juntar a uma gangue, incluindo a participação de crianças e
demonstrando exemplos positivos de sucesso da reabilitação e
reintegração de ex-membros de organizações criminosas; e,
(d) Adote em caráter de urgência o Projeto de Lei do Senado nº
219/2013. (ONU, 2015, CRC/C/BRA/CO/2-4)

O Levantamento Nacional realizado em 2018 pelo Departamento de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das Medidas
Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ) mostra um total
de 22.203 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de
internação, sendo 18.282 adolescentes internados por sentença, 3.921
adolescentes internados provisoriamente, 841 são meninas e 21.361 são
meninos internados nas 461 unidades socioeducativas em funcionamento em
todo o País.
Embora

haja

uma

discrepância

na

comparação

dos

números

apresentados entre o Levantamento SINASE (MDH/2018) e do CNJ (2018),
ambos demonstram a gravidade da situação do crescente aumento de
internações com superlotação e violações de direitos nas unidades
socioeducativas de todo o País, demonstrando a urgência na implantação de
uma política nacional para o sistema socioeducativo, a implantação urgente do
SIPIA

SINASE

(Sistema

Nacional

de

Acompanhamento

de

Medidas

Socioeducativas) .54
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SIPIA SINASE - Sistema Nacional de Acompanhamento de Medidas Socioeducativas, versão
Web Nacional, propõe a criação de um Sistema de Informação em rede para registro e
tratamento de dados referentes a adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de
medidas socioeducativas. Com abrangência nacional, banco de dados único e todos os
operadores de direitos estão em rede utilizando o Sistema. Cumpre o papel de ser ferramenta
de integração entre as instituições executoras de medidas socioeducativas, ministério público,
varas da infância e juventude, CREAS e demais órgãos das esferas municipal, estadual e federal.
Disponível em: https://www.sipia.gov.br/sinase.
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Em entrevista realizada com Claudio Augusto Vieira da Silva55, gestor na
Coordenação Nacional do Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas, de
novembro de 2012 a janeiro de 2017, o Levantamento Anual dos/as
Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas (Levantamento
Anual SINASE) começou a ser praticado logo depois do levantamento do IPEA
(ROCHA, 2002), por meio de um questionário simples. Durante a sua gestão,
foram feitas algumas mudanças no mapeamento, introduzindo questões de raça,
etnia, gênero, além da parte numérica. Segundo Claudio:
No segundo ano de gestão (2014), introduzimos perguntas mais
qualitativas, a respeito da educação e avaliação dos adolescentes,
avaliação dos profissionais, avaliação dos locais, perguntas sobre
escolarização, o que os profissionais entendiam e valoravam sobre as
condições das escolas que existem dentro das unidades, existência de
biblioteca, material, professor, assim também nas áreas de saúde e
educação profissional. (CLAUDIO SILVA)

No entanto, essa parte qualitativa não foi sistematizada. As publicações
sobre os levantamentos do SINASE se concentraram na primeira parte da
planilha, que é a parte numérica (quantos atendidos, sexo, etc.).
A metodologia adotada seguiu o modelo praticado na gestão anterior:
Nós seguimos a tradição de continuar fazendo o levantamento do
SINASE a partir da metodologia de coleta de dados do atendimento
realizado no dia 30 de novembro; era como se fosse um retrato da
situação naquele momento (número de adolescente por sexo, cor,
escolarização, etc.); ninguém nunca conseguiu dar uma explicação das
razões da escolha dessa metodologia, decidimos dar seguimento na
mesma forma para não dar diferenças nas séries históricas. Era
distribuído o questionário no início do mês de novembro e
esperávamos até o mês de junho e julho para receber as respostas,
tínhamos problemas de alguns estados não enviarem as informações
para a SDH, insistíamos nas reuniões do FONOCRIAD. O que
percebíamos que a falta de resposta estava associada a não
sistematização dos dados por alguns estados, mas isso foi sendo
vencido e nos últimos levantamentos as respostas foram menos
demoradas e mais automatizadas, um estado ou outro que perdurava
e não dava resposta, nós avisamos que a sistematização de
levantamento anual estava pronta e que iríamos divulgar informando
que o estado não enviou as informações, o estado então enviava as
informações. (CLAUDIO SILVA)

Por fim, Claudio reconhece a seriedade, o cuidado e a responsabilidade
em que os dados eram produzidos para o Levantamentos Anuais do SINASE;
no entanto, sempre defendeu que o Ministério de Direitos Humanos (atualmente
55

Entrevista realizada por Pedro Roberto da Silva Pereira em 09/03/2019 – Rio de Janeiro.
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Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos) deveria assumir como
determina a Lei nº 12.594/1256 a Coordenação Nacional da Política de
Atendimento Socioeducativo, mas isso requer vontade política e investimentos:
O MDH, por conta de concepções equivocadas que perpassaram
diversos governos, não incorpora pra si a obrigação legal de
coordenação nacional da política de atendimento socioeducativo. O
MDH é a única instituição no Brasil que tem a sistematização dos
dados nacionais sobre o sistema socioeducativo das 27 unidades da
federação e do distrito federal, mas para isso precisa ter uma estrutura
mínima, ou seja, um programa, software e profissionais. Mas
infelizmente não se caminhou muito nessa direção nem durante os
governos denominados “democráticos e populares” e muito menos
agora temos qualquer expectativa nesse sentido. (CLAUDIO SILVA)

Os desafios apontados por Claudio são reforçados pelas obrigações
assumidas pelo Estado brasileiro, como observado e recomendado pelo Comitê
da Criança da ONU (2015) órgão internacional responsável pelo monitoramento
do cumprimento da Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificado pelo
Brasil:
O Comitê recomenda que o Estado Parte tome todas as medidas
necessárias para considerar as recomendações anteriores, de 2004
(CRC/ C / 15 / Add.241), que não foram implementadas ou não foram
suficientemente implementadas, em particular, as relacionadas com a
coleta de dados (par. 24), o monitoramento independente (par. 20), e
formação e divulgação (par. 26).
À luz do seu Comentário Geral nº 5 (2003) sobre as medidas gerais de
implementação, o Comitê insta o Estado a melhorar seu sistema de
coleta de dados. Os dados devem abranger todas as áreas da
Convenção e devem ser desagregados por sexo, idade, deficiência,
localização geográfica, origem étnica e nível socioeconômico para
facilitar a análise sobre a situação de todas as crianças,
particularmente aquelas em situação de vulnerabilidade. Além disso, o
Comitê recomenda que os dados e indicadores sejam compartilhados
entre os ministérios envolvidos e utilizados para a formulação e
avaliação de políticas, programas e projetos para a implementação da
Convenção. (ONU, 2015, CRC/C/BRA/CO/2-4)57 (grifei)

Antes de prosseguir nos comentários sobre as recomendações, cabe
destacar que o termo “vulnerabilidade” aparece de forma recorrente nos textos
de documentos internacionais, em particular nas recomendações do Comitê da
Criança (ONU), fazendo referência principalmente à ausência ou precariedade
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Art. 3o - Compete à União:
I - formular e coordenar a execução da política nacional de atendimento socioeducativo;
(...) (Lei nº 12.594/12 – SINASE)
57 Observações finais sobre o segundo ao quarto relatórios periódicos combinados do Brasil,
referente à Convenção sobre os Direitos da Criança (ONU, 1989).
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no acesso à renda ou em situações em que crianças e adolescentes estão
suscetíveis às múltiplas violações de direitos.
Compartilhamos da opinião de Carmo e Guizardi (2018) de que o termo
“vulnerabilidade” tem conotação conceitual indefinida e carrega, em si, uma
multideterminação de sua gênese:

A concepção de vulnerabilidade denota a multideterminação de
sua gênese não estritamente condicionada à ausência ou
precariedade no acesso à renda, mas atrelada também às
fragilidades de vínculos afetivo-relacionais e desigualdade de
acesso a bens e serviços públicos. Não obstante as críticas em
torno de sua indefinição conceitual bastante amalgamada à
noção de risco, a adoção de tal categoria, ao mesmo tempo em
que buscou definir o objeto próprio e específico da assistência
social, se contrapondo ao esvaziamento teórico-metodológico
de suas entregas, aproximou-se de uma solução terminológica
típica de correntes neoliberais e orientações de organismos
internacionais - o que imprimiu nas ações da política um
pressuposto ético-político individualizante, de focalização na
parcela mais pauperizada da população (CARMO e GUIZARDI,
2018, p. 2).

Quanto ao não cumprimento das recomendações do Comitê, comprovase a inércia do Estado brasileiro que denota a falta de compromisso e vontade
política em dar cumprimento às obrigações assumidas, ao ratificar a Convenção
sobre os direitos da criança, bem como ao determinar a Lei nº 12.594/12 (art. 3º,
IV) no sentido em que a União institua e mantenha um “Sistema Nacional de
Informações sobre o Atendimento Socioeducativo, seu funcionamento,
entidades, programas, incluindo dados relativos a financiamento e população
atendida”, cabendo aos Estados e Municípios o cadastramento no sistema e
fornecimento regular dos dados necessários ao povoamento e atualização do
sistema (arts. 4º, IX e 5º da mencionada Lei).
O Sistema Nacional de Informações não foi instituído e a deficiência no
fornecimento dos dados pelos Estados e Municípios compromete o
levantamento anual sobre o sistema socioeducativo produzido pelo Ministério
dos Direitos Humanos, que não apresenta dados relevantes sobre a situação
socioeconômica

dos

adolescentes

em

cumprimento

de

medidas

socioeducativas.
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A situação do sistema socioeducativo pode ser agravada com a possível
aprovação de propostas legislativas que visam à redução da maioridade penal58
e ao aumento do tempo de internação de 3 para 10 anos59. Esta última
proposição legislativa, de acordo com a Nota Técnica do Ministério de Direitos
Humanos, causaria um impacto financeiro de custeio do sistema e logística de
implantação de infraestrutura de aproximadamente 75 bilhões um custo
acumulado até 2025, sendo que 90% devem ser arcados pelos estados (MDH,
2017).
Além do baixo nível de efetividade socioeducativa e alto índice de
reincidência (SDH, 2014 – SINASE), a medida de internação tem um custo muito
elevado, conforme demonstrado pelo Ministério de Direitos Humanos (2017) a
média de custo nacional de cada adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês60, custo financeiro e
social exorbitantes por natureza e condições de encarceramento de
adolescentes e jovens no sistema socioeducativo brasileiro, sobretudo quanto a
fase final em que se verifica sua eficácia e finalidade primordial de integração
social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais (SINASE,
2012).
A ausência de uma política nacional de atendimento socioeducativo tende
a reforçar o falido sistema carcerário brasileiro, que detém uma triste posição de
terceiro país no mundo em população carcerária, com 602.217 presos, segundo
dados do Banco Nacional de Monitoramento de Presos (BNMP 2.0) do Conselho
Nacional de Justiça (2018), como demonstra o quadro comparativo do perfil de
adolescentes e jovens em restrição e privação de liberdade e adultos presos:

QUADRO 5 - PERFIL DE ADOLESCENTES E ADULTOS PRIVADOS DE
LIBERDADE NO BRASIL
PERFIL
ADOLESCENTES (*)
ADULTOS (**)
HOMENS
MULHERES

96%
4%

95%
5%

58

Proposta de Emenda à Constituição - PEC 33/2012 em tramitação no Senado.
Projeto de Lei nº 7.197/2015, em tramitação na Câmara dos Deputados.
60 Disponível em: https://cedecarj.files.wordpress.com/2019/01/media-de-custo-nacional-adolescente-sist-socioeducativo.pdf
59
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PRIVADOS DE
LIBERDADE
FAIXA ETÁRIA DE
MAIOR INCIDÊNCIA

ESCOLARIDADE64

COR / RAÇA67

TRÊS TIPOS PENAIS DE
MAIOR RECORRÊNCIA

MORTOS DURANTE O
CUMPRIMENTO DA
SENTENÇA

26.45061

602.21762

57% - 16 e 17 anos

10% - Homicídio

30,52% - de 18 a 24
anos63
23,39% - de 25 a 29 anos
3,41% - Analfabetos
32,73%
Ensino Fundamental
(Incompleto)
71,15%
Ensino Fundamental
(completo)
54,96% – Preta/Parda6869
42,03% - Branca
0,43% - Amarela
0,12% - Indígena
2,47% - Outras
27,58% - Roubo
24,74% - Tráfico de
Drogas
11,27% - Homicídio

102

(CONTINUA)
10970

(2015/2016)

(out/2017 a ago/2018)

23% - 18 a 21 anos
5,8% - Analfabetos65
84,11%
Ensino Fundamental
(Incompleto)66
2, 7%
Ensino Fundamental
(completo)
59,08% - Preta/Parda
22,49% - Branca
0,91% - Amarela
0,98% - Indígena
16,54 – Sem informação
47% - Roubo
22% - Tráfico de drogas

FONTE: Quadro elaborado pelo autor com base no (*) Levantamento Anual SINASE (2016) e
Anuário de Segurança Pública (2018). (**) Banco Nacional de Monitoramento de Presos (BNMP
2.0) do Conselho Nacional de Justiça (2018)

O Quadro 5 (acima) demonstra uma política estatal clara em seus
objetivos de encarceramento em massa, de criminalização e extermínio de
61

Dados de 2016 divulgados em 2018.
Dados de 2018.
63 A informação disponível refere-se a 543.267 registros que representam 90,21% do total de
pessoas cadastradas no sistema (BNMP 2.0/CNJ, 6/8/2018).
64 Os Levantamentos Anuais do SINASE no período de 2009 a 2016 não apresentam dados
sobre a escolaridade do adolescente ao ingressar no Sistema Socioeducativa. Somente o
Levantamento SINASE 2012:34 apresenta informações sobre a Política de Educação na
Socioeducação e a escolarização dos adolescentes privados de liberdade.
65 ROCHA, 2002, p. 26. Para o estado de São Paulo, foi considerada 70% da população de
adolescentes em privação de liberdade, e para o Rio Grande do Sul, os dados correspondem a
50% dos adolescentes.
66 Id, 2002, p. 26, os dados estão desagregados – até 4ª série (34,1%) e de 5ª a 8ª séries
cursando (49,7%).
67 Classificação cor/raça segundo o IBGE (BNMP 2.0/CNJ, 6/8/2018)
68 No BNMP 2.0 os dados estão desagregados em 43,62% – Pardo, 11,34% - Preta.
69 A informação disponível refere-se a 209.003 registros que representam apenas 34,71% do
total de pessoas cadastradas no sistema (BNMP 2.0/CNJ 2018).
70 Fonte: BNMP 2.0/CNJ – 6 de agosto de 2018. (*) Tendo em vista que o Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul não iniciou a implantação do BNMP 2.0, o estado foi retirado da
tabela.
62
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adolescentes e jovens, particularmente de pobres e afrodescendente, que fazem
parte de uma nova segregação (ALEXANDER, 2017), naturalizada pelo racismo
estrutural (ALMEIDA, 2018), pela substituição do Estado Social pelo Estado
Penal (WACQUANT, 2001) e uma resposta histórica do Estado brasileiro no
controle social dos rotulados como “sujeitos indesejáveis” (GATTO, 2017),
“sobrantes” (CASTELL, 1997), com “visibilidade perversa” (SALES, 2014) e
“cidadania inacabada e seletiva” (GARCIA e PEREIRA, 2016), confirmados
pelos autores pela precariedade do levantamento de dados oficiais.
Quanto à invisibilidade dos adolescentes, Gatto (2017) classifica como um
tipo de ideologia muito próxima ao que foi a ideologia nazifascista da Alemanha
do Terceiro Reich, que perpassa esta sociedade, ora oculta, ora manifestada,
principalmente nas práticas abusivas e posturas do poder dominante direcionada
aos “sujeitos indesejáveis”, ao que a autora define como o grupo social composto
pelas crianças e adolescentes em situação de rua, as provenientes das favelas
e periferias, bem como os adolescentes autores de ato infracional que são
encarcerados, e os que são alvo da violência letal do Estado do RJ, em sua
maioria, negros e pobres.
Gatto (2017) estabelece, ainda, uma analogia entre as três soluções/fases
do nazismo para a questão dos judeus e outros grupos indesejáveis com as três
práticas adotadas pelo poder dominante do RJ: (i) Recolhimento/Expulsão; (ii)
Encarceramento/Concentração; (iii) Assassinato/Homicídio. Conclui a autora
que o modo de produção capitalista tem contribuído para o agravamento desta
situação, ao estabelecer padrões de desigualdade e exclusão desse segmento
do processo produtivo.
Cabe destacar que a invisibilidade e a ausência do reconhecimento do
adolescente como sujeito social também são marcadas pela sedução e apelo do
mercado, centrado no consumismo exacerbado. Um dos elementos do contexto
social em que estão inseridos esses adolescentes é destacado por Bauman
(1998, p. 53) como “a sedução do mercado é, simultaneamente, a grande
igualadora e a grande divisora”, que estimula a busca desenfreada e
individualista de satisfação dos desejos e o hiato da frustação pela
impossibilidade de realização e, por consequência, a responsabilidade pessoal
pelo fracasso, é o sentimento que resta àqueles, denominados por Castel (1997)
como “sobrantes”: pessoas normais, mais invalidadas pela conjuntura que se
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caracteriza pelas novas exigências da competitividade e da concorrência, na
sociedade em que não há mais lugar para todos.
Sales (2004) afirma que ocorre uma “visibilidade perversa”, com dupla
dimensão. De um lado, observa-se a invisibilidade, à medida que o sofrimento
dos adolescentes, pela violação de direitos, não é percebido pela sociedade. De
outro, trata-se de uma “visibilidade perversa”, visto que é seletiva e aparece a
partir do estereótipo social criado, reproduzindo, assim, as discriminações
históricas e impulsionando mecanismos de controle social repressores do
Estado.
De acordo com Costa (2012), muitas vezes os adolescentes aparecem
nos meios de comunicação com tarjas nos olhos ou com borrões nos rostos, que
impedem a sua identificação ou “reconhecimento”. Tal medida atende ao
disposto legal em que a não exposição nítida da imagem é uma estratégia de
proteção (art. 18, combinado com art. 247, §1º, da Lei 8069/1990).
No mesmo sentido, Costa (2012) esclarece que o obstáculo para o
reconhecimento, metaforicamente, constitui-se em produção, no imaginário
social, de um estereótipo que favorece o preconceito: se não se vê os olhos, não
se vê a pessoa, assim se vê “coisas”, “objetos” iguais e impessoais - o que torna
impossível a identificação da figura humana. Ou seja, a estratégia protetiva
acaba contribuindo com a dificuldade do reconhecimento social, apontado por
Castel (1997): “A ausência de qualquer perspectiva de futuro é o testemunho de
uma desesperança profunda. O presente cristaliza, assim, todas as recusas”.

2.3

ACESSO

À

JUSTIÇA

DOS

ADOLESCENTES

E

O

SISTEMA

SOCIOEDUCATIVO

Outro aspecto importante é o acesso à Justiça Juvenil de adolescentes a
quem se atribui a prática de ato infracional, instituição que ainda carrega
resquícios da doutrina da situação irregular, baseada no modelo estatal
tradicional que, na prática, se assemelha com a “justiça retributiva”, orientada
pela lógica do paradigma punitivo, tendo como consequência o aumento
progressivo da institucionalização dos adolescentes acusados da prática de ato
infracional, expresso nos dados oficiais dos Levantamentos Anuais do SINASE
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(MDH) e Pesquisas desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Justiça sobre o
encarceramento de adolescentes e jovens nos sistemas denominados de
socioeducativos, no Brasil.
Apesar das mudanças normativas do paradigma da situação irregular
(código de menores) para o modelo de proteção integral (ECA) com o advento
da Lei nº 8.069/1980 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e da Lei nº
12.594/2012 (que regula o SINASE e a execução das medidas socioeducativas),
o acesso à Justiça do adolescente, a quem se atribui a prática de ato infracional,
se apresenta ainda como tema complexo e intrincado por diversas questões
sociais, políticas e jurídicas que denotam a negligência do Estado e da sociedade
frente ao adolescente em conflito com a Lei (ORSINI e SILVA, 2016).
O direito fundamental de acesso à justiça como política pública, que não
se restringe ao acesso ao poder judiciário, tem como pressuposto a
compreensão de um amplo acesso ao sistema de justiça, que envolve políticas
legislativas e executivas, demonstra-se imprescindível para a responsabilização
legal e social. (ORSINI e SILVA, 2016)
A maioria dos adolescentes está sendo encarcerada por crimes contra o
patrimônio (roubo e furto) e tráfico de drogas e, não, por homicídio ou latrocínio
consumado ou tentado, como demonstram reiteradamente os Levantamentos do
SINASE (MDH) e do Conselho Nacional de Justiça.
Como observado e recomentado pelo Comitê da Criança da ONU (2015)
órgão internacional responsável pelo monitoramento do cumprimento da
Convenção sobre os Direitos da Criança, ao abordar o tema da administração
da Justiça Juvenil, dando ênfase a grave situação de superlotação das unidades
de internação, particularmente por adolescentes afro-brasileiros:
Ao tomar nota da Lei n° 12.594 sobre o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (SINASE), o Comitê continua preocupado
com o fato de que as medidas alternativas à internação não estejam
sendo efetivamente aplicadas, resultando, dentre outros, em um
grande número de adolescentes, particularmente as afro-brasileiras,
cumprindo medidas de internação. O Comitê partilha a preocupação
do Grupo de Trabalho sobre Detenção Arbitrária (A/HRC/27/48/Add.3,
parágrafo 124) de que os muitos casos de adolescentes que estão
sendo colocados em cumprimento de medida socioeducativa em meio
fechado por pequenos delitos que não justificam a privação da
liberdade. (ONU, 2015, CRC/C/BRA/CO/2-4)71
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Observações finais sobre o segundo ao quarto relatórios periódicos combinados do Brasil,
referentes à Convenção sobre os Direitos da Criança (ONU, 1989).
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Dündel e Morales (2014) demonstram importantes mudanças no sistema
de Justiça Juvenil europeu nos últimos 25 anos, com políticas diferentes e às
vezes contraditórias que, de um lado, têm uma forte influência das chamadas
tendências neoliberais, conceito utilizado por Garland (2001) como “a cultura do
controle”, que contém diferentes aspectos que vão desde o aumento das penas
ou aumento das condenações, mas que também incluem a criminalização do
comportamento antissocial e até o aumento do uso da custodia juvenil e a
redução dos riscos por meio da exclusão social, que podem ser vistos
particularmente na Inglaterra e País de Gales, como também na França e na
Holanda. (DÜNDEL e MORALES, 2014).
Por outro lado; os autores esclarecem que outros países como Alemanha
e Suíça têm mantido um sistema de intervenção mínima moderada, com
prioridade nas medidas denominadas de diversión e nas medidas educativas
(DÜNDEL et. al., 2011) e em muitos países têm sido implementados elementos
de Justiça Restaurativa.
A respeito do termo diversión, no âmbito do sistema de justiça temos a
seguinte definição:
Um programa de diversión no sistema de justiça é uma forma
alternativa à sentença e tais programas são frequentemente geridos
por um departamento de polícia, Tribunal, Promotoria de Justiça ou
agência. Foi projetado para evitar que adolescentes em conflito com a
lei possuam registo infracional em suas fichas. Os efeitos do diversión
são geralmente pensados para incluir alívio para os tribunais. Buscamse melhores resultados e um desafogamento do sistema judicial. É
uma oportunidade para o adolescente em conflito com a lei que objetiva
evitar processos em trâmite nas Varas Especializadas. No entanto,
existem exigências a serem cumpridas no programa que podem incluir:
- Educação, destinado a prevenir futuras infrações por parte do
acusado;
- Reparação do dano às vítimas da infração;
- Conclusão de horas de serviço comunitário.
(Relatório Alternativo Convenção Internacional sobre os Direitos da
Criança - CDC, período: 2004-2012, ANCED, 2014, p.243)

Nesse sentido, os autores observam que, no desenvolvimento das
respostas que são aplicadas aos jovens infratores, é constatada uma clara
expansão da diversión, que apresentam vinculação com medidas educativas ou
outras funções reconhecidas como meios de advertência. Por outro lado,
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diversión significa “um mínimo de intervenção que tem por consequência um
desvio do processamento que não conduz a nenhuma medida ou a resposta
processual”. (DÜNDEL e MORALES: 2014, p. 266)
Dündel e Morales (2014) afirmam que nos países da Europa há um
consenso de que a privação de liberdade para adolescentes e jovens deveria ser
uma medida de último recurso, mas que, na prática, o significado de “última ratio”
tem variado no tempo e na comparação entre os países. Eles apresentam, ainda,
um exemplo do alto nível de utilização pelos países da Europa da diversión e
sanções comunitárias, com exceção dos que cometem delitos graves, por
exemplo, Bélgica 80% e Alemanha cerca de 70% (DUNKEL, PRUIN, GRZYAWA
2011:1684 apud DÜNDEL e MORALES, 2014:267). Os autores informam
também que desde os anos 1990 até o começo de 2000, Inglaterra e Gales
experimentaram um forte aumento da população juvenil privada de liberdade,
porém de 2007 a 2012, a redução imediata de 45% os casos de prisão juvenil
demonstram uma importante mudança na política criminal. (HORSFIELD, 2014
apud DÜNDEL e MORALES, 2014)
O Comitê dos Direitos da Criança da ONU divulgou em 30/10/2015
observações finais sobre o segundo ao quarto relatórios periódicos combinados
do Brasil (CRC/C/BRA/CO/2-4), referentes aos compromissos assumidos pelo
País ao ratificar a Convenção sobre os Direitos da Criança. Trata-se de um
conjunto de obrigações, dentre elas a adequação da administração da Justiça
Juvenil aos parâmetros internacionais. O Comitê constata que o sistema de
Justiça Juvenil brasileiro não está em conformidade com a Convenção sobre os
Direitos da Criança, conforme transcrito a seguir:
À luz do seu Comentário Geral nº 10 (2007) sobre os direitos da criança
e adolescente na justiça juvenil, o Comitê apela ao Estado para ajustar
o seu sistema de justiça juvenil para que esteja em conformidade com
a Convenção e outras normas pertinentes. Em particular, o Comitê
insta o Estado a promover alternativas à internação, como a diversion,
liberdade condicional, mediação de conflitos, o aconselhamento ou
serviço comunitário, sempre que possível, e assegurar que a
internação será utilizada como em último recurso e pelo menor período
de tempo possível e que deve ser revista regularmente, com vista a ser
revogada.
O Comitê recomenda ainda que o Estado Parte:
(a) Investigue de forma rápida e rigorosa todos os casos de morte de
adolescentes em custódia e desenvolva uma estratégia para combater
a violência de facções rivais nas unidades socioeducativas;
(b) Adote medidas rápidas, incluindo uma revisão de todos os casos
atuais de detenção de adolescentes, para permitir a sua libertação ou
a aplicação de medida diversa da de internação;
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(c) Adote medidas para resolver a superlotação em centros de
detenção juvenil, inclusive através de inspeções no local e auditorias,
a fim de garantir que as condições estejam em conformidade com as
normas internacionais;
(d) Garanta que os adolescentes não sejam apreendidos juntamente
com adultos;
(e) Acelere a tramitação de processos judiciais e cumpra estritamente
os regulamentos referentes ao período máximo de internação
provisória (pré-julgamento), assegurando, ao mesmo tempo, a
prestação de assistência jurídica qualificada e independente para
adolescentes em conflito com a lei, numa fase inicial do procedimento,
inclusive antes do julgamento, e em toda fase do processo judicial;
(f) Garanta que todos os casos, em especial no âmbito da Unidade de
Saúde Experimental em São Paulo, de institucionalização de
adolescentes, estejam condicionados a restrições rigorosas, aplicada
a institucionalização como medida excepcional, sujeita à revisão
periódica e transparente;
(g) Implemente rapidamente as recomendações feitas pelo Grupo de
Trabalho sobre Detenção Arbitrária, relativas ao confinamento de
adolescentes toxicodependentes (A/HRC/27/48/Add.3, parágrafo 148
(d), (i).); e,
(h) Aumente o número de Varas Especializados na área da Infância e
Juventude, com instalações, recursos humanos, técnicos e financeiros
adequados e eficientes, designe juízes especializados para crianças e
adolescentes, e garanta que esses juízes especializados recebam
formação apropriada para atuarem nesta área. (ONU, Recomendações
do Comitê da Criança ao Estado Brasileiro, 31/10/2015)

No sentido de seguir as recomendações do Comitê da Criança para que
o Estado brasileiro adeque o Sistema de Justiça Juvenil à Convenção da Criança
e às normas pertinentes, e promova alternativas à internação massiva e
indiscriminada, uma das iniciativas foi a criação das centrais de regulação de
vagas no sistema socioeducativo, como, por exemplo no estado de Santa
Catarina72, Rio Grande do Norte73, Ceará74, Bahia75, Paraná76, Distrito Federal77,
Goiás78 e Rio de Janeiro.
Com o objetivo de encontrar alternativas à superlotação no sistema
socioeducativo no Rio de Janeiro, em maio de 2017, a Juíza da Vara de
Execuções de Medidas Socioeducativas da Capital (VEMSE), Dra. Lucia
Glioche, homologou acordo79 entre a Defensoria Pública, DEGASE, Procuradoria
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http://www.scc.sc.gov.br/index.php/noticias/623-secretaria-da-justica-e-cidadania-cria-centralde-vagas-para-o-sistema-socioeducativo-catarinense.
73 https://www.blogdobg.com.br/tag/sistema-socioeducativo/.
74 http://www10.stds.ce.gov.br/intranet/index.php/listanoticias/1428-sistema-socioeducativo.
75 http://www.fundac.ba.gov.br/?page_id=458.
76
http://www.dease.pr.gov.br/2019/01/2589,11/Sejuf-apresenta-novo-regulamento-da-Centralde-Vagas-da-Socioeducacao-.html.
77 http://www.crianca.df.gov.br/plano-decenal-do-socioeducativo/.
78 http://www.gecria.go.gov.br/post/ver/167192/sobre-cv.
79 Processo nº 0457018-18.2014.8.19.0001 - VEMSE
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do Estado e Promotoria da Tutela Coletiva da Infância e Juventude em matéria
infracional da Capital, com o objetivo de criar a Central de Regulação de Vagas
no DEGASE e estabelecer critérios para a permanência do adolescente na
medida de interação (privação de liberdade), destinando essa medida para
casos graves, como homicídios e latrocínios - o que possibilitaria um melhor
atendimento multidisciplinar aos adolescentes em cumprimento da medida de
internação.
Em entrevista ao Jornal O Globo, de 05/06/2017, a Juíza Dra. Lucia
Glioche esclareceu os objetivos da criação da Central de Regulação de Vagas
no Sistema Socioeducativo do Rio de Janeiro:
A maioria dos adolescentes está internada por roubo e não por
homicídio e latrocínio consumados ou atentados. A Central de Vagas
apenas humaniza a internação. Hoje, com a superlotação, o
adolescente não é sequer ouvido por técnicos que permitam que a
reflexão sobre o ato praticado ocorra. A família não é acolhida. Ele não
estuda. Não sai do alojamento para refeições, beber água, nada. É um
confinamento, no qual a atividade praticada é a “troca de experiências”.
Os agentes e profissionais que trabalham na unidade estão apenas
preocupados com a segurança e os riscos que o excesso de jovens
causa. A Central de Vagas visa a humanizar a internação. Há juízes
que ainda internam por fatos que não são roubo, homicídio e latrocínio.
Na hora da execução, esses adolescentes superlotam a unidade.
Mesmo com a central de vagas, haverá mais adolescentes internados
do que vagas, pois, a central de vagas não vai tirar da internação quem
praticou fato grave. Assim, o Estado ainda precisa se preocupar em
construir novas unidades.
A progressão da medida de internação para outra é um direito do
jovem. Ele não pode ser presumido perigoso, apenas pelo ato grave
que praticou. Cabe ao Estado dar segurança para a população e não
manter os adolescentes internados pelo máximo da lei, como meio
encontrado para a população ter a sensação de que tem segurança.
“Não é o tempo de internação que mudará o comportamento de
menores infratores”, defende a Juíza Lúcia Glioche. (O GLOBO,
05/06/2017)

A Promotoria de Justiça da Infância e Juventude Infracionais e de
Execução de Medidas Socioeducativas80 propôs recurso de apelação contra a
sentença homologatória (de 04/05/2017) e, em 18/05/2017, a referida Promotoria
requereu efeito suspensivo ao recurso de apelação, alegando que a sentença,
se executada, poderia causar danos irreparáveis - ao que o Tribunal concedeu
a suspensão da execução da sentença até o julgamento do mérito do recurso de
apelação.
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Para melhor entendimento da questão ver processo nº 0025802-05.2017.8.19.0000 da 17ª
Câmara Cível do TJRJ.
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Embora não seja o objetivo deste trabalho aprofundar a análise do
presente dissenso, há de se convir que, em razão da urgência que o caso requer,
e levando-se em conta o princípio constitucional da prioridade absoluta, bem
como as recomendações do Comitê da Criança (ONU), não é razoável que a 17ª
Câmara Cível do TJRJ, passados dois anos, não tenha julgado o mencionado
Recurso de Apelação, proposto em 2017.
Com o propósito de concluirmos este Capítulo, apresenta-se um exemplo
claro de uma parte do sistema de Justiça Juvenil que busca alternativas contra
o encarceramento de adolescentes em condições indignas, que inviabiliza o
desenvolvimento das atividades socioeducativas por técnicos e funcionários,
viola o princípio constitucional da prioridade absoluta e dos princípios das
medidas socioeducativas previstos na Lei nº 8.069/1990 e da Lei nº 12.594/2012
(SINASE), das normativas internacionais e da jurisprudência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos.81
O exemplo é bem revelador da visão social dos adolescentes
desenvolvida no Capítulo, como “sujeitos indesejáveis” (GATTO, 2017),
“sobrantes” (CASTELL, 1997), com “visibilidade perversa” (SALES, 2014) e
“cidadania inacabada e seletiva” (GARCIA e PEREIRA, 2016), reforçando a onda
crescente da visão punitivista, conservadora e intolerante82, conforme
abordamos anteriormente.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso familia barrios vs. Venezuela. Sentencia
de 24 de noviembre de 2011 (Fondo, Reparaciones y Costas). “(…) 85. Asimismo, la obligación
del Estado de respetar los derechos a la libertad y a la integridad de toda persona bajo su
jurisdicción presenta modalidades especiales em el caso de niños, como se desprende de las
normas sobre protección a los niños establecidas en la Convención Americana y en la
Convención sobre los Derechos del Niño; y se transforma en una obligación de “prevenir
situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión, a la afectación de aquél”. En ese
sentido, la Corte há señalado que conforme a su jurisprudencia y otros instrumentos
internacionales, la detención de niños “debe ser excepcional y por el período más breve posible”.
Disponível em: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_237_esp.pdf.
82
Juízes da Infância do TJRJ defendem aumento do tempo de internação – manifesto das
organizações de direitos humanos: https://cedecarj.org.br/2018/11/16/cedecarj-contra-o-aumento-do-tempo-de-internacao/.
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3. JUSTIÇA RESTAURATIVA

A grande diferença a respeito do
sistema tradicional e a Justiça
Restaurativa é a existência de um diálogo
que permite alcançar um acordo.
(Larrauri, 2004)

Neste Capítulo, o foco reside na apresentação dos resultados da pesquisa
realizada sobre Justiça Restaurativa, as tendências e a diversidade de correntes
de pensamentos que influenciaram neste debate, seus valores, objetivos e
princípios e as primeiras práticas, abordando, ainda, as influências dos
diferentes movimentos da política criminal.
Ainda neste Capítulo serão contextualizadas as diferenças entre os
paradigmas da justiça tradicional e da Justiça Restaurativa.

3.1 SURGIMENTO E VIGÊNCIA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA
Tão complexo quanto à uniformidade conceitual de definição de Justiça
Restaurativa é situá-la no marco histórico em relação a sua origem, uma vez que
os “autores que se propuseram a investigá-la não chegaram a um consenso
quanto ao seu marco inicial”, no dizer de Marcelo Saliba (2007).
Com base no estudo realizado, verifica-se que a Justiça Restaurativa teve
inspiração em práticas existentes nas mais antigas sociedades e ainda vigentes
em diversos sistemas sociais e comunitários. Jaccoud (2005) aponta que
vestígios dessas práticas restaurativas, reintegradoras, conciliadoras e
negociáveis se encontram em muitos códigos decretados antes da própria Era
Cristã.
Por exemplo, o código de Hammurabi (1700 a.C.) e de Lipit-Ishtar (1875
a.C.) prescreviam medidas de restituição para os crimes contra bens. O Código
Sumeriano (2050 a.C.) e o de Eshunna (1700 a.C.) previam a restituição nos
casos de crimes de violência (VAN NESS e STRONG, 1997). Tais práticas, de
acordo com Jaccoud (2005), podem ser observadas também entre os povos

82

colonizados da África, Nova Zelândia, Áustria, América do Norte e do Sul, bem
como entre as sociedades pré-estatais da Europa.
No entanto, as práticas tradicionais de solução de conflitos destas
sociedades não eram nomeadas como “Justiça Restaurativa”, como destaca
Pallamola (2009, p. 34): “Apesar da explosão da Justiça Restaurativa acontecer
somente nos anos 1990, antes dela já existiam valores, processos e práticas
restaurativas”, conforme revela KRENZINGER (2017):
Parte significativa dos discursos que conformam o ethos da Justiça
Restaurativa credita seus valores e princípios aos povos tradicionais
(Maori) da Nova Zelândia e Canadá (nativos). O reconhecimento deste
legado está associado aos movimentos reivindicatórios dos povos
nativos, que demandaram que a administração da Justiça estatal
respeitasse suas concepções de Justiça, mas também os problemas
endêmicos de superpopulação dos nativos nos estabelecimentos
penais e socioprotetivos. (KRENZINGER, 2017, p. 20)

A partir dos anos 1970, foram surgindo referências à Justiça Restaurativa
como modelo de resposta ao crime, que seriam diferentes da justiça penal. É
usual associar-se o surgimento do conceito de Justiça Restaurativa a Albert
Eglash que, em 1977, escreveu um artigo intitulado Beyond restitution, creative
restitution, publicado por Joe Hudson e Burt Gallaway, no livro “Restitution in
Criminal Justice” (PINTO, 2009). Embora o termo “Justiça Restaurativa” seja
predominante, outros títulos são utilizados: alguns autores preferem falar de
“justiça transformadora ou transformativa” (BUSH, FOLGER, 1994, MORRIS,
VAN NESS e STRONG, 1997) e Commission du Droit du Canadá (CDC, 1999);
outros falam de “justiça relacional” (BURNSIDE e BAKER VAN NESS e
STRONG, 1997), de “justiça recuperativa” (CARIO, 2003) ou “justiça
participativa” (CDC, 2003).
Para Santos (2014, p. 27), o movimento restaurativo desponta “com uma
pretensão de resposta ao crime diferente da fornecida pelo sistema penal
estadual”, sendo que a designação “Justiça Restaurativa” engloba construções
teóricas de natureza sobretudo criminológica e político-criminal:
A Justiça Restaurativa nasce da confluência sobretudo da criminologia
crítica e do abolicionismo penal com a vitimologia, com o pensamento
feminista na criminologia e com criminologia da pacificação. (SANTOS,
2014, pp. 9-10)
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Faget (1997) sustenta que três correntes de pensamento favoreceram o
ressurgimento da Justiça Restaurativa e dos processos que a ela estão
associados (em particular a mediação) nas sociedades contemporâneas
ocidentais. Trata-se dos movimentos de contestação das instituições
repressivas, da descoberta da vítima e de exaltação da comunidade.
Em sentido semelhante, Walgrave (2008) agrupa em três tendências as
origens da Justiça Restaurativa: (i) os movimentos pelos direitos das vítimas e
os temas feministas; (ii) o comunitarismo, que enxerga a comunidade como
meio, pois seria o local ideal para o desenvolvimento da Justiça Restaurativa e
como o fim os processos restaurativos contribuiriam para o ressurgimento da
vida comunidade; e (iii) o abolicionismo do sistema penal, oriundo da criminologia
crítica dos anos 1970 e 1980, que defende a abolição do sistema de justiça
criminal e sua substituição por um modelo deliberativo de administração de
conflitos.
Em relação à definição do conceito de “Justiça Restaurativa” que é objeto
de um intenso debate, é destacado por Santos (2014, p.153) como a existência
de “muitas práticas a procura de uma teoria” e por Walgrave (2008) de que “a
Justiça Restaurativa é um produto inacabado”.
Concordamos com a posição e análise apontada por Santos (2014) que
utiliza como parâmetro para estabelecer como ponto de partida para uma
tentativa de compreensão de várias propostas de definição da Justiça
Restaurativa, a catalogação em dois grandes grupos: (i) associado à
compreensão minimalistas, cujas definições enfatizam o processo e (ii) ligado
ao entendimento denominado de maximalista, também apresentado como
modelo “centrado nos resultados” de tendência abolicionista, que tem a
pretensão de substituir-se à justiça como modelo de reação ao crime. (SANTOS,
2014, p.162).
Partiremos da definição mais frequentemente citada de Justiça
Restaurativa apresentada por Marshall (1996):
É um processo pelo qual todas as partes implicadas em uma específica
infração, se juntam para resolver em conjunto como lidar com o
resultado da ofensa e com as suas implicações no futuro. (MARSHALL,
1996, p. 37)
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A definição de Marshall é um exemplo de definição que “enfatiza o
processo”, conforme destaca Doolin, apud Santos:
Um dos pontos de maior desentendimento entre os proponentes da
Justiça Restaurativa é saber se a Justiça Restaurativa deve ser
definida de uma forma que enfatiza o processo a ser usado ou os
resultados a serem atingidos. (DOOLIN, 2007:428 apud SANTOS,
2014:163)

A pioneira definição de Marshall (1996), embora seja amplamente
referenciada, é objeto de críticas de Braithwaite (2002, p.11) ao afirmar que “a
definição de Marshall (1996) não menciona quem ou o que deve ser restaurado,
tampouco define os valores centrais da Justiça Restaurativa, enquanto Walgrave
(2008) destaca que:
A definição de Marshall (1996) não estabelece se o resultado do
processo deve ser reparativo ou restaurativo e exclui ações que podem
conduzir a resultados reparativos sem a participação conjunta das
partes, deixando de fora, por exemplo, mediações indiretas ou serviços
de apoio às vítimas. (WALGRAVE, 2008, pp.18-19)

Nesse sentido, Santos (2014) aponta que:
Outros autores como considera a definição demasiado estreita,
entendendo que, com ela, se abrangeriam apenas os encontros face a
face (ou a denominada mediação vítima-agressor) e que se excluiria
toda a possibilidade de certas respostas coercivas que, segundo
alguns, poderiam ser necessárias para a reparação do mal causado
com o crime. (SANTOS, 2014, p.163)

Muito conhecida também é a definição de Justiça Restaurativa
apresentada por Zehr (2012) que reconhece, sobretudo, a importância dos
princípios e preocupa-se com “a arrogância e o interesse de estabelecer um
significado rígido”, apresentando a sua definição apenas como uma sugestão e
uma “proposta de trabalho”:
Justiça Restaurativa é um processo para envolver, tanto quanto
possível, todos aqueles que têm interesse em determinada ofensa,
num processo que coletivamente identifica e trata os danos,
necessidades e obrigações decorrentes da ofensa, a fim de promover
o restabelecimento das pessoas e endireitar as coisas, na medida do
possível. (ZEHR, 2012, p.37)

Como pode ser observado, a formulação de Zehr (2012) é uma
“adaptação” da definição apresentada por Marshall (1996). De acordo com
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Santos (2014), esta formulação pode suscitar algumas interrogações por força
da abrangência e aponta

algumas dúvidas em relação à abrangência do

conceito: “todos aqueles que têm interesse em determinada ofensa”, devendo
ser interrogada que espécie de interesse deve ser esse e que limites devem ser
impostos à legitimidade para a solução restaurativa, bem como a referência a
um “processo que identifica e trata os danos”, por entender que as práticas
restaurativas se baseiam na necessidade da relação interpessoal que foi
prejudicada.
Também a Organização das Nações Unidas (ONU) adotou uma posição
minimalista ao aprovar a Resolução 2002/1283 que dispõe sobre os “princípios
básicos para utilização de programas de Justiça Restaurativa em matéria
criminal” centrada no processo ao definir a Justiça Restaurativa como:
Um processo através do qual todas as partes envolvidas em um ato
que causou ofensa reúnem-se para decidir coletivamente como lidar
com as circunstâncias decorrentes desse ato e suas implicações para
o futuro. (ONU, 2002)

A Resolução amplia o conceito de Marshall (1996), e pode ser
considerada também como um avanço ao propor “a incorporação da abordagem
restaurativa a todas as práticas judiciárias”, tornando-as “disponíveis em todas
as fases do processo legal” (art.6).
Apresenta, também, princípios orientadores básicos sobre Justiça
Restaurativa aos Estados membros.
De início, trata de definir que um programa restaurativo “significa qualquer
programa que use processos restaurativos e objetive atingir resultados
restaurativos” (art. 1). Para, em seguida, definir o significado de processo
restaurativo:
Processo restaurativo significa qualquer processo no qual a vítima e o
ofensor, e, quando apropriado, quaisquer outros indivíduos ou
membros da comunidade afetados por um crime, participam
ativamente na resolução das questões oriundas do crime, geralmente
com a ajuda de um facilitador. Os processos restaurativos podem
incluir a mediação, a conciliação, a reunião familiar ou comunitária
(conferencing) e círculos decisórios (sentencing circles) (art. 3º)

A Resolução 2002/2012 é baseada na “Declaração de Viena sobre o Crime e Justiça:
alcançados os desafios do século 21”, de abril de 2000 - Anexo da Resolução 55/59 da
Assembleia Geral da ONU.
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Define como resultado restaurativo “um acordo alcançado como resultado
de um processo restaurativo”, que pode incluir “restituição e serviço comunitário,
objetivando atender às necessidades individuais e coletivas e responsabilidades
das partes, bem como promover a reintegração da vítima e do ofensor” (art. 2º).
A Resolução apresenta a definição de partes em seu art. 4º: “significa a
vítima, o ofensor e quaisquer outros indivíduos ou membros da comunidade
afetados por um crime que podem estar envolvidos em um processo
restaurativo”
Inclui a participação do facilitador definida no art. 5º como “pessoa cujo
papel é facilitar, de maneira justa e imparcial, a participação das pessoas
afetadas e envolvidas num processo restaurativo”.
Define que a utilização da Justiça Restaurativa deverá ocorrer somente
“com o consentimento livre e voluntário das partes” (art. 7º).
E que as partes que aceitarem participar de um processo restaurativo
“reconhecem os fatos básicos que envolvem o caso” (art. 8º), o que não significa
que se, caso o processo for encerrado sem acordo e reenviado ao sistema de
justiça, o ofensor será automaticamente condenado, por ter reconhecido os “os
fatos básicos que envolvem o caso”. Nesse sentido, de acordo com Van Ness
(2003, p. 168) apud Achutti (2014, p.74) “a presunção de inocência não é
afetada, pois o ofensor apenas reconhece que algo aconteceu, mas jamais que
possui responsabilidade penal em relação aos fatos”.
Estabelece no art. 13 que as partes devem ter “direito a um
aconselhamento legal antes e depois do processo restaurativo, bem como de
serem informadas dos seus direitos, da natureza do processo e das possíveis
consequências da sua decisão”. No mesmo artigo, refere ainda que as partes
“não deverão ser induzidas a participar no processo restaurativo ou nos seus
resultados por meios desleais”.
Em seu art. 14, determina que “deve ser preservada a confidencialidade
do processo restaurativo, e que apenas as partes poderão autorizar a
publicitação dos atos. Nesse sentido afirma Achutti (2014):
Esta característica, própria da Justiça Restaurativa, visa a encorajar a
troca de informações entre as partes e, ao mesmo tempo oferecer um
ambiente de privacidade e seguro, para que os encontros possam se
desenvolver sem qualquer tipo de receios ou temores de que as suas
declarações possam, posteriormente, ser utilizadas contra si em
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eventuais processos judiciais, cíveis ou criminais. (ACHUTTI, 2014. p.
75; VAN NESS, 2003, p.171; PALLAMOLLA, 2009, pp.94-95)

O art. 15, por sua vez, estabelece que os acordos oriundos dos encontros
restaurativos deverão, conforme a especificidade local, ser judicialmente
supervisionados ou incorporados às decisões ou julgamentos judiciais.
Se as partes não chegarem a um acordo, o processo será devolvido ao
sistema de justiça criminal (art. 16).
Na hipótese de o acordo ser concretizado, mas não chegar a ser
implementado ou cumprido pelas partes, o processo restaurativo deve ser
remetido novamente ao programa (art. 17).
Em relação aos facilitadores (mediadores), os arts. 18 e 19 determinam
que eles devem cumprir com as suas obrigações de forma imparcial e respeitosa
em relação às partes, buscando facilitar o processo de tomada de decisão e que
os facilitadores tenham uma boa compreensão da cultura e da comunidade do
local em que estiverem trabalhando.
Finalmente, os arts. 20 a 22 sugerem aos Estados membros a adoção da
Justiça Restaurativa e que incorporem práticas restaurativas. O art. 23 sugere
que sejam realizadas avaliações periódicas dos programas em execução, a fim
de verificar os seus resultados e averiguar se a Justiça Restaurativa tem um
melhor funcionamento como uma alternativa ou como um complemento da
justiça criminal tradicional.
Sobre o entendimento maximalista da Justiça Restaurativa (SANTOS,
2014) é apresentada a posição de Bazemore e Walgrave (1999, p.48) como
“toda e qualquer ação que seja primeiramente orientada para a realização de
justiça através da reparação do mal causado pelo crime”.
O modelo maximalista é um modelo de “tendência abolicionista”
(SANTOS, 2014), que tem na origem do pensamento restaurativo a negação da
natureza ontológica do crime e a crítica ao sistema penal. Nesse sentido, se
destacam as contribuições de Christie (2011) e Hulsman (1993): segundo
Christie, o “crime não existe em si, ele se torna (...) é um produto de processos
culturais, sociais e mentais”, o que não pode ser interpretado que não existam
os atos delituosos. Para Husman (1993), o sistema penal é responsável por
impor dor, produzir sofrimento e destruir as relações comunitárias.
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A alternativa aponta por Christie (1977) seria a de construir formas de
Justiça Restaurativa e comunitária capazes de abdicar do uso da sanção de
privação ou restrição de liberdade e utilizar a reparação ou indenização do dano
por meio da composição do conflito, ideias apresentadas no pioneiro artigo
Conflicts as property, publicado em janeiro de 1977 no “The British Journal of
Criminology”, em que questiona a apropriação que realiza o Estado quando
aborda o delito como uma relação entre Estado e delinquente, relegando
totalmente a vítima da resolução do conflito.
Em seu artigo, ele defende a ideia de que as partes envolvidas no conflito
pudessem participar ativamente no processo, encontrando uma solução,
envolvendo também a comunidade:
O conflito do âmbito das partes é prejudicial tanto para vítima quanto
para a sociedade. Para a vítima, é importante participar do processo,
confrontar o infrator e ainda pode sentir-se parte integrada e
participativa do que acontece na sociedade. Conversar com seu
agressor, para que ela entenda seus motivos, conheça sua história, é
um processo doloroso e difícil para ambos, que, entretanto, também
poderá trazer benefícios. Para a parte, talvez possa ser entendido por
que aconteceu o fato, por que aquela pessoa fez aquilo. Para o infrator,
é ver e exercer uma culpa e, com isso, possivelmente, ajudar no
processo de arrependimento. Para a sociedade, é importante para
estabelecer um sentido para a norma, um sentido que vai além daquele
positivado, um entendimento que parta do que a vítima achou
relevante, daquilo que mais a incomodou, com aquilo que ela se sentiu
mais ou menos ofendida. (CHRISTIE, 1977, pp. 1-15)

No entanto, Christie (2011), posteriormente, passou a se autoproclamar
como minimalista, admitindo o modelo punitivo de solução de conflitos como
último recurso, mas que, de qualquer forma, tratar-se de um recurso utilizável
em determinadas situações, ou para prevenir certas situações, o único
adequado. Deixa claro que o abolicionismo, em sua forma pura, não é uma
posição alcançável.
Para Hulsman (1993), o sistema penal representa um problema em si
mesmo e, frente a sua ineficácia para solucionar os conflitos, propõe sua
completa abolição, baseado em três razões:
É um sistema que causa sofrimentos desnecessários que são
distribuídos socialmente de modo injusto; não apresenta efeito positivo
sobre as pessoas envolvidas nos conflitos; e é sumamente difícil de ser
mantido sob controle. (HULSMAN, 1993, p.49)
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Em resumo, Husman (1982) recomenda a substituição do sistema penal
por instâncias intermediárias ou individualizadas de solução de conflitos que
atendam às necessidades reais das pessoas envolvidas.
Cabe destacar, ainda, as primeiras experiências com programas
restaurativos. Whight (2002) em sua apresentação How far have we come,
Restorative Justice and Relations to the Criminal Justice System, atas da
Segunda Conferência do European Forum for Victim-Offender Mediation and
Restorative Justice, Bélgica destaca:
Ao caracterizar esses dois programas restaurativos esclarece que o
primeiro foi uma iniciativa conjunta de um representante do Ministério
Público e de um professor universitário, tendo aquele começado a
promover a diversão processual de vários crimes relacionados com
disputas interpessoais, intervindo alguns alunos da licenciatura de
direito como mediadores. No segundo caso, o Victim-Offender
Reconciliation Program, em Kitchner, Ontário, foram membros da
comunidade preparados para esse efeito, que desempenharam o
papel de mediadores. É usual referir-se que o programa de Ontário
teve origem no denominado caso Elmira84: em 1974, dois jovens
consumidores de drogas reconheceram que destruíram mais de vinte
automóveis, em Kitchener, tendo o acontecimento provocado
consternação na comunidade, de pequena dimensão. Apesar da
inexistência de qualquer previsão legal nesse sentido, admitiu-se que
os jovens entrassem em contato com as suas vítimas e que
ponderassem formas de reparação do dano causado, o que veio a
ocorrer num prazo de tempo relativamente curto. (WHIGHT, 2002, p.
91)

Achutti

(2014)

destaca

a

importância

das

primeiras

práticas

contemporâneas realizadas com base nos programas de vítima e ofensor
ocorridas nos estados norte-americanos de Minnesota e Ohio, em 1972, e no
Canadá, em Ontário, em 1974, como reflexos de uma insatisfação crescente com
o sistema de justiça tradicional.
Daly e Immarigeon (1998) apud Achutti (2014) citam importantes
iniciativas sociais implementadas a partir da década de 1970, que hoje podem
ser consideradas como sistemas restaurativos:
(a) direitos dos prisioneiros e alternativas às prisões: acadêmicos e
operadores do sistema de justiça consideravam injusto o tratamento
dispensado a apenados e comunidades empobrecidas, e percebiam
uma forme discriminação de gênero e racial, e buscavam melhorar as
condições da prisão, reduzir o encarceramento e até mesmo abolir

84

Para uma descrição mais detalhada deste caso Elmira. Cfr. Howard Zehr, Trocando as Lentes:
um novo foco sobre o crime e a justiça; tradução de Tônia Van Acker. – São Paulo: Pala Athenas,
2008. pp. 149-150.
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algumas penitenciárias, com ênfase na criação de sanções
intermediárias que evitassem o uso do cárcere.
(b) Resolução de conflitos: abrange o desenvolvimento de conselhos
comunitários de justiça e centro de justiça comunitária, criados a partir
da segunda metade da década de 1970, que refletiam uma busca por
maior acesso à justiça e uma desilusão em relação ao sistema oficial
de justiça. A negociação entre os leigos, com participação minoritária
de profissionais, era a principal forma adotada pelos comunitaristas.
(e) Grupos de defesa dos direitos das vítimas (victims advocacy):
partindo do pressuposto de que as vítimas não desempenhavam papel
relevante na justiça criminal, ativistas feministas e acadêmicos
defendiam a necessidade de maior atenção por parte da polícia e das
cortes de justiça a mulheres e crianças vítimas de violência física ou
sexual, ressaltando a importância da restituição dos danos, da
necessidade de qualificar a participação das vítimas nos processos
judiciais, e de aumentar a segurança nas comunidades. Com a
percepção de pontos em comum em seus programas, grupos de
defesa das vítimas e de reforma da justiça criminal, começaram a
aumentar a partir dos anos 1990. (DALY e IMMARIGEON,1998, apud
ACHUTTI, 2014)

As experiências descritas demonstram a força desse movimento, que
iniciado na década de 1970 podem servir de referência e residência para o
processo crescente de encarceramento em massa.
O próximo tópico descreve, com detalhes, as principais práticas
restaurativas orientadas e em conformidade com os valores e princípios da
Resolução nº 2002/2012 da ONU, mencionadas anteriormente.

3.2 PROCESSOS CIRCULARES (CÍRCULOS RESTAURATIVOS)

Os círculos decisórios começaram a ser utilizados em 1991, por juízes, no
Canadá, e em 1995 já tinha sua utilização em um projeto-piloto nos EUA. O
procedimento é adotado em delitos cometidos tanto por jovens quanto por
adultos, sendo também empregado para delitos graves, disputas da
comunidade, em escolas e em casos envolvendo o bem-estar e a proteção da
criança.
Os círculos têm utilização mais abrangente, não somente para o fim
restaurador, mas em problemas da comunidade, na promoção de suporte e no
cuidado para as vítimas e famílias e na reintegração na comunidade de exdetentos.
Nos círculos, participam as partes envolvidas no conflito (infrator/vítima),
suas respectivas famílias, pessoas ligadas à vítima e ao infrator que queiram
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apoiá-los, qualquer pessoa que represente a comunidade e que tenha interesse
em participar, sendo um processo estruturado para gerar um consenso
compartilhado entre as pessoas que figuram no processo.
Para Pranis (2010), o círculo de construção de paz é uma forma de reunir
as pessoas, de modo que todos sejam respeitados, tenham igual oportunidade
de falar sem serem interrompidos, se expliquem contando suas histórias. Há uma
relação de horizontalidade na qual ninguém é mais importante que o outro e os
aspectos emocionais e espirituais da experiência individual são acolhidos, sendo
úteis quando duas ou mais pessoas precisam tomar decisões conjuntas e tratar
de uma experiência que resultou em danos para alguém.
Nesse sentido, Passos (2017) define o círculo como um dispositivo em
que todos os envolvidos compreendem um fato ou questão ocorrida, de modo a
identificar quais foram os impactos causados, em sua dimensão e amplitude,
visando verificar as formas de minimizar os danos decorrentes do ato ou
conduta. A Justiça Restaurativa tem como princípios a liberdade, a
voluntariedade, a horizontalidade, a conectividade e a interdependência.
Existem diferentes tipos de círculos no âmbito da Justiça Restaurativa e
fora dela. No âmbito da Justiça Restaurativa, estão os círculos que envolvem
situações de conflitos e, fora, aqueles que servem de dispositivo para inúmeras
outras situações: celebração, diálogo e outros que não envolvem conflitos, a
priori. (PRANIS, 2010).
Importante destacar, ainda neste tópico, a experiência dos Círculos de
sentença (sentencing circles), originária do Canadá, ao longo dos anos 1980 e
que foi desenvolvida por grupos conhecidos como First Nations.85 A experiência
tem como objetivo a resolução do conflito com a participação dos envolvidos
ofensor, vítima e comunidade.
Trata-se de um processo consensual, que envolve todos aqueles que se
considerarem diretamente afetados pelo delito, na busca de uma resolução que
abranja as necessidades de todos. (DALY e IMMARIGEON (1998) apud
ACHUTTI (2014)

85

Designação utilizada para se referir aos povos que viviam no sul do Canadá. (SICA, 2007)
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3.2.1 Mediação Vítima-Ofensor

A mediação vítima-ofensor, iniciada no final dos anos 1970 e, de acordo
com Daly e Immarigeon (1998) apud Achutti (2014), consiste em oferecer uma
oportunidade à vítima de reunir-se com o infrator num ambiente seguro e
estruturado. Acompanhados por um mediador, ambos têm a possibilidade de
construir um plano de ação para abordar o conflito e resolvê-lo.
As vítimas passaram a preferir o termo “mediação” em vez de
“reconciliação”86, e envolvia, basicamente, a mesma estrutura dos programas de
reconciliação, mas neste caso outras pessoas afetadas pelo conflito poderiam
participar dos encontros, em especial nos casos de crimes graves. Sua utilização
teve início, principalmente, na Justiça Juvenil e foi introduzido na Inglaterra, na
Escandinávia e em países da Europa Ocidental no final dos anos 1970 e ao longo
dos anos 1980.
A mediação vítima-ofensor é a prática mais adotada entre os países que
executam a Justiça Restaurativa. Existem mais de 300 programas de Justiça
Restaurativa nos Estados Unidos e mais de 500 na Europa. De acordo com
Froestad e Shearing (2005), as análises destes programas vêm demonstrando
um aprimoramento na relação vítima-infrator, a redução do medo na vítima e
maior probabilidade do cumprimento do acordo pelo infrator.
Conforme Pallamolla (2009) existe, ainda, outra variação do processo,
chamada de shuttle diplomacy. Nesta variante, o mediador encontra-se com a
vítima e o ofensor separadamente, sem que estes venham depois a encontrarse. Esta prática, portanto, consiste numa mediação indireta, já que a
comunicação entre vítima e ofensor é feita somente por intermédio do mediador.
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Os programas de reconciliação vítima-ofensor tiveram início no Canadá (1974) e nos EUA
(1977), envolvendo encontros entre vítimas e ofensores após as decisões judiciais, na presença
de uma terceira pessoa (mediador), para buscar restabelecer as relações quebradas pelo
conflito. (DALY e IMMARIGEON, 1998 apud ACHUTTI, 2014)
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3.2.2 Conferências de Grupo Familiar
Na Conferência do Grupo Familiar (Family group conference) - modelo
desenvolvido no final da década de 1980 na Nova Zelândia - as observações e
práticas de resoluções de conflitos são decorrentes do excesso de jovens
pertencentes aos Maori (nativos neozelandeses) no sistema de detenção juvenil.
(MAXWELL, 2005; DALY e IMMARIGEON,1998 apud ACHUTTI, 2014).
Na Nova Zelândia, as reformas judiciárias efetivadas pela alteração da sua
legislação juvenil na segunda metade da década de 1980, a partir das práticas dos

Maori, as conferências se estabeleceram e possibilitaram o enfrentamento da
maioria das infrações cometidas por jovens, em especial os mais graves. As
diferenças em relação à mediação vítima-ofensor residem na possibilidade de
maior inclusão de membros da comunidade nas discussões sobre o caso, na
mais ampla receptividade de pessoas vitimizadas e na enfática participação de
membros da família do ofensor. Nos anos 1990, foi adotada também nas
operações policiais na jurisdição de Nova Gales do Sul, na Austrália, e
atualmente é utilizada em outros países, como Inglaterra, Canadá e EUA. (DALY
e IMMARIGEON,1998, apud ACHUTTI, 2014).

3.3

A EXPERIÊNCIA DA BÉLGICA EM JUSTIÇA RESTAURATIVA COM

ADOLESCENTES

A Bélgica87 é um país situado na Europa ocidental, com uma área de
30.528 km2 e uma população de 11.258.434 habitantes. Possui um sistema
político em forma de monarquia constitucional federal, em que o monarca é o
chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo, num sistema
multipartidário, com um Parlamento nacional e três Parlamentos regionais.
A Bélgica é um Estado federal, dividido em três regiões ou comunidades:
(i) a Comunidade Flamenga e da região de Flandes, onde se fala flamengo
(neerlandês) junto com o francês - a língua oficial da região de Bruxelas (capital).

87

Disponível em: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries /bel
gium.pt.
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(ii) a Comunidade Francesa e da região da Valônia, onde se fala francês; e (iii)
a Comunidade germanófona, onde se fala alemão. Esta diversidade linguística
em um país com dimensões territoriais compactas, possivelmente, traz desafios
de integração ao Estado-nação.
O objetivo desta seção é identificar alguns pontos em comum entre o
projeto executado pelo CEDECA RJ e a experiência da Bélgica, na execução de
Justiça Restaurativa para adolescentes e jovens acusados da prática de infração
penal.
O modelo da Bélgica estudado é o de Justiça Restaurativa na esfera
juvenil, com recorte na atuação da Comunidade Flamenca, região onde, no final
da década de 1980, se deram as primeiras iniciativas restaurativas, realizadas
pelas organizações da sociedade civil (ONGs) Oikoten, em Leuven; Arpège, em
Liège; G.A.C.E.P., em Charleroi e Radian, em Bruxelas, como destaca Achutti
(2014), com finalidades pedagógicas e sob a orientação da lei de 1965, “relativa
à proteção dos jovens e cuidado dos menores que cometeram uma infração
qualificada e a reparação dos prejuízos causados por esse fato”.
A experiência das ONGs foi ampliada e qualificada no final da década de
1990, com a criação de programas de Justiça Restaurativa em todos os distritos
judiciais da Comunidade Flamenca, adotando três tipos distintos de modelos: (i)
mediação-vítima ofensor, (ii) serviço comunitário, possibilitando a participação
do adolescente em atividades esportivas, sociais ou culturais supervisionadas
(art. 7º, 6, 2006); e (iii) programas de treinamento (cursos, formações) aplicados
por ONGs locais credenciadas, que recebem subsídios para atender a
população. (ACHUTTI, 2014)
As ONGs, por sua vez, para receberem a certificação estatal de
reconhecimento pelos serviços de mediação, devem observar os critérios
estabelecidos pelo Decreto Real de 26 de janeiro de 2006 (ACHUTTI, 2014) e,
dentre eles, pode-se destacar:
(a) ser uma organização sem fins lucrativos; (b) ter a prática da
mediação como propósito principal; (c) oferecer performance regular e
efetiva em relação ao serviço de mediação; (d) trabalhar com pessoas
que tenham conhecimento suficiente e competência para realizar a
mediação;(e) ter um Conselho de Administração cujos membros
possuam conhecimento e experiência em matéria psicossocial, legal,
ética e mediação; (f) trabalhar com equipe multidisciplinar; (g) fornecer
apoio especializado à equipe;(h) oferecer à equipe a possibilidade de
treinamento permanente; (i) observar o código deontológico criado pela
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Comissão Deontológica sobre Mediação; e (j) possuir infraestrutura
adequada para realizar o serviço de mediação (em especial quanto à
garantia da confidencialidade), e que seja de fácil acesso por
transporte público. Em alguns casos, a certificação das ONGs poderá
ser revogada pelo próprio Ministério da Justiça. (VAN CAMP; DE
SOUTER, s. d., pp. 10-11 apud ACHUTTI, 2014, p. 204)

Como pode ser observado, a participação de organizações da sociedade
civil (ONGs) na execução da Justiça Restaurativa na Bélgica pressupõe
reconhecimento de alto nível de excelência de formação e funcionamento, para
que sejam credenciadas e subsidiadas pelo poder público.
Embora não seja possível fazer um estudo comparativo entre os sistemas
de Justiça Restaurativa brasileiro e belga, em razão das diferenças culturais,
econômicas, sociais e políticas, a experiência bem-sucedida da Bélgica, com
quase 40 anos de existência, tem o reconhecimento internacional.
Mesmo assim verifica-se que a experiência da Bélgica apresenta
similaridades com o projeto executado pelo CEDECA RJ, confirmando os
argumentos defendidos nesta tese, quanto à possibilidade e viabilidade de
execução da Justiça Restaurativa por organizações da sociedade civil
articuladas e complementares às atividades da Justiça Juvenil.
Um parâmetro importante entre Brasil e Bélgica é o fato de ambas
signatárias da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (ONU,
1989).
No caso da Bélgica, foram incorporados os princípios da Convenção
relacionados ao aprimoramento da Justiça Juvenil e da prática da justiça
reconhecida internacionalmente por seus resultados positivos de resolução de
conflitos e de prevenção, destacando-se por privilegiar medidas extrajudiciais
com enfoque pedagógico e protetivo, avançando na incorporação em seu
ordenamento jurídico quanto à previsão detalhada da aplicação da Justiça
Restaurativa, com a colaboração de organizações da sociedade civil (ONGs).
No caso brasileiro, embora tenha previsão de aplicação de medidas
socioeducativas cumuladas com medidas protetivas, particularmente nas áreas
de assistência social, educação e saúde, o ordenamento jurídico do País não
dispõe de lei que regule a aplicação da Justiça Restaurativa no âmbito da justiça
juvenil, constando, apenas, a menção de “prioridade a práticas ou medidas que
sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades das
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vítimas”88 - o que não tem sido observado pelos julgadores, tendo em vista o
número nefasto de adolescentes privados de liberdade e uma regulamentação
geral, em forma de Resolução do Conselho Nacional de Justiça.89
No entanto, a Bélgica teve um processo difícil na incorporação da Justiça
Restaurativa, como relata o professor e pesquisador Ivo Aertsen, da Faculdade
de Direito, da Universidade de Leuven (Leuven Institute of Criminology - LINC):
A falta de uma base legal para a promoção da mediação, a ausência
de políticas públicas coerentes em nível federal e comunitário e de
orçamento específico para a execução de programas locais, bem como
os constantes conflitos de competência entre os diferentes níveis
políticos da Federação, são apontadas como as principais causas para
o lento desenvolvimento da justiça juvenil restaurativa entre o final dos
anos 1980 e meados os anos 1990. (AERTSEN, 2006 apud ACHUTTI,
2014).

Em 2006, ocorreu uma alteração na legislação juvenil federal, com foco
na proteção e promoção dos jovens e na atenção daqueles que cometeram
crimes e reparação dos danos causados pela infração, com a inclusão e
preferência da mediação e das conferências restaurativas como alternativas de
resolução de conflitos.
A nova lei de 2006, em processo de reformulação e qualificação, dá uma
atenção especial à proteção social e a programas educativos estabelecidos pela
comunidade, assim como substitutos aos processos judiciais com preferência
por alternativas restauradoras (art. 7, item 11 da Lei).
A lei de 2006 incorporou princípios aplicáveis à administração da Justiça
Juvenil prevista no art. 3º, que define, entre seus princípios, atenção especial à
“prevenção da delinquência, como fator essencial de proteção da sociedade a
longo prazo, bem como exigir que as autoridades competentes enfrentem as
causas subjacentes da delinquência juvenil e que desenvolvam um quadro
multidisciplinar de ações”.
E ainda, a lei de 2006 dispõe que a administração da Justiça Juvenil deve
perseguir os objetivos da educação, o empoderamento e reintegração social,
bem como a proteção da sociedade.

88
89

Art. 35, III, Lei nº 12.594/12 (SINASE).
Resolução 225/2016.
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Em relação a pessoas com mais de 12 anos o Tribunal Juvenil, além de
oferecer a oportunidade de participação nas mediações, pode impor medidas,
dentro outras, apresentadas a seguir:
(1) Frequentar regularmente uma instituição de ensino regular ou
especial; 2) Prestar serviços educativos e de interesse geral, em
função da sua idade e capacidade, por um máximo de 150 horas, sob
a supervisão de um serviço designado pelas comunidades ou por uma
pessoa singular que satisfaça as condições estabelecidas pelas
comunidades; (3) Executar, não mais de 150 horas de trabalho
remunerado para fins de indenização para a vítima, se a pessoa em
questão tiver pelo menos dezesseis anos de idade; (4) Seguir as
orientações educacionais ou médicas de um centro de orientação
educacional ou centro de saúde mental; (5) Participar de um ou mais
módulos de treinamento ou conscientização sobre as consequências
dos atos praticados e seu impacto nas vítimas potenciais; (6) participar
de uma ou mais atividades esportivas, sociais ou culturais
supervisionadas (...) (ART. 7 DA LEI DE 2006 – Bélgica)

O art. 13 da Lei de 2006 prevê que os promotores devem,
necessariamente, considerar a possibilidade de uso da mediação na fase préprocessual, possibilitando, portanto, o oferecimento às partes (ofensor e seus
familiares e a vítima), antes mesmo de iniciado o processo, da participação do
serviço de mediação organizados pelas comunidades, desde que satisfeitas os
seguintes requisitos: fortes indícios da participação no evento, o interessado não
negar o ato como crime e a vítima ser identificada.
O promotor deve fundamentar sua decisão em encaminhar o caso para a
mediação ou arquivá-lo. Destaque-se, no entanto, o que ainda dispõe os
parágrafos 2º e 3º do art. 13:
A mediação só pode ocorrer se as pessoas que nela participam
aderirem de forma expressa e sem reservas durante toda a mediação.
§ 2. No prazo de dois meses a contar da sua nomeação pelo Ministério
Público, o serviço de mediação elabora um relatório conciso sobre o
andamento da mediação. O acordo alcançado pelas pessoas afetadas
pela mediação será assinado pela pessoa suspeita de ter cometido
uma infração, pelas pessoas que exercem o poder paternal sobre ele
e pela vítima, e deve ser aprovado pelo procurador do rei. Não pode
alterar o conteúdo. Ele não pode se recusar a aprovar um acordo, a
menos que seja contrário à ordem pública.
§ 3. O serviço de mediação elabora um relatório sobre a execução do
acordo e o encaminha para o Ministério Público. Este relatório está
anexado ao registro do processo. Quando (a pessoa referida no artigo
36º, 4º) tiver assinado o acordo de mediação na forma prescrita, o
Ministério Público elabora as atas e toma-as em consideração, ao
decidir se deve ou não arquivar o caso. (LEI de 2006, ART. 13 –
Bélgica)
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A lei belga segue os princípios propostos pela Resolução 2002/2012 da
ONU sobre Justiça Restaurativa, ao dispor também que se a mediação não for
concluída, os fatos reconhecidos pelo ofensor não podem ser usados pelas
autoridades judiciais, em processos cíveis, criminais, administrativos e nem
admitidos como prova por qualquer outra pessoa, em razão da confidencialidade
do que foi relatado.
Vale destacar que, na Bélgica, as conferências de grupos familiares,
introduzidas e aplicadas originalmente na Nova Zelândia, foram incorporadas em
2006, na reforma da Lei Juvenil de 1965. Essas conferências são formas de
mediação que buscam ativar as redes sociais e familiares de ambas as partes.
(DÜNDEL e MORALES, 2014, p. 268)
Com a inclusão da mediação, conferências restaurativas em posição
mais clara e central, instituiu-se que os juízes devem dar preferência pelas
alternativas restaurativas de resolução de conflitos, bem como que os
promotores devem, necessariamente, considerar a possibilidade de uso da
mediação, antes de encaminhar ao judiciário (VAN DOOSSELAERE e VANFRAECHEM, 2010 p. 4 apud ACHUTTI, p. 202)
Dündel e Morales (2014), ao elaborarem uma descrição geral das
reformas legais empreendidas pelos países europeus em matéria de Justiça
Juvenil, assim descrevem o processo ocorrido na Bélgica:
Bélgica, un clásico ejemplo del modelo tutelar em Europa, desde la
reforma de 2007 ha expandido en su nuevo Código Juvenil la justicia
restaurativa a través de la mediación y las conferencias familiares. El
principio de proporcionalidade y las garantias procesales han sido
fortalecidos y la detención em instituciones cerradas ha sido limitada.
(DÜNDEL e MORALES, 2014, p.281)

Por oportuno, é possível confirmar com a experiência bem-sucedida da
Bélgica serve, perfeitamente, como um modelo ilustrativo de viabilidade de
execução da Justiça Restaurativa por organizações da sociedade civil (ONGs),
credenciadas a partir de critérios que confirmem a excelência do atendimento.
O caso reforça, ainda, a importância da atuação articulada entre ONGs,
Ministério Público e Justiça Juvenil, bem como com as ações em rede, com o
objetivo de atender às necessidades das partes, envolvendo principalmente o
adolescente em atividades esportivas, sociais ou culturais, sob supervisão, como
ações complementares à mediação.
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Cabe reconhecer as características comuns entre o “Projeto Justiça
Restaurativa no Rio de Janeiro” do CEDECA RJ e a experiência da Bélgica no
atendimento de adolescentes: primeiro, o fato de serem, ambas, executadas por
uma organização da sociedade civil, fora do espaço e ambiente da Justiça
Juvenil ou do Ministério Público, orientada pelos princípios gerais da Convenção
da Criança e princípios da Justiça Restaurativa previstos na Resolução
2002/2012, ambos da ONU; segundo, contarem com mediadores, profissionais
capacitados e supervisionados; terceiro, não terem restrição de atendimento
pelo tipo de infração cometida pelo adolescente, em qualquer fase (préprocessual, processual ou na execução). E quarto, optarem pelo modelo de
mediação ou círculo, de acordo com as necessidades das partes; ter uma
abertura cooperativa, de articulação e de atuação conjunta e compartilhada com
o Sistema de Justiça Juvenil, Ministério Público e Defensoria, como os órgãos
de execução de medidas socioeducativas (internação, semiliberdade, liberdade
assistida e prestação de serviços à comunidade) e com a comunidade; não
estabelecerem quantos encontros devem acontecer para que o caso seja
encerrado e não excluírem a possibilidade de mediação indireta (sem a
participação direta da vítima).
Em relação ao uso da mediação indireta na Bélgica, Achutti (2014)
destaca que:
Dados da ONG Suggnomè revelam que a ampla maioria das
mediações é realizada de forma indireta. Em 2009, as mediações
indiretas somaram 62%, enquanto em 2010 esse número aumentou
para 68%. (ACHUTTI, 2014, p. 204)

E por fim, a Bélgica estabelece que o bom desempenho da mediação não
deve ser avaliado pelo resultado do eventual acordo, porque em muitos casos a
reflexão e a comunicação possibilitadas nos encontros, proporcionam efeitos
positivos na construção de projeto de vida do adolescente.
Por fim, cumpre ressaltar que a Lei de 2005 estabelece que o sucesso
da mediação não deve ser avaliado pelo resultado do encontro. O
memorando explicativo da lei refere que “a mediação, como um
processo de comunicação, é de igual importância ao eventual acordo
atingido pelas partes. A oportunidade de se comunicar pode em si ser
um passo crucial para a pacificação e a restauração” (VAN CAMP; DE
SOUTER, s. d., pp. 11-12 apud ACHUTTI, 2014, p.205)
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3.4 DIFERENÇAS ENTRE JUSTIÇA RESTAURATIVA E JUSTIÇA PENAL
A diferença entre justiça penal e Justiça Restaurativa, de acordo com
Claudia Cruz Santos (2014), não se localizaria tanto no nível das finalidades
(uma vez que ambas são atravessadas pelo objetivo de “curar”90), mas localizase nos instrumentos disponíveis para a persecução daquelas finalidades e nos
procedimentos adotados.
Nesse sentido, cabem algumas distinções quanto às perspectivas da
justiça penal e Justiça Restaurativa sobre a reação ao crime, suas diferentes
visões, finalidades e objetivos.
A justiça penal, denominada como retributiva91 e preventiva (geral92 e
especial93), como destaca Claus Roxin (1997, p. 84) “marca, portanto, um limite
ao poder punitivo do Estado e tem, nessa medida, uma função liberal de
salvaguarda da liberdade”.
Dessa forma, o direito penal tem como objetivos declarados de proteção
de valores e bens jurídicos penais, ou seja, a proteção de valores relevantes
para a vida humana individual ou coletiva, como por exemplo, a vida, a
integridade e saúde corporais, a honra, a liberdade individual, o patrimônio, a
sexualidade, a família, a incolumidade, a paz, a fé e a administração públicas,
sob pena de ameaça de pena, sendo que tais bens jurídicos são selecionados
por critérios político-criminais. De acordo com Welzel (2009, p. 32) o “bem
jurídico é um bem vital do grupo ou do indivíduo, que em razão de sua
significação social, é amparado juridicamente”.
De acordo com Santos (2014), In: A Justiça Restaurativa. Ob. Cit. p. 355 - “Julga-se o conceito
de “curar” que adquire significados não coincidentes no sistema penal e no paradigma
restaurativo. Naquele, o conceito surge primeiramente associado à prevenção especial de
socialização; neste, a cura assume um sentido mais vasto, que abrange também a reparação da
vítima ou a reparação dos laços interpessoais afetados”.
91 Teoria retributiva considera que a pena se esgota na ideia de pura retribuição; tem como fim a
reação punitiva, ou seja, responde ao mal constitutivo do delito com outro mal que se impõe ao
autor do delito.
92 A teoria preventiva geral está direcionada à generalidade dos cidadãos, esperando que a
ameaça de uma pena, e sua imposição e execução, por um lado, sirva para intimidar os
delinquentes potenciais (concepção estrita o negativa da prevenção geral), e, por outro lado,
sirva para robustecer a consciência jurídica dos cidadãos e sua confiança e fé no Direito concepção ampla ou positiva da prevenção geral. (NERY, 2005)
93 A teoria preventiva especial está direcionada ao delinquente concreto castigado com uma
pena. Têm por denominador comum a ideia de que a pena é um instrumento de atuação
preventiva sobre a pessoa do delinquente, com o fim de evitar que, no futuro, ele cometa novos
crimes. Deste modo, deve-se falar de uma finalidade de prevenção da reincidência. (NERY,
2005)
90
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No entanto, o funcionamento da justiça penal é altamente seletivo, seja
no que diz respeito à proteção aos bens e interesses, seja no que diz respeito
ao processo de criminalização e recrutamento da clientela do sistema. Nesse
sentido, Baratta (1987) afirma que:
O funcionamento da justiça penal é altamente seletivo, seja no que diz
respeito à proteção outorgada aos bens e aos interesses, seja no que
concerne ao processo de criminalização e ao recrutamento da clientela
do sistema (a denominada população criminal). Todo ele está dirigido,
quase que exclusivamente, contra as classes populares e, em
particular, contra os grupos sociais mais débeis, como o evidencia a
composição social da população carcerária, apesar de que os
comportamentos socialmente negativos estão distribuídos em todos os
extratos sociais e de que as violações mais graves aos direitos
humanos ocorrem por obra de indivíduos pertencentes aos grupos
dominantes ou que fazem parte de organismos estatais ou
organizações econômicas privadas, legais ou ilegais. (BARATTA,
1987, p.4)

A seletividade da justiça penal é apresentada como igualitária por, em
tese, atingir a todos. Por buscar prevenir o delito e ser comprometida com a
proteção da dignidade humana, cabe destacar as oportunas reflexões de Batista
(2001):
Na verdade, seu funcionamento é seletivo atingindo igualmente as
pessoas em função de suas condutas, quando na verdade seu
funcionamento é seletivo, atingindo apenas determinadas pessoas,
integrantes de determinados grupos sociais, a pretexto de suas
condutas. As exceções, além de confirmarem a regra, são
aparatosamente usadas para a reafirmação do caráter igualitário. O
sistema penal é também apresentado como justo, na medida em que
buscaria prevenir o delito, restringindo sua intervenção aos limites da
necessidade – na expressão de Von Liszt, ‘só a pena necessária é
justa’ -, quando de fato seu desempenho é repressivo, seja pela
frustração de suas linhas preventivas, seja pela incapacidade de
regular a intensidade das respostas penais, legais ou ilegais. Por fim,
o sistema penal se apresenta comprometido com a proteção da
dignidade humana – a pena deveria, disse certa ocasião Roxin, ser
vista como o serviço militar ou o pagamento de impostos - quando na
verdade é estigmatizante, promovendo uma degradação da figura
social de sua clientela. (BATISTA, 2001, p. 25)

Para Santos (2012), a proteção de bens jurídicos realizada pelo direito
penal é de natureza subsidiária e fragmentária, por entender que o direito penal
protege bens jurídicos apenas ultima ratio, ou seja, como último recurso, tendo
a natureza de proteção subsidiária, porque supõe a atuação principal de meios
de proteção mais efetivos do instrumental sociopolítico e jurídico do Estado; e
por outro lado, proteção fragmentária, porque não protege todos os bens
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jurídicos definidos na Constituição da República e apenas parcialmente os bens
jurídicos selecionados para proteção penal.
Ainda para Santos (2012), a proteção de ultima ratio de bens jurídicos pelo
Direito Penal é limitada pela máxima da proporcionalidade (ALEXY, 1993:134),
que proíbe o emprego de sanções penais desnecessárias ou inadequadas em
duas direções:
a) primeiro, lesões de bens jurídicos com mínimo desvalor de resultado
não devem ser punidas com penas criminais, mas constituir
contravenções ou permanecer na área da responsabilidade civil, como
pequenos furtos em lojas, indústrias ou empresas em geral;
b) segundo, lesões de bens jurídicos com máximo desvalor de
resultado não podem ser punidas com penas criminais absurdas ou
cruéis – como ocorre com os chamados crimes hediondos, esse
grotesco produto da imaginação punitiva do legislador brasileiro.
(SANTOS, 2012, pp. 40-41)

Outro aspecto a ser destacado é que o sistema penal atravessa uma
grave crise atribuída a fatores conjunturais, como a superlotação dos presídios,
a falta de estrutura material do sistema penitenciário, o aumento da
criminalidade, ineficácia do seu caráter ressocializador e de prevenção da
reincidência. Na verdade, a crise do sistema penal não é conjuntural, mas
estrutural, na exata medida em que a estrutura penal encontra-se fulcrada em
promessas falsas, tendo sido, portanto, concebida para não funcionar.
Conforme Guindani (2006), os sistemas de políticas criminais no mundo
e no Brasil vêm reproduzindo os vieses conservadores e autoritários do Estado
autocrático. De acordo com a autora, é possível verificar uma vertente ideológica
dominante, em nome da “Segurança Pública”, muito distante da lógica
democrática das políticas públicas da seguridade social, prevista na Constituição
de 1988, e que induz a (e se reproduz na) perseguição de “jovens perigosos” e
(n)o combate bélico a territórios (“zonas de risco”) que, supostamente, ameaçam
a ordem instituída.
Hermann (1999) chama a atenção para o equívoco de relacionar violência
e crime e buscar a resposta à criminalidade no direito penal, considerando-se as
três promessas básicas do sistema penal: (i) retribuição pelo ato injusto, ou seja,
castigo; (ii) prevenção específica pela ressocialização do agente e, finalmente,
(iii) prevenção genérica, imposta a partir do medo da pena abstratamente
prevista na lei.
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A justiça penal apresenta como forma de reação ao crime algumas
características típicas, como a dimensão pública do conflito, cuja infração é
definida pela violação de uma norma penal, contra a sociedade94 representada
pelo Estado, que é titular da ação penal e detém o monopólio da justiça criminal;
a culpabilização individual voltada para o passado, gerando uma estigmatização
e a definição dos danos de forma abstrata com indiferença estatal quanto às
necessidades das partes envolvidas no conflito.
O jurista Ferrajoli (2002) defende a necessidade de restrição do âmbito de
atuação do sistema penal, visando garantir que o mal imposto pela pena seja o
menor possível, bem como da demonstração da insuficiência das teorias da pena
(retribuição, prevenção geral e especial, positiva 95 e negativa96) por nenhuma
delas serem capazes de conferir justificativa satisfatória para intervenção penal.
Em sua obra clássica “Direito e Razão”, Ferrajoli (2002) defende o respeito
absoluto a dez axiomas, princípios fundantes que compõem o seu sistema
garantista (teoria do garantismo penal), que são valores, princípios garantidores
de direitos mínimos ou condições normativas exigidas para que uma pessoa seja
submetida à pena, que devem nortear tanto o processo penal quanto o direito
penal:
1) Nulla poena sine crimine (não há pena sem crime). Princípio da
retributividade ou da consequencialidade em relação ao delito;
2) Nullum crimen sine lege (não há crime sem lei). Princípio da
legalidade, no sentido lato ou no sentido estrito;
3) Nulla lex (poenalis) sine necessitate (não há lei penal sem
necessidade). Princípio da necessidade ou da economia do direito
penal;
4) Nulla necessitas sine injusria (não há necessidade sem ofensa a
bem jurídico). Princípio da lesividade ou ofensividade do evento;
5) Nulla injuria sine actione (não há ofensa ao bem jurídico sem ação).
Princípio da materialidade ou da exterioridade da ação;
6) Nulla actio sine culpa (não há ação sem culpa). Princípio da
culpabilidade ou da responsabilidade pessoal;
94

Existem crimes de natureza privada, dependendo diretamente da iniciativa da vítima para que
a ação penal privada tenha início.
95 A prevenção positiva persegue a ressocialização do delinquente, por meio da sua correção.
Ela advoga por uma pena dirigida ao tratamento do próprio delinquente, com o propósito de
incidir em sua personalidade, com efeito de evitar sua reincidência. A finalidade da penatratamento é a ressocialização. (NERY, 2005)
96 A prevenção negativa busca tanto a intimidação ou inocuização (prisão de um réu) pela
intimidação – do que ainda é intimidável - , como a inocuização mediante a privação da liberdade
– dos que não são corrigíveis nem intimidáveis. Ou seja, a prevenção especial negativa tem
como fim neutralizar a possível nova ação delitiva, daquele que delinquiu em momento anterior,
por meio de sua "inocuização" ou "intimidação". Busca evitar a reincidência por técnicas, ao
mesmo tempo, eficazes e discutíveis, tais como, a pena de morte, o isolamento, etc. (NERY,
2005)
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7) Nulla culpa sine judicio (não há culpa sem processo). Princípio da
jurisdicionalidade no sentido lato ou estrito;
8) Nulla judicium sine accustone (não há processo sem acusação).
Princípio acusatório ou da separação entre o juiz e a acusação;
9) Nulla accusatio sine probatione (não há acusação sem prova).
Princípio do ônus da prova ou da verificação;
10) Nulla probatio sine defensione (não há prova sem defesa). Princípio
do contraditório ou da defesa ou da falseabilidade. (FERRAJOLI, 2002,
p. 75)

A Justiça Restaurativa, por sua vez, destaca-se pela visão ampliada de
crime, entendendo que o ato praticado não se restringe à dimensão pública
estatal do conflito como ocorre na resposta penal, mas parte da compreensão
de que uma reação justa ao crime pressupõe o reconhecimento da centralidade
nas dimensões interpessoais do conflito e nas necessidades da vítima e do
agente do crime, atingindo também a comunidade, causando-lhes uma
variedade de danos que resultam em obrigações, incentivando as partes a uma
participação mais engajada na busca de uma solução com foco no futuro.
Nesse sentido, Zehr (2008) destaca que, ao longo de todo o processo
criminal, as lesões e necessidades da vítima e do ofensor são negligenciadas
ou, na pior das hipóteses, que elas podem ser agravadas. Para o autor, ao invés
de focalizarmos o dano efetivamente causado ou a experiência vivida pela vítima
e ofensor, nos concentramos no ato da violação da lei, ou seja, “o que define a
ofensa e dá início ao processo criminal é este cometer um ato definido em lei
como crime – e não o dano ou o conflito” (ZEHR, 2008, p. 78).
Entre os defensores da Justiça Restaurativa é recorrente a referência à
importância da participação da comunidade ao lado da vítima e do agente do
crime como sujeitos principais, para contribuírem para a solução do conflito na
Justiça Restaurativa; no entanto, esse não é um ponto pacífico entre vários
autores,97 principalmente em relação ao papel da comunidade nessa equação
restaurativa.
Em defesa da participação da comunidade na Justiça Restaurativa,
afirmam Scuro Neto e Pereira (2000)

que, na Justiça Restaurativa, a
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WALGRAVE, Lode. Imposing Restoration Instead of Inflicting Pain: Reflections on the Judicial
Reation to Crime”, In: Restorative Justiça e Criminal Justice – Competing or Reconciliable
Paradgms, Eds. VON HISCH/ROBERTS/ROCAH/SCHIFF, Oxford: Hart Publishing, 2003, pp.
61-78 apud SANTOS, Claudia. A Justiça Restaurativa. Ob. Cit. p. 183
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comunidade assume sua parcela de responsabilidade, pois o controle da
criminalidade é uma obrigação primordialmente sua.
Sobre a crítica da participação da comunidade no processo restaurativo,
veja-se a interessante afirmação de Santos (2014):
Afasta-se o Estado, mas chama-se a comunidade. E entre as muitas e
profundas interrogações que daqui nos nascem há uma que nesta sede
parece pertinente: caso o interesse comunitário quando ao modo de
melhor reparar o mal ocorrido não coincida com o interesse da vítima,
qual prevalecerá? O que leva ao questionamento sobre se o
chamamento da comunidade à lide, enquanto sujeito do diálogo que se
pretende reparador, não significará uma necessária, ainda que relativa,
limitação do papel a desempenhar pela vítima. (SANTOS, 2014, pp. 44
e 183).

Nesse sentido, Santos (2014) suscita alguns questionamentos de
natureza prática sobre a pretendida participação da comunidade na Justiça
Restaurativa:
Como se define a comunidade com legitimidade dos interesses dos
mais fortes sobre os interesses dos mais fracos? O que se pretende
exatamente dessa intervenção comunitária na busca da solução para
o conflito? O que está em causa é garantir a participação da
comunidade no processo contribuindo para a solução que repare os
danos sofridos pela vítima e que seja efetivamente aceite e
compreendida pelo agente? Ou o que está em causa é encontrar
através das práticas restaurativas uma solução que satisfaça a
comunidade? (SANTOS, 2014, p. 185)

Outro desafio relativo à participação da comunidade na Justiça
Restaurativa é a diversidade de definições do conceito de “comunidade”.
Compartilhamos da ideia de que a “comunidade”, na Justiça Restaurativa, pode
ser entendida como o lugar do conflito ou a “comunidade do conflito”, direta ou
indiretamente afetada, comprometida de forma voluntária em buscar respostas
restaurativas ao conflito que não sejam orientadas por finalidades punitivas,
preconceituosas e discriminatórias em relação à atuação e resposta ao conflito,
além de contribuir para a prevenção de novos conflitos, bem com atuar como
suporte de apoio ao autor e vítima.
O conceito de território é útil para este debate, que vem sendo pensado
com base no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) como:
O território representa muito mais do que o espaço geográfico. Assim,
o município pode ser considerado um território, mas com múltiplos
espaços intraurbanos, que expressam diferentes arranjos e
configurações socioterritoriais. Os territórios são espaços de vida, de
relações, de trocas, de construção e desconstrução de vínculos
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cotidianos, de disputas, contradições e conflitos, de expectativas e de
sonhos, que revelam os significados atribuídos pelos diferentes
sujeitos. (BRASIL, 2008, p.54)

Diante de certa indeterminação do sentido de “comunidade”, o que
poderia prejudicar uma formulação de propostas mais claras sobre sua
legitimidade de atuação na Justiça Restaurativa, é possível, nesse particular,
entender comunidade como um grupo de pessoas que compartilham uma
história em comum, um modo de viver; que possuem consciência de
pertencimento a essa coletividade e agem, levando em conta as expectativas e
valores deste grupo. Para Deslandes e Assis (2015), os desafios que se colocam
ao ideal comunitário são: produzir os entendimentos internos sobre os objetivos
e metas do grupo pela via do consenso dialógico, e não pela via da tradição ou
imposição de valores; e, cultivar a abertura de ideias e perspectivas de outros
grupos e daqueles que não pertencem à comunidade.
Além do questionamento quanto à participação da comunidade, alguns
críticos se referem à Justiça Restaurativa como uma “utopia regressiva”, “canto
da sereia”, “imposição de valores etnocêntricos da classe média e branca”
referindo-se à ambiguidade da sua formulação, à pluralidade de suas
promessas,

à

desconsideração

das

garantias

processuais,

possíveis

desequilíbrios de poder econômico, psicológico e cultural entre as pessoas
envolvidas no processo restaurativo. (SANTOS, 2014; ROSENBLATT, 2014;
SANTOS, 1982)
Entendemos ser possível a compatibilização e correlação entre os
princípios da Justiça Restaurativa e a preservação das garantias penais e
processuais, aplicando o critério da ponderação de princípios, tendo como
parâmetro a proporcionalidade da resposta ao crime.
O critério da ponderação de princípios está baseado na “lei da
ponderação”, de Alexy (1993), cuja premissa determina que “quanto maior é o
grau de não satisfação ou de afetação de um princípio, tão maior tem que ser
a importância da satisfação do outro”. [...] Cuanto mayor es el grado de la no
satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la
importancia de la satisfacción del otro. (ALEXY, 1993:161)
Para Raupp e Benedetti (2007), um caminho possível é a inserção da
Justiça Restaurativa no marco do chamado direito penal mínimo ou minimalismo
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penal, proposta que se baseia na maximização do sistema de garantias legais e
com o propósito de reduzir a quantidade de condutas típicas, penalizando
somente as mais graves, descartando as bagatelas e fazendo cumprir
rigorosamente as garantias legais, colocando os direitos humanos como objeto
e limite de intervenção penal.
O modo de operação da Justiça Restaurativa entra em choque com
alguns desses princípios, especialmente, os de índole processual, que
pressupõem a realização de um procedimento formal baseado em um
modelo adversarial, amparado na busca da verdade, o que, quando há
disposição de colaboração do autor, é prescindível na Justiça
Restaurativa. (RAUPP e BENEDETTI, 2007, p.7)

De acordo com as mesmas autoras, a inserção da Justiça Restaurativa
no marco do direito penal mínimo proposto por Ferrajoli (2002), só pode ocorrer
se realizada numa interpretação teleológica98 da sua teoria, sendo aceitável
somente se a resposta informal da Justiça Restaurativa for menos gravosa que
uma eventual resposta formal.
Quanto à inserção da Justiça Restaurativa no contexto do direito penal
mínimo, Alessandro Baratta (1987) por sua parte, em seus “princípios do direito
penal mínimo”, elaborou um método no qual os direitos humanos são, por um
lado, um limite negativo ao crescimento da intervenção penal, porém também
um âmbito para ampliar a tutela penal de bens em favor da maioria. Também
propôs princípios intrassistemáticos, para reduzir “por dentro” ao próprio sistema
penal, e extrassistemáticos, para a construção de alternativas para o futuro,
especialmente no plano político e legislativo.
Os princípios apresentados por Baratta (1987) não estão estabelecidos
de maneira rígida, o que contribui para compatibilizar com os princípios da
Justiça Restaurativa. Nesse sentido, destacam-se os princípios do primado da
vítima, o princípio da privatização dos conflitos e das necessidades reais.
Quanto ao “princípio do primado da vítima”, Baratta (1987) destaca que a
posição da vítima no sistema está, atualmente, no centro da atenção dos
estudiosos. Têm sido postas em relevo as graves distorções que o sistema penal

98

A interpretação teleológica é um método de interpretação legal que tem por critério a finalidade
da norma. De acordo com esse método, ao se interpretar um dispositivo legal deve-se levar em
conta as exigências econômicas e sociais que ele buscou atender e conformá-lo aos princípios
da justiça e do bem comum. Está expresso no art. 5º da Lei de Introdução as Normas do Direito
Brasileiro (redação dada pela Lei nº 12.376/2010).
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apresenta quando é avaliado do ponto de vista dos interesses da vítima, numa
quase total expropriação do direito de articular seus próprios interesses. Nesse
sentido, destaca Baratta (1987) que tem se indicado um caminho para o qual se
pode orientar, com êxito, uma estratégia de descriminalização que abarque boa
parte dos conflitos sobre os quais incide a lei penal. (L. HULSMAN, 1993; N.
CRISTIE, 1977 apud BARATTA, 1987)
Substituir, em parte, o direito punitivo pelo direito restitutivo, outorgar à
vítima e, mais em geral, a ambas as partes dos conflitos individuais
maiores prerrogativas, de maneira que possa estar em condições de
restabelecer o contato perturbado pelo delito, assegurar em maior
medida os direitos de indenização das vítimas são algumas das mais
importantes indicações para a realização de um direito penal da
mínima intervenção e para lograr diminuir custos sociais da pena.
(BARATTA, 1987, p.13)

Em relação ao “princípio da privatização dos conflitos”, Baratta (1987)
destaca como uma estratégia de “reapropriação dos conflitos”, que considera as
possibilidades de substituir parcialmente a intervenção penal por meio de formas
de direito restitutivo e acordos entre as partes no marco de instâncias públicas e
comunitárias de reconciliação.
Destaque-se, ainda, o “princípio da articulação autônoma dos conflitos e
das necessidades reais”. Baratta (1987) considera este princípio como o mais
importante dos extrassistemáticos. Para o autor, o sistema penal constitui,
tradicionalmente, um aspecto da expropriação ideológica que sofrem sujeitos de
necessidades e de direitos humanos por parte do sistema e da cultura
dominante, com referência à percepção dos conflitos em que se acham
envolvidos.
Nenhuma mudança democrática na política do controle social pode ser
realizada se os sujeitos de necessidades e direitos humanos não
conseguem passar de ser sujeitos passivos de um tratamento
institucional e comunitária idôneos para resolvê-los, segundo suas
próprias necessidades reais.
A articulação autônoma da percepção e da consciência dos conflitos,
das necessidades reais e dos direitos humanos, por parte de seus
próprios portadores, em uma comunicação não condicionada pelo
poder, e a ideia da democracia e da soberania popular são os
princípios-guia para a transformação do Estado, ao somente para um
modelo formal do Estado de Direito, senão, também para um modelo
substancial do Estado dos direitos humanos. (BARATTA, 1987, p.20)
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3.5 JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL
Quanto aos modelos e práticas de Justiça Restaurativa, será centrada a
análise na mediação (vítima-ofensor) e nos processos circulares (círculo
restaurativo), técnicas utilizadas de forma pioneira no Brasil, embora ocorram,
de maneira inicial, experiências de conferências de grupo familiar.
No Brasil, as primeiras iniciativas em Justiça Restaurativa de que se tem
notícias datam do início de 2003,99 com as parcerias estabelecidas entre a
Secretaria da Reforma do Judiciário, Ministério da Justiça e o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com uma preocupação
especial com meios alternativos de resolução de conflitos, a partir do projeto
“Promovendo Práticas Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro”, que
apoiou

iniciativas

envolvendo

dimensões

teóricas

e

práticas

com

aprofundamento de modelos restaurativos aplicadas em três projetos-piloto de
Justiça Restaurativa em Porto Alegre (RS), São Caetano do Sul (SP) e Brasília
(DF); os dois primeiros utilizam a prática do círculo restaurativo, enquanto o
último utilizou a mediação penal aplicada para casos de menor potencial
ofensivo, envolvendo ofensores adultos.100

3.5.1 Justiça Restaurativa em São Caetano do Sul/SP
Em São Caetano do Sul (SP),101 a instância responsável pelo programa
de Justiça Restaurativa é a Vara da Infância e Juventude. O programa era dotado
de duas vertentes destinadas a implantar a Justiça Restaurativa: uma
educacional (três escolas parceiras do programa) e outra jurisdicional (o próprio
fórum), tanto em uma vertente quanto em outra, no entanto, o papel do juízo é
fulcral (RAUPP e BENEDETTI, 2007).

e Lara (2013) destacam que “em 1999, foram realizados os primeiros estudos teóricos e
observação da prática judiciária sob o prisma restaurativo no Brasil, a cargo do Prof. Pedro Scuro
Neto, no Rio Grande do Sul. Contudo, o tema ganhou expressão nacional após a criação da
Secretaria da Reforma do Judiciário, órgão do Ministério da Justiça, em abril de 2003.
100 Para mais informações, ver Relatório Final do Projeto “Sistematização e Avaliação de
Experiências de Justiça Restaurativas”. ILANUD, São Paulo: 2006.
Disponível em: https://erc.undp.org/evaluation/documents/download/3752.
101 Para maiores informações sobre os fundamentos e o modo de estruturação teórico-prática de
Justiça Restaurativa e comunitária em São Caetano do Sul ver: MELO, EDNIR e YAZBEK (2008).
99Orsin

110

Na vertente jurisdicional do programa, o público-alvo é composto por
adolescentes autores de atos infracionais, sendo que a Vara da Infância e
Juventude, em conjunto com a Promotoria da Infância e da Juventude, são
responsáveis pela seleção de casos, tendo como critérios a admissão da
responsabilidade pelo adolescente e a disposição do adolescente em acolher a
vítima.
Os casos encaminhados pela Vara e Promotoria aos círculos
restaurativos são facilitados por assistentes sociais da própria equipe do juízo,
no espaço da sala secreta do júri, sendo o juiz o responsável pelo controle dos
termos do acordo e pela fiscalização do seu cumprimento, bem como pela
aplicação de eventual medida socioeducativa, em cumulação com o acordo
restaurativo.
Em relação à Justiça Restaurativa no âmbito escolar em São Caetano do
Sul (SP), o público-alvo são crianças e adolescentes alunos de escolas públicas,
envolvidos em conflitos, com casos mais comuns os problemas relacionados ao
bulling; a iniciativa de indicação para participação, geralmente, parte dos
próprios envolvidos ou professores. A metodologia utilizada é a dos círculos
restaurativos, tendo como facilitadores os professores e diretores, membros da
própria comunidade escolar.
De acordo com Raupp e Benedetti (2007), mesmo em se tratando de
simples infrações disciplinares, todos os casos das escolas são relatados ao
juízo, que os registra, formalmente, no livro de feitos, fiscaliza o teor do acordo
obtido e concede, a pedido da Promotoria, a remissão sem aplicação de medida
socioeducativa. A Vara da Infância e Juventude é a responsável pela fiscalização
do teor dos acordos.

3.5.2 Justiça Restaurativa no Rio de Grande do Sul
Em Porto Alegre, o programa é realizado pela 3ª Vara Regional do Juizado
da Infância e Juventude de Porto Alegre (VRJIJ).102 A Vara da Infância e
Juventude é a responsável pela execução das medidas socioeducativas
aplicadas no processo de conhecimento (que em Porto Alegre é feito pela Justiça

102Ver

Justiça para o século 21. Disponível em: http://justica21.web1119.kinghost.net/j21phpid
102&pg=0#.Wez8CVtSzIU.
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Instantânea e pela 1ª VRJIJ e 2ª VRJIJ). Assim, a Justiça Restaurativa é aplicada
nos processos de execução de medida socioeducativa.
A Justiça Restaurativa é aplicada nos processos de execução de medida
socioeducativa, tendo como público-alvo adolescentes autores de ato infracional
em execução de medida socioeducativa. A Vara da Infância e o Ministério
Público são responsáveis pelo controle dos termos do acordo e pela fiscalização
do seu cumprimento. A metodologia utilizada são os círculos restaurativos
facilitados por assistentes sociais da equipe técnica do juízo.
Os critérios adotados são: admissão de autoria do cometimento do ato
infracional pelo adolescente, ter a vítima identificada e não ser caso de
homicídio, latrocínio, estupro e conflitos familiares. (RAUPP e BENEDETTI,
2007).

3.5.3 Justiça Restaurativa no Distrito Federal
O Programa-piloto de Justiça Restaurativa de Brasília-DF, sob a
responsabilidade do Tribunal de Justiça e do Ministério Público, executado nos
1º e 2º Juizados Especiais Criminais de competência geral do Núcleo
Bandeirantes é voltado para infratores adultos com casos de infrações de menor
potencial ofensivo (infrações penais punidas e contravenções penais com até 2
anos de privação de liberdade), tendo como metodologia a mediação vítimaofensor. (LARA e ORSINI, 2013)
Os critérios utilizados para a seleção dos casos são: conflitos em que os
envolvidos mantenham vínculo ou relacionamento que se projetam para o futuro
e em que o conflito permanece; casos em que há necessidade de reparação
emocional ou patrimonial; e não ser caso de violência doméstica e uso de
substância entorpecente.
Dessa forma, a Justiça Restaurativa chega ao Brasil sendo recepcionada
e protagonizada principalmente pelo Poder Judiciário, com a implantação de três
projetos-piloto (RS, SP, DF), no período de 2004 a 2009, e institucionalização no
período de 2010-2017,103 com a aprovação pelo Conselho Nacional de Justiça

103

Desde 2010, também está sendo desenvolvido o projeto de Justiça Restaurativa no Juizado
da Infância e da Juventude no Município de Caxias do Sul, mediante um Termo de Cooperação
Interinstitucional em parceria com o município, a Universidade e a comunidade, dando
visibilidade e consolidando a política municipal transversal de pacificação restaurativa (Lei
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da Resolução nº 125/10 que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de
tratamento adequado dos conflitos de interesses, no âmbito do Poder Judiciário,
e da Resolução nº 225/16, que trata da Política Nacional de Justiça Restaurativa,
no âmbito do Poder Judiciário.

3.5.4 Política Nacional de Justiça Restaurativa, no âmbito do Poder
Judiciário

Com aprovação da Emenda nº 1 à Resolução 125, do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), de janeiro de 2013, motivou-se os Tribunais de Justiça a
criarem os “Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de
Conflitos”, possibilitando a implementação de programas de mediação pena ou
outra prática restaurativa, visando sua utilização nos conflitos que sejam da
competência dos Juizados Especiais Criminais e dos Juizados da Infância e da
Juventude.
Em 2015, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instituiu um Grupo de
Trabalho, por meio da Portaria nº 74, que realizou estudos para contribuir com o
desenvolvimento da Justiça Restaurativa no País, resultando na aprovação da
Resolução 225 do CNJ/2016, que delineia uma política nacional da Justiça
Restaurativa.104
A

Justiça

Restaurativa

também

tem

seu

reconhecimento

pelo

ordenamento brasileiro, com a promulgação do Decreto nº 7.037/2009, que
aprovou o Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH-3105 e com a Lei
12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo –
SINASE, regulamentando a execução das medidas socioeducativas.106
Municipal nº 7.754/2014), por meio de três centrais de atendimento de casos, extrajudicial ou
judicialmente, articuladas entre si. (COSTA e PORTO, 2016, p.1)
104 O CNJ apresenta a Justiça Restaurativa com uma das prioridades de gestão estabelecendo
12 diretrizes, dentre elas a aprovação da META 8, que visa incentivar o uso da Justiça
Restaurativa.
105 O PNDH-3 prevê estratégias voltadas para a utilização de modelos alternativos de solução de
conflitos, incentivando projetos-piloto de Justiça Restaurativa, como forma de analisar seu
impacto e sua aplicabilidade no sistema jurídico brasileiro e o desenvolvimento de ações
nacionais de elaboração de estratégias de mediação de conflitos e de Justiça Restaurativa nas
escolas, e outras instituições formadoras e instituições de ensino superior, inclusive promovendo
a capacitação de docentes para a identificação de violência e abusos contra crianças e
adolescentes, seu encaminhamento adequado e a reconstrução das relações no âmbito escola.
106 O artigo 35 (incisos II e III) apresenta como princípios a “excepcionalidade da intervenção
judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos” e
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Destacamos como positiva a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) ao aprovar a Resolução nº 225/2016, que dispõe sobre a Política Nacional
de Justiça Restaurativa, no âmbito do Poder Judiciário, propondo a adoção da
prática restaurativa pautada na revalorização das partes, salientando a
voluntariedade na adoção do procedimento e o enfoque da reparação dos danos,
patrimoniais e/ou emocionais, que define Justiça Restaurativa da seguinte
maneira:
Art. 1º. A Justiça Restaurativa constitui-se 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. (CNJ. RESOLUÇÃO
225/2016, art. 1º)

A Resolução nº 225/2016 destaca, ainda, que as práticas restaurativas
podem ocorrer de forma alternativa ou concorrente com o processo
convencional, e

que

serão

conduzidas

por facilitadores

restaurativos

capacitados, tendo como foco as necessidades de todos os envolvidos, a
responsabilização ativa de todos os que contribuíram direta ou indiretamente
para a ocorrência do fato danoso, reparação do dano, valorização do contexto
comunitário e redes primárias de pertencimento, recomposição do tecido social
rompido e implicações para o futuro, buscando a solução do conflito a partir da
seguinte estrutura: necessária participação do ofensor e, quando houver, da
vítima, familiares, representantes da comunidade direta e indiretamente
atingidos pelo fato e dos demais envolvidos no fato danoso.
O artigo 2º da Resolução 225/2016 destaca os princípios que orientam a
Justiça Restaurativa: a corresponsabilidade, a reparação dos danos, o
atendimento às necessidades de todos os envolvidos, a informalidade, a
voluntariedade, a imparcialidade, a participação, o empoderamento, a
consensualidade, a confidencialidade, a celeridade e a urbanidade.
O artigo 2º da Resolução 225/2016 do CNJ destaca, ainda,

como

requisitos de admissibilidade da Justiça Restaurativa o prévio, livre e espontâneo
consentimento de todos os participantes, asseguradas a desistência a qualquer
tempo até a homologação do procedimento restaurativo, a decisão informada,

“prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às
necessidades das vítimas”.
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ou seja, que os participantes sejam informados sobre o procedimento, possíveis
consequências da participação, bem como o direito de orientação jurídica em
qualquer estágio do procedimento e, finalmente, para que o conflito seja
trabalhado no âmbito da Justiça Restaurativa, que as partes reconheçam como
verdadeiros os fatos essenciais, resguardado a confidencialidade incomunicável,
sem que isso implique admissão de culpa no caso do retorno do conflito ao
processo judicial. E que o acordo decorrente do procedimento restaurativo deve
ser formulado a partir da livre atuação e expressão da vontade de todos os
participantes, e os seus termos, aceitos voluntariamente, conterão obrigações
razoáveis e proporcionais, que respeitem a dignidade de todos os envolvidos.
A Política de Justiça Restaurativa expressa pelas Resoluções do CNJ e
pelas diversas iniciativas no Brasil, demonstra, por um lado, o avanço no
recepcionamento da Justiça Restaurativa pelo ordenamento jurídico e ampliação
da difusão das práticas restaurativas por meio do Judiciário no País e, por outro
lado, como afirmam Diehl e Porto (2016, p. 280), “mister fortalecer a ideia de que
as práticas de Justiça Restaurativa são políticas públicas, muito embora este
enfoque de justiça não pertença, exclusivamente, ao Judiciário e, sim, à
comunidade”. Como o termo “comunidade” é muito disperso e impreciso,
defendemos a posição da participação da sociedade civil no processo de Justiça
Restaurativa, como consequência natural da ampliação do conceito do direito de
acesso à justiça e da articulação interinstitucional com o Judiciário e com
organizações da sociedade civil.
Esse posicionamento advém da constatação de que o modelo de Justiça
Restaurativa é executado, exclusivamente, pelo Poder Judiciário, instituição que
a partir da aprovação da Lei nº 8.069/1990 passou a ter funções eminentemente
jurisdicionais, conforme Sêda (1995, p.126), paradoxalmente executa programas
de Justiça Restaurativa no mesmo espaço em que julga e sentencia
adolescentes à privação e restrição de liberdade, sob a égide da cultura
simbólica e punitiva do direito penal como fenômeno social de crescimento
exponencial das taxas de encarceramento no País (DIEHL e PORTO, 2016, p.
282), e esse mesmo órgão cumpre a função de garantir a efetividade dos direitos
de crianças e adolescentes, com significativas limitações institucionais em
acompanhar casos individuais, dentre outras.
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4.

JUSTIÇA RESTAURATIVA NO RIO DE JANEIRO

O presente Capítulo apresenta a situação da execução das medidas
socioeducativas e do sistema socioeducativo no Rio de Janeiro, em contraste
com experiências institucionais pioneiras de Justiça Restaurativa e práticas
restaurativas iniciadas a partir de 2010, pelo Departamento Geral de Ações
Socioeducativas (DEGASE), órgão estatal responsável pela execução das
medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, pela ONG Centro de
Criação de Imagem Popular (CECIP), pelo ISA-ADRS - Instituto de Soluções
Avançadas, pelo Grupo de Mediação e Resolução de Conflitos (GMRC) atual
Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro e no âmbito das Varas da Infância e da Juventude da
Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com destaque na
experiência do CEDECA Rio de Janeiro, na execução do projeto de “Justiça
Restaurativa no Rio de Janeiro”, no período de 2014 a 2016, apontando as
dificuldades encontradas, principalmente em relação ao desconhecimento do
tema e, por consequência, a resistência de parte dos atores o Sistema de
Garantia de Direitos.
4.1 SISTEMA SOCIOEDUCATIVO
O sistema socioeducativo do Rio de Janeiro reflete a situação nacional de
falência e incompetência estatal em dar cumprimento ao que determina as
normativas nacionais, em especial a Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e
do Adolescente, a Resolução nº 119/2006 (SINASE) e Lei 12.594/2012, que
instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE e
regulamentou a execução das medidas socioeducativas destinadas a
adolescentes que pratiquem ato infracional,

bem como os principais

documentos internacionais de referência: Convenção Americana sobre Direitos
Humanos – OEA (1969); Regras Mínimas das Nações Unidas para a
Administração da Justiça da Infância e da Juventude – Regras de Beijing (1985);
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança - CDC (1989), com
seu Comitê de experts que apresentam recomendações aos Estados em relação
à adequação e cumprimento da CDC; Diretrizes das Nações Unidas para a
Prevenção da Delinquência Juvenil – Diretrizes de Riad (1990); e Regras das
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Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade (1990). A
CDC, embora não seja a primeira cronologicamente, como documento geral, foi
o marco da doutrina da proteção integral e, atualmente, o documento sobre
direitos humanos mais ratificado pelas nações.
Segundo tais diretrizes e normativas, a responsabilização do adolescente
pelo ato infracional praticado deve observar o respeito aos princípios que regem
a execução das medidas socioeducativas (art. 35 da Lei 12.594/2012 – SINASE)
como a legalidade, proporcionalidade, brevidade, individualização, intervenção
mínima, não discriminação, fortalecimento dos vínculos familiares,

com a

aplicação prioritária de medidas em meio aberto (liberdade assistida e prestação
de serviços à comunidade) e de práticas ou medidas que sejam restaurativas e,
sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas.
Em franca violação às normativas, as unidades de internação do Rio de
Janeiro são, historicamente, conhecidas por suas condições inadequadas,
precarizadas e agravadas pela superlotação, submetendo a condições
desumanas e indignas os adolescentes e jovens em cumprimento de medida,
suas famílias, bem como o conjunto de trabalhadores que atuam nas unidades
de internação.
Em números absolutos, o Rio de Janeiro passou a ocupar no ranking
nacional a segunda posição dentre as unidades da Federação com o sistema
socioeducativo acima de 2 mil adolescentes, com 2.293 adolescentes107
encarcerados108, sendo a quarta unidade da Federação em relação ao número
de unidades de atendimento socioeducativo, com 24 unidades (SNDCA/MDH,
SINASE 2018). No entanto, o levantamento não distingue as unidades de
semiliberdade e de internação. O levantamento de 2018 do CNJ apresenta o
número de 1.654 adolescentes internados no RJ.

107

O número global refere-se às medidas de semiliberdade, internação provisória e internação.
O termo “encarcerado” é utilizado para demonstrar as condições em que são submetidos
adolescentes durante o cumprimento da denominada medida socioeducativa de internação, que
na grande maioria dos sistemas socioeducativos estaduais reproduzem o ambiente e as
condições do cárcere do adulto maior de 18 anos.
108
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No Rio de Janeiro, há uma séria desproporção entre número de
adolescentes e vagas disponíveis, como demonstra a Tabela 1 a seguir:
Tabela 1 - Adolescentes Privados de Liberdade (jun/2017) – Rio de Janeiro
UNIDADE DEGASE
CAI-Baixada
CENSE - DOM BOSCO
CENSE - GCA
CENSE - PAC GC
CENSE-Irmã Asunción de La Gándara Ustara
CENSE-Professora Marlene Henrique Alves - Campos
Educandário Santo Expedito
EJLA

INT./SEMILIB. CAPACIDADE jun/17
INTERNAÇÃO
127
283
INTERNAÇÃO
210
262
INTERNAÇÃO
64
168
INTERNAÇÃO
44
44
INTERNAÇÃO
100
124
INTERNAÇÃO
50
191
INTERNAÇÃO
232
487
INTERNAÇÃO
133
281
1840

Fonte: Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas, Centro de Apoio Operacional das
Promotorias da Infância e DEGASE (jun/2017).

Os dados demonstram que a situação da superlotação no Rio de Janeiro
se agrava progressivamente. No levantamento do SINASE, em 2014, havia um
deficit de 880 vagas para adolescentes nas Unidades de Internação do Rio de
Janeiro; algumas estão com mais de 100% de adolescentes que a capacidade
instalada, embora a Resolução nº 119/2006 do Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente (CONANDA), que dispõe sobre o Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo (SINASE), estabeleça o parâmetro de 40
adolescentes por unidade de internação. O Centro de Internação Educandário
Santo Expedito alcançou, em 2017, o número de 487 adolescentes internados,
onde, de forma inadequada, caberiam 232 adolescentes. (VEMSE/CAOMP/
DEGASE)
Diversos fatores e causas podem ser articulados para ajudar a
compreender as causas do aumento histórico e progressivo do número de
adolescentes encarcerados no Rio de Janeiro. Dentre eles, o aumento da
desigualdade social no País, agravada pela dificuldade de se efetivar os direitos
sociais, econômicos e culturais (IBGE, 2013), sobretudo para as crianças e
adolescentes (UNICEF, 2018), combinados com o forte apelo ao consumismo o que torna os adolescentes mais suscetíveis no que tange à violência.
Outro fator importante do aumento do número de privação de liberdade
de adolescentes no Rio de Janeiro é o aumento da repressão no período de
megaeventos e no período do verão (Operação Verão) na cidade, como
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demonstra o Relatório Temático “Megaeventos, Repressão e Privação de
Liberdade no Rio de Janeiro”, feito em 2014, pelo Mecanismo Estadual de
Prevenção e Combate à Tortura – MEPCT-RJ e a denúncia apresentada pelo
CEDECA RJ e outras organizações de direitos humanos do Rio de Janeiro ao
Comitê da Criança da ONU109.
A visão conservadora e retrógada típica da Doutrina da Situação Irregular
ainda vigora na sociedade, sobretudo na lógica institucional do Judiciário e dos
atores do sistema socioeducativo - o que faz com que as internações sejam
vistas como um instrumento de enfrentamento à violência. Somam-se a isto, a
falta de estrutura e de profissionais no sistema de justiça constitui uma forte
violação de direitos dos adolescentes, comprometendo o exercício do acesso à
justiça, aumentando o número de privados de liberdade.
Além disso, as medidas socioeducativas em meio aberto ainda não são
aplicadas a contento e, quando são, os municípios não as executam nos moldes
que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) - o que contribui para o
aumento da reincidência e a descrença nos processos socioeducativos de
adolescentes autores de ato infracional.110
Quanto à execução das medidas socioeducativas em meio aberto, o
SINASE determina a criação de um programa de medidas em meio aberto,
porém elas são executadas pela política de assistência social, no órgão
denominado de Centro de Referência Especializado em Assistência (CREAS).
O Estado do Rio de Janeiro possui 92 municípios, e somente 46 municípios
possuem CREAS. São, ao todo, 55 CREAS no estado. Especificamente na
cidade do Rio de Janeiro, há apenas 14 CREAS.

Considerando-se que o

município do Rio se encaixa no porte populacional de grande porte, metrópole
ou Distrito Federal, o município deveria ter, em média, 32 CREAS (MDS, 2011).
Diante desse triste cenário, se apresentam os desafios do debate da
Justiça Restaurativa no Brasil, já experimentado por mais de duas décadas em
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Rio 2016: Organizações denunciam à ONU recolhimento compulsório de crianças e
adolescentes. Disponível em: <http://www.global.org.br/blog/rio-2016-organizacoes-denunciam-aonu-recolhimento-compulsorio-de-criancas-e-adolescentes/>
110 A Justiça Restaurativa pode ser utilizada na execução das medidas socioeducativas (art. 35
da Lei 12.594/120).
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diversos países,111 com significativo crescimento de resoluções procedimentais
e adoção de programas estatais e não estatais, sendo aplicado no âmbito do
Poder Judiciário, Ministério Público, comunidades, escolas, com a finalidade de
administrar conflitos e promover “formas alternativas” de acesso à Justiça
(KREZINGER, 2017).

4.2 EXPERIÊNCIAS COM JUSTIÇA RESTAURATIVA NO RIO DE JANEIRO
A Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire (ESGSE), do
Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro
(Novo Degase), tem como foco a atuação na formação e capacitação dos
servidores, mas se estende a outros profissionais e pesquisadores do sistema
de garantia de direitos, atuando também em estudos, pesquisa, produção
científica, estágio e Justiça Restaurativa. O tema da Justiça Restaurativa tem
sido trabalhado nas ações, publicações, cursos112 e seminários,113 promovidos
pela ESGSE.
Em relação à prática em Justiça Restaurativa, destacam-se algumas
iniciativas como o Termo de Parceria firmado a partir de 2015 com o
CEDECARJ,114 ainda em vigor, para a realização de atendimento de
adolescentes; a participação do DEGASE no Grupo de Trabalho de Justiça
Restaurativa criado pelo TJRJ; e a instituição do Programa de Justiça
Restaurativa e do Núcleo Central de Justiça Restaurativa, no âmbito do
DEGASE, por meio da Portaria nº 441/2017.115 Outras parcerias apoiam a
implantação deste programa, como o trabalho com o CEMEAR/MPRJ e com o
Laboratório de Convivência e o Termo de Parceria com o CDHEP (Centro de
Direitos Humanos e Educação Popular).
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Destacam-se como referências: Nova Zelândia, Canadá, Bélgica, EUA, França.
DEGASE realiza capacitação de operadores do sistema socioeducativo. Disponível em:
http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo;jsessionid=2251F4ABFAE33E8BE917ED984
F95B25B.lportal2.
113 IV Seminário dos Operadores do Sistema Socioeducativo - 24/10/2016. Disponível em:
http://www.degase.rj.gov.br/detalhe_noticia.asp?id=4518.
114 Adolescentes da EJLA iniciam o projeto Justiça Restaurativa - 26/02/2016. Disponível em:
http://www.degase.rj.gov.br/detalhe_noticia.asp?id=4408.
115 Publicado na página 27 da Poder Executivo do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
(DOERJ) de 16 de outubro de 2017.
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Destaca-se, também, a experiência desenvolvida no período de 2011 a
2015 pela ONG Centro de Criação de Imagem Popular (CECIP),116 com o projeto
“jovens e seu potencial criativo na resolução de conflitos”,117 desenvolvendo
ações de práticas restaurativas, resoluções pacíficas de conflito e ampliação da
cultura da paz em escolas municipais e comunidades, com o patrocínio da
Petrobrás e apoio da Secretaria Municipal de Educação (SME).118 Por falta de
apoio, o projeto foi encerrado em 2015.
E, ainda, a realização, em 2010, do curso (com duração de quatro dias)
sobre processos circulares, realizado com Kay Pranis, promovido por ISA-ADRS
e CECIP e com apoio da OAB/RJ, UERJ e Rede Não Bata – Eduque e Secretaria
Municipal de Educação. Na ocasião, foi lançado o livro “Processos Circulares ferramenta para intervenção e prevenção no trabalho com jovens”, de Kay
Pranis.
Outra importante iniciativa é a do Grupo de Mediação e Resolução de
Conflitos (GMRC) do Ministério Público119, que atua na resolução de conflitos,
por meio da mediação e outros métodos autocompositivos, bem como práticas
restaurativas, no âmbito da Justiça da Infância e Juventude, com adolescente a
quem se atribui a prática de ato infracional. Em 2017, pela Resolução GPGJ nº
2.106, o GMRC foi transformado em Centro de Mediação, Métodos
Autocompositivos e Sistema Restaurativo do Ministério Público do Estado do Rio
de Janeiro (CEMEAR), ampliando e qualificando as intervenções no tema da
Justiça Restaurativa.
O CEMEAR atua nos casos já judicializados, mediante solicitação das
promotorias de Justiça ou órgão competente, e também de forma preventiva,
pela solicitação do próprio cidadão, órgãos ou instituições.
Outra frente importante é a de capacitação, o CEMEAR oferece cursos e
minicursos de mediação, de práticas restaurativas, de processos circulares, de
ferramentas de comunicação, entre outros, para membros e servidores da
116

Disponível em: http://www.cecip.org.br/site/quem-somos-2/
Disponível em: http://www.cecip.org.br/site/category/midiateca/
118 Durante os dois primeiros anos, 2011 e 2012, o projeto “Jovens e seu potencial criativo na
resolução de conflitos” atuou em 50 escolas da rede municipal do Rio de Janeiro, por meio da
formação de adolescentes (entre 12 e 17 anos) e apoio de educadores que contribuíram com a
difusão da Cultura de Paz no cotidiano escolar. De 2013 a 2015, o desafio foi formar como
agentes de paz 1500 jovens de 25 escolas do município e 225 adultos, entre educadores e
familiares e garantir encontros de formação semanais (CECIP).
119 http://www.mprj.mp.br/conheca-o-mprj/areas-de-atuacao/nucleos-de-atuacao/cemear
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instituição, com a participação de policiais militares e profissionais da educação
em algumas turmas, por meio de parcerias120.
No âmbito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Ato Executivo nº
44/2016, alterado pelo Ato Executivo 71/2016, criou o Grupo de Trabalho da
Justiça

Restaurativa

(GT-JUSTIÇA

RESTAURATIVA),

com a

seguinte

composição:121
I um magistrado que faça parte do colegiado da CEVIJ, que o presidirá;
II um Juiz de Direito Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça;
III um Juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça;
IV até três juízes de Direito que atuem junto às varas com competência
para julgamento dos adolescentes em conflito com a lei ou para
execução de medidas socioeducativas;
V um representante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro;
VI um representante da Defensoria Pública do Estado do Rio de
Janeiro;
VII um representante da Ordem dos Advogados do Brasil;
VIII um representante da Secretaria Estadual de Educação;
IX um representante do Departamento Geral de Ações
Socioeducativas (DEGASE);
X até três servidores das Varas da Juventude ou de Execução de
Medidas Socioeducativas da Capital ou do interior;
XI um servidor representante da equipe interdisciplinar da CEVIJ. (art.
1º, ATO EXECUTIVO nº 71/2016 do TJRJ)

De acordo com o texto consolidado do Ato Executivo nº 44/2016, com
alterações promovidas pelo Ato Executivo nº 71/2016, define-se em seu art. 3º
as competências do GT Justiça Restaurativa:
Art. 3º Compete ao GT JUSTIÇA RESTAURATIVA entre outras
competências que lhe venham a ser cometidas pelo Presidente do
Tribunal de Justiça:
I - elaborar Projeto de Justiça Restaurativa no âmbito da Justiça Juvenil
do Estado do Rio de Janeiro, podendo, para esse fim, estabelecer fluxo
de trabalho que contemple as práticas de Justiça Restaurativa em prol
dos jovens em conflito com a lei, observadas as diretrizes doutrinárias
sobre o tema, visando ao cumprimento da Meta 8 do Conselho
Nacional de Justiça;
II - promover contatos com instituições públicas ou privadas relevantes
à funcionalidade do projeto, propondo a celebração de eventuais
Convênios ou Termos de Cooperação;
III - sugerir ajustes necessários nas rotinas cartorárias, sistemas de
informática e /outros requisitos operacionais imprescindíveis para a
efetivação das práticas restaurativas;
IV - estabelecer as metas e indicadores para medição da efetividade
das práticas implementadas. (ATO EXECUTIVO nº 71/2016)
O MPRJ em parceria com o ISA-ADRS produziram em 2016 a publicação “A Justiça Restaurativa no
Âmbito Escolar – Instaurando o Novo Paradigma”.
121 A Portaria nº 1460/2016 do TJRJ apresenta os nomes dos representantes designados para
compor o Grupo de Trabalho.
120

122

Como pode ser observado, as organizações da sociedade civil
(associações comunitárias, ONGs e Institutos), bem como os Conselhos
Municipais e Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, responsáveis
pela deliberação de políticas públicas na área da criança e adolescência não
foram convidados a compor o grupo de trabalho criado pelo Tribunal de Justiça
para discussão e construção da política pública de Justiça Restaurativa, voltada
para adolescentes autores de ato infracional no Rio de Janeiro.
A participação da sociedade civil nesse processo tem sido fundamental
nas experiências consideradas exitosas no Brasil, como demonstra a pesquisa
“Pilotando a Justiça Restaurativa” (CNJ, 2018),122 coordenada pela doutora Vera
Regina Pereira de Andrade, da Fundação José Arthur Boiteux, instituição ligada
à Universidade Federal de Santa Catarina.
Além do que dispõe o art. 86 da Lei 8.069/1990, “A política de atendimento
dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto
articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios”.
Nesse particular, cabe destacar a natureza do CEDECA RJ de
organização da sociedade civil, reconhecida como entidade de defesa dos
direitos da criança e do adolescente (art. 87, V da Lei nº 8.0609/1990), que tem
contribuído no processo de sensibilização pública sobre o tema da Justiça
Restaurativa no Rio de Janeiro, com promoção de Seminários Internacionais
sobre Justiça Restaurativa e a realização do I Curso de Mediadores em Justiça
Restaurativa, com a participação de diversos representantes do poder público,
inclusive do Poder Judiciário, além da importante parceria estabelecida, em
2015, com as Varas da Infância e Juventude (VIJ) e de Execução de Medidas
(VEMSE), que encaminhou casos para atendimento pelo o Projeto “Justiça
Restaurativa no Rio de Janeiro”, executado pelo CEDECA RJ, como será
demonstrado mais adiante.
Cabe destacar, ainda, que o TJRJ criou outros grupos relacionados à
temática da Socioeducação – GT Justiça Restaurativa (Reflexivo), o qual
denominamos de “grupo informal de Justiça Restaurativa”, por não ter um caráter
deliberativo, mas o objetivo de refletir a intervenção restaurativa, compartilhando
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Ver: CNJ, 2018, p. 102, 188, 190, 224, 230, 279 e 301.
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experiências sobre o tema. O CEDECA RJ participa desse GT, juntamente com
psicólogos, assistentes sociais e analistas judiciários e demais interessados
nesta temática; e GDI – Grupos de Diálogo Interinstitucional – com temas como
medidas em meio aberto, educação, Núcleo de Audiência e Apresentação
(NAAP).123
A respeito do atendimento em Justiça Restaurativa, o TJRJ124 iniciou, em
2017, um projeto-piloto para a implantação de um Núcleo de Justiça
Restaurativa125, em conformidade com a meta 8 do CNJ,126 com o objetivo de
apoiar o trabalho desenvolvido pela Vara da Infância e Juventude e Vara de
Execução de Medidas Socioeducativa (VEMSE),127 no atendimento a
adolescentes a quem se atribui a prática de ato infracional. Destaque-se que o
projeto começou a partir do trabalho desenvolvido pela equipe do Serviço Social
da Vara da Infância,128 que, inicialmente, acompanhava os casos encaminhados
para o CEDECA RJ.
Outra importante iniciativa do TJRJ, ainda em vigência, é a parceria com
o ISA-ADRS - Instituto de Soluções Avançadas - responsável pela
implementação do Projeto-piloto “Justiça Restaurativa nas Relações Familiares
e de Vizinhança”, sediado no IV Juizado Especial Criminal – Leblon.129
Destacam-se duas importantes iniciativas: a primeira, com o incentivo e
articulação do Desembargador Siro Darlan, coordenador, à época, da
Coordenadoria Judiciária de Articulação das Varas da Infância, Juventude e
Idoso (CEVIJ), responsável pela realização do “Pacto de Compromissos pela
Plena Garantia dos Direitos da Infância e Juventude no âmbito do Estado do Rio
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Disponível em: http://infanciaejuventude.tjrj.jus.br/cevij/grupo-trabalho.html
O TJRJ possui na sua estrutura institucional o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais
de Solução de Conflitos (NUPEMEC) e no âmbito da Escola da Magistratura funciona o Fórum
Permanente de Práticas Restaurativas e Mediação.
125 Embora o Projeto até 2018 não tenha sido regulamentado por Resolução do TJRJ está em
pleno funcionamento.
126 Entre as metas nacionais anuais dos tribunais estava a meta 8: “implementar práticas de
Justiça Restaurativa”. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/81039-tribunais-aprovamoito-metas-nacionais-para-2016-e-nove-especificas.
127 Disponível em: http://portaltj.tjrj.jus.br/ca/cluster/-/noticias/visualizar/34013
128 Uma assistente social do núcleo foi aluna do I Curso de Mediadores em Justiça Restaurativa
promovido pelo CEDECARJ. Os facilitadores do Núcleo foram formados pela especialista Kay
Pranes e fazem parte da Rede Nacional de Justiça Restaurativa.
129 Disponível em: http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/97862/cartilha-justica-restaurativa2017.pdf.
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de Janeiro”130131 celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, Governador, Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, Procurador Geral de
Justiça, Defensor Geral, UNICEF e os Prefeitos dos demais municípios do
Estado, tendo como um dos objetivos:
X - Implantar a Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário do
Estado do Rio de Janeiro, integrando ao processo pedagógico das
escolas práticas pautadas em diálogos pacificadores embasados nos
cuidados das vítimas, dos ofensores e das comunidades que os
abrigam, orientando-os para a restauração de suas vidas e de sua
interação social. (RIO DE JANEIRO, PACTO, 2015)

A segunda iniciativa contou com o apoio e incentivo do Dr. Siro Darlan,
que foi a implantação do curso regular de “Introdução à Justiça Restaurativa na
Esfera Juvenil”,132 no âmbito da Escola de Administração Judiciária (ESAJ).
Tais iniciativas despontam num contexto em que o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) institui a Política Nacional de Justiça Restaurativa, por meio da
Resolução nº 225/2016 do Conselho Nacional de Justiça e a Meta 8,133 com o
objetivo de estimular tribunais estaduais a implementarem projetos e oferecer
práticas de Justiça Restaurativa, com equipe capacitada, implantando ou
qualificando, pelo menos, uma unidade para esse fim, até 31/12/2016.

4.3 EXPERIÊNCIA DO CEDECA RIO DE JANEIRO - PROJETO JUSTIÇA
RESTAURATIVA NO RIO DE JANEIRO
4.3.1 Origem dos Centros de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente
Os Centros de Defesa, denominados inicialmente como Centro de Defesa
dos Direitos do Menor (CDDM), são organizações da sociedade civil instituídas
no Brasil, no bojo das lutas pela redemocratização do País, na década de 1980.
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Disponível em: http://infanciaejuventude.tjrj.jus.br/cevij/docs/pacto-comp-garan-direitosinfjuv.pdf
131 O Pacto foi transformado no Projeto de Lei nº 304/2015 (ALERJ). Disponível em:
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1519.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/265bee88e378e8c0832
57e22005b7016?OpenDocument&Start=1.1.1.2
132 Disponível em: http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2528535/ementa-jre.pdf?=10.
133Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84200-meta-8-do-cnj-incentivou-praticas-dejustica-restaurativa-pelo-pais-em-2016.

125

Nesse período de intensa movimentação social, os Centros de Defesa iniciaram
sua atuação sensibilizados pela deplorável condição sociojurídica dos “menores”
e de suas famílias empobrecidas e submetidas a graves violações de direitos,
violência física, extermínio, prisões ilegais, situação agravada pela vigência,
entre nós, por quase um século, da doutrina da situação irregular, instituída pelo
Código de Menores (Lei nº 6.697/1979) (PEREIRA, 2005).
Um dos primeiros Centros de Defesa a ser formado foi o de Belém, no
estado do Pará, em 1983. O Centro de Defesa do Menor (CDM), atualmente
CEDECA EMAÚS, é vinculado ao Movimento República de Emaús,134 e teve sua
origem motivado a enfrentar a violência policial, na época uma prática contumaz
contra meninos e meninas trabalhadores e em situação de rua no Mercado Vero-Peso,135 que denunciavam as violências sofridas aos educadores sociais, que
passaram a contar com o apoio de advogados e advogadas do Centro de
Defesa. Essas motivações também impulsionaram a criação do Centro de
Defesa da Fundação Bento Rubião (1986) e Centro de Defesa Dom Luciano
Mendes (1988), este último vinculado à Associação Beneficente São Martinho,
ambos localizados no Rio de Janeiro e o Centro Dom Helder Câmara de Estudos
e Ação Social (CENDHEC), fundado em 1989, iniciando a atuação na área da
Infância e da Juventude em 1990.
Os Centros de Defesa tiveram um papel relevante durante a vigência do
Código de Menores, tendo em vista que os processos relativos à apuração de
crime ou contravenção atribuída ao menor não contava com a figura do defensor
ou advogado de defesa, pois aos “menores em situação irregular” que eram
processados perante ao juizado de menores não lhes eram reconhecidas as
garantidas constitucionais de ampla defesa e do contraditório, em razão da visão
tutelar do direito do menor vigente; ou seja, a defesa do menor era limitada à
intervenção do Curador de Menores (membro de Ministério Público), que atuava
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Em 35 anos de existência, o CEDECA Emaús ampliou sua área de atuação e, em 2018, atua
na assistência jurídico-social para crianças e adolescentes vítimas de violência institucional, na
maioria das vezes policial, tráfico internacional de seres humanos, redes de exploração sexual e
violência doméstica. Atua também no monitoramento das unidades que executam medidas
socioeducativas de internação, no Programa de Enfrentamento ao Trabalho Infantil Doméstico e
na execução do Programa de Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte
(PPCAAM) (Disponível em: www.movimentodeemaus.org.br).
135 Mercado público municipal, criado em 1625.
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sob a ótica do “melhor interesse do menor”, prevalecendo, na realidade, o
interesse e a vontade estatal. (AMARAL e SILVA, 1992 & BATISTA, 1998)
Nesse sentido, Batista (1998) nos informa que, no primeiro processo
julgado pelo Juiz Mello Mattos, em janeiro de 1924, a novidade era a figura do
advogado de defesa, que representava um indicativo de certo nível de garantia
inexistente até então (...), mas que desapareceu no período de 1942-1962:
Nos processos relativos aos adolescentes infratores, não existe a
figura da defesa do acusado. O jovem em “situação irregular” é
processado e entra no circuito penal sem que apareça a figura do
advogado. Um dos eixos do processo menorista é o não
reconhecimento do menor como pessoa, mas como alguém a ser
tutelado. (...) A ausência do defensor ou advogado demonstra a falta
de garantias nos procedimentos judiciais anteriores ao Estatuto da
Criança e do Adolescente. (BATISTA, 1998, p. 70).

Foi nesse contexto social, político e jurídico que os Centros de Defesa
iniciaram suas trajetórias históricas de atuação no atendimento sociojurídico de
crianças e adolescentes, sejam eles vítimas ou infratores, enfrentando os
desafios de forma insurgente, fortalecendo o caráter político e social da luta pela
defesa, promoção e ampliação dos direitos das crianças e dos adolescentes.
Em relação à atuação insurgente dos Centros de Defesa, Athayde (1998)
nos ensina que a natureza insurgente do direito está ligada à ideia de
sublevação, ou seja, a mudança de um estado a outro, seja ele o político, o social
ou a própria ordem político-social, nela incluída a ordem jurídica:
É preciso estudar atentamente a ideologia jurídica do grupo dominante,
levando em conta suas origens históricas, a fim de compreender o
fundamento de determinadas regras e sistemas. É preciso identificar
contradições específicas entre os interesses do grupo dominante e sua
ideologia, e usá-las em proveito daqueles que exigem a mudança
social. (RECH, 1990, p. 4)

Com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, os Centros
de Defesa adquirem atribuições legais e status de “entidade de defesa dos
direitos da criança e do adolescente”, para que realizem a “proteção jurídicosocial” (ECA, 1990, art. 87, inciso V), e passam a integrar uma das linhas da
política de atendimento, com intervenção no meio estatal, sem, contudo,
perderem sua natureza de instituição social, comunitária e não governamental,
cuja previsão estatutária lhes permite atuar no atendimento direto a crianças e
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adolescentes, bem como a ingressar com ações para proteção dos direitos
difusos e coletivos.
Esse novo status representou para os Centros de Defesa novos desafios,
primeiro porque implicou o desenvolvimento de novas capacidades de
intervenção e novas habilidades para responder a essa dupla função que
passam a ter na sociedade e no Estado (GARCÍA, 1999).

Entretanto, sua

atuação não pretende substituir o Estado naquilo que é da sua obrigação legal;
por outro viés, a natureza da intervenção dos CEDECAS não se confunde com
a de um escritório de advocacia popular, do conselho tutelar ou da defensoria
pública. Os Centros de Defesa atuam numa linha de proteção jurídica ampla, isto
é, intervenção jurídico social, com repercussão social e corte transversal em
todas as políticas públicas (educação, saúde, trabalho, assistência social,
direitos humanos, etc.), mobilização, comunicação social e de articulação da
sociedade. (NOGUEIRA NETO,1998)
Sobre a natureza de intervenção dos centros de defesa, assim se
posiciona García (1999):
Os Centros de Defesa existem por uma vontade da sociedade, da
comunidade, dos grupos populares, dos profissionais da área do
Direito; dentro do âmbito não-governamental, da Sociedade Civil. Eles
pretendem ser, pela própria natureza da sua intervenção, um espaço
público de intervenção que utiliza um instrumental jurídico junto a
outros instrumentais sociopolíticos, como a mobilização social, a
formação, a proposição de políticas públicas, a comunicação social, a
direção político-cultural. Isto os diferencia de um escritório de
advocacia que vai utilizar o instrumental jurídico sem uma pretensão
de intervenção social ou política, embora toda intervenção jurídica
carregue consigo em certa medida uma postura político-ideológico
(GARCÍA, 1999, p. 206).

Os Centros de Defesa se posicionam no eixo de defesa no Sistema de
Garantia de Direitos, onde encontram o campo específico de intervenção de
defesa jurídico-social, embora tenham uma importante participação no eixo de
controle social, campo de organização social, mobilização e luta por novos
direitos.
A propósito do Sistema de Garantia de Direitos, é importante destacar que
seu conceito, estruturação, atribuições e funcionamento não estão explícitos no
Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo, no entanto, como fundamento legal
o disposto no artigo 86: A política de atendimento dos direitos da criança e do
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adolescente

far-se-á

através

de

um

conjunto

articulado

de

ações

governamentais e não governamentais, da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios. Sua estruturação e formulação teve origem nas
reflexões feitas por Wanderlino Nogueira Neto, a partir do III Encontro Nacional
da Rede Nacional (Recife, 1993), aprofundadas por organizações, como o
Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social – CENDHEC e nos
debates nas Assembleias Gerais da ANCED, culminando com a aprovação, em
2006, da Resolução nº 113 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente

(CONANDA),

que

dispôs

sobre

os

parâmetros

para

a

institucionalização e fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
Os CEDECAs, embora tenham natureza e características comuns,
pertencem ao eixo de defesa e garantia de direitos, estão conectados na busca
de efetivação da proteção integral, prevista na Convenção da Criança e utilizamse da estratégia de proteção jurídico social e dos instrumentos de mobilização,
advogar direitos (advocacy), lobby, mobilização, dentre outros. Cada CEDECA
tem plena autonomia para atuar com temas que lhes são peculiares e prioritários.
Esses temas estão de acordo com a realidade local ou regional, que expressam
uma diversidade de violações, como trabalho infantil, violências sexuais,
violências no sistema socioeducativo, homicídios e ameaça de morte.
A atuação dos CEDECAs também se dá de modo variado, por meio de
ações de monitoramento do orçamento público, com base na metodologia do
orçamento criança (OCA), assessoria, capacitação e participação em conselhos
de políticas públicas, fóruns, redes e articulações locais, atuando com agendas
comuns no âmbito nacional e regional, na defesa dos direitos humanos, a partir
de indicativos debatidos e deliberados nas assembleias gerais da ANCED.

4.3.2 Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do
Adolescente – ANCED (Seção DCI Brasil)
Em 1994, ocorre formalmente a fundação da Associação Nacional dos
Centros de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente (ANCED), com a
missão de “contribuir para a implementação integral da Política de Garantia de
Direitos da Criança e do Adolescente, assegurando, em especial, o acesso à
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justiça para a efetivação de seus direitos humanos com vistas a um Estado e a
uma sociedade democráticos e sustentáveis”,136 institucionalizando a Rede
Nacional de Centros de Defesa. A ANCED surge como organização de caráter
nacional, garantindo identidade autônoma em relação aos Centros e
implementando ações de abrangência nacional e atuação regional e
internacional.
A ANCED destaca-se, ainda, na articulação nacional, participando de
diversos espaços, como no Conselho Nacional dos Direitos da Criança
(CONANDA); no âmbito internacional, coordenou e articulou a elaboração do
relatório alternativo da sociedade civil da Convenção sobre os Direitos da
Criança (ONU), representando a sociedade civil nas audiências no Comitê da
Criança da ONU em Genebra, nos anos de 2004 e 2015. No âmbito regional, faz
parte da REDLAMYC (Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes), assim como constitui, desde
2005, a Seção DCI Brasil, uma rede mundial de organizações não
governamentais pela promoção e proteção dos direitos de crianças e
adolescentes (Defence for Children International), em nível global, regional e
nacional por 30 anos, e presente em 40 países.
Bienalmente, a ANCED realiza assembleias gerais, reunindo os 22
CEDECAs filiados de 15 estados e do Distrito Federal, para debater assuntos
relacionados à conjuntura nacional; discutir e decidir, de forma consensual,
sobre a intervenção da ANCED e das representações políticas nacionais e
internacionais; eleger a coordenação colegiada e o conselho fiscal compostos
por três CEDECAs, respectivamente; refletir sobre sua identidade, papel e
natureza; partilhar experiências; organizar e planejar agendas nacionais e locais
com ações, campanhas e articulações sobre temas relevantes de defesa e
promoção de direitos de crianças e adolescentes, como por exemplo: extermínio
de adolescentes e jovens, exploração e violência sexual, orçamento público,
relatório alternativo da Convenção sobre os Direitos da Criança (ONU), sistema
socioeducativo, trabalho infantil, ações que orientam e fortalecem a atuação dos
CEDECAs.

136

Estatuto da ANCED – Disponível em: http://www.ancedbrasil.org.br/?page_id=4142
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Orientados pela Convenção dos Direitos da Criança (ONU, 1989) e pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente, o conjunto de CEDECAs, reunidos no ano
de 1999, em Assembleia Geral da ANCED, aprovaram, por unanimidade, a tese
institucional, proposta por Wanderlino Nogueira Neto, denominada “Proteção
jurídico social de crianças e adolescentes enquanto garantia e defesa de
direitos”, reconhecendo a “proteção jurídico-social” como atividade finalística
principal dos Centros de Defesa, sem prejuízo de suas estratégias e atividadesmeio complementares (mobilização social, advocacy, capacitação/treinamento,
produção/divulgação de conhecimentos), entendendo essa atividade como
procedimental e organizativa, no âmbito dos processos legislativo, judicial e
administrativo” (ANCED, 1999).
4.3.3 Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDECA
Rio de Janeiro
O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDECA
Rio de Janeiro, criado em 2009, é composto por uma equipe interdisciplinar,
diretoria, conselho fiscal e 32 associados, que apoiam a missão institucional de
“promover a prevalência e respeito da dignidade humana, por meio da defesa jurídicosocial dos direitos humanos de crianças e adolescentes, da mobilização social e da
educação popular”. Sua atuação fundamenta-se nos direitos consagrados na
Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, na Constituição Federal
e no Estatuto da Criança e do Adolescente e tem como estratégia a intervenção
jurídico-social, baseada na concepção do Sistema de Garantia de Direitos, cujos
valores são orientados pela justiça social, a solidariedade humana, a capacidade
de diálogo, o respeito à diversidade humana, a conduta acolhedora e o respeito
à prevalência dos direitos humanos nas relações sociais e na esfera pública.
O CEDECA RJ construiu, ao longo dos quase dez anos de existência,
parcerias com a cooperação internacional das Organizações Kiyo (Bélgica), Sint
Martinus (Holanda) e Misereor (Alemanha), que dão suporte financeiro, técnico
e político para atuar, prioritariamente, nos temas relacionados aos direitos
fundamentais à vida, dignidade, sexuais, liberdade, participação, tendo como
foco de atenção as crianças e adolescentes em situação de rua, vítimas de
violência e exploração sexual, defesa técnica jurídico-social de adolescentes,
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aos quais se atribuiu a prática do ato infracional, todos, portanto, expostos à
violência institucional/policial, propensos a maior risco de morte.
O Centro atende, diretamente, crianças, adolescentes, jovens e
familiares; presta assessoria e formação a profissionais que atuam na área
social, movimentos sociais, secretarias municipais, Conselhos de Direitos da
Criança e do Adolescente e Conselhos Tutelares. Para tanto, são estabelecidas
parcerias, cujos recursos colaboram para a sua sustentabilidade institucional.
Além de participar diretamente no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente (CMDCA Rio); e em articulações nacionais como a ANCED, Rede
Ecpat Brasil, Rede Não Bata, Eduque; articulações locais como a Rede Rio
Criança, Comitê de Prevenção de Homicídios de Adolescentes, Fóruns Estadual
e Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fórum Popular
do Orçamento, Comitê de Proteção Integral de Crianças e Adolescentes nos
megaeventos, dentre outros.
Ao atuar em diversas frentes e articulações, o CEDECA RJ, não apenas
se beneficia, enormemente, pelo fato de ter um canal institucional e uma
identidade marcada pela defesa e promoção dos direitos da criança e do
adolescente, como parte de uma rede de atores e instituições que trabalham
juntos, mas também tem uma diversidade de ações que, de certa forma, torna o
trabalho dos profissionais um sobreposto.
Essas características o favorecem, ao dar destaque do trabalho
desenvolvido num certo momento da vida do CEDECA RJ, mas por outro lado
interferem no encaminhamento e na continuidade do trabalho, produzindo
dificuldades de monitoramento e na própria densidade dos profissionais em
relação às temáticas, tendo em vista a queda, em termos de importância, da
ação no fluxo de funcionamento da instituição e pelas características do
CEDECA RJ, pois outro projeto assume aquele lugar. Isso acaba, de certa
maneira, descontinuando essa prática ou tornando-a secundária em relação a
outras que surgem no cenário.
É uma característica das ONGs trabalharem com demandas, priorizando
questões da conjuntura. Isto tem muitas potencialidades. No caso do CEDECA
RJ, o Centro tem uma característica peculiar na construção das agendas das
ações que são pautadas a partir de um debate nacional dos CEDECAs, no
âmbito da ANCED, mas também trabalhos conceituais com desdobramento e
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reflexos nacionais e internacionais, como foi o caso do recolhimento compulsório
de crianças e adolescente em situação de rua e do sistema socioeducativo,
acompanhando as discussões e produzindo publicações e dossiês sobre os
temas.
Nesse sentido, é importante destacar as características e natureza dos
CEDECAs no campo das organizações da sociedade civil brasileira.
As categorias de Organização Não Governamental (ONG) e

Orga-

nizações do Terceiro Setor são construções sociais importadas, que se
disseminaram no Brasil mais fortemente a partir dos anos 1980-1990, para
designar fenômenos e questões referidas ao universo de organizações da
sociedade civil (LANDIM, 1993), e foram incorporadas no senso comum, para
indicar organizações sem fins lucrativos, marcadas não só pela negatividade
contida no termo “não governamental”, mas também, num sentido generalista, o
que, segundo a opinião de Landim (1998-a) carrega uma expressão polissêmica
sujeita a várias apropriações ideológicas ou discursivas, com suas definições
passíveis de mudanças com o tempo.
O termo “ONG” foi apresentado em meados do século XIX em
documentos das Nações Unidas (ONU), para designar diferentes entidades
executoras de projetos humanitários ou de interesse público, como Cruz
Vermelha e a ONG Save the Children - instituições privadas que não estavam
vinculadas a governos, com as quais a ONU poderia estabelecer consultas
(LANDIM, 1993; 1998; VIEIRA, 2001). O termo construiu-se, socialmente, e se
disseminou no Brasil a partir da década de 1970-1980, ganhando relevância nos
anos 1980-1990, pelo seu papel nos movimentos sociais - o que implica a criação
de identidades e sujeitos sociais. (LANDIM, 1993)
Já o termo “terceiro setor”, de origem norte-americana, foi incorporado no
final da década de 1970, tendo como idealizador John D. Rockefeller III, num
contexto onde o associativismo e o voluntariado faziam parte de uma cultura
política e cívica, baseada no individualismo liberal. De acordo com Landim
(1993), a expressão “terceiro setor” é usada de forma naturalizada, sobretudo
por empresas, fundações e organizações dedicadas à chamada filantropia
empresarial, ou investimento social.
Terceiro setor evoca colaboração e positividade de interação, diluindo
a ideia de conflito ou contradição e tendendo a esvaziar as dinâmicas
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politizadas que marcam, pela força das circunstâncias, a tradição
associativista das últimas décadas (e talvez da história) do Brasil. Ao
contrário, por exemplo, de ONG, que distingue e diferencia
subconjuntos de organizações a partir de seus ideários, papéis,
alianças na sociedade, a ideia de “setor” é abrangente, tendendo à
homogeneização ou minimização de diferenças, que podem ser social
e politicamente significativas, segundo os contextos e critérios de
análise. (LANDIM, 1993, p.2)

Os CEDECAs se identificam, nas suas origens, com o universo de ONGs,
que foram constituídas e influenciadas nas suas trajetórias iniciais lá pelos anos
1970, com o trabalho de assessoria a movimentos populares, da participação de
militantes dos movimentos comunitários, de direitos humanos, educadores
sociais de meninos e meninas de rua e de participantes de Comunidades
Eclesiais de Base (CEBs) da Igreja Católica.
Diante das políticas públicas e das transformações do Estado, os
CEDECAs se posicionam, primeiramente, no eixo estratégico de defesa dos
direitos humanos de crianças e adolescentes, operando pela efetivação da
proteção integral, defesa de direitos, da cidadania e do acesso à justiça.
A atuação dos CEDECAs ocorre, também, no eixo do controle da
efetivação dos direitos humanos de crianças e adolescentes, com atuação em
conselhos e fóruns, marcada por sua integração em uma das linhas da política
de atendimento, intervindo no meio estatal sem, contudo, perder sua natureza,
nem substituir o Estado naquilo que é da sua obrigação e essência. Os
CEDECAs mantêm uma relação de autonomia absoluta no que diz respeito aos
organismos governamentais, posicionando-se, politicamente, de forma crítica - o
que não significa se fechar à interlocução (MENDEZ, 1992), preservando uma
identidade ligada à expansão de valores democráticos, e distinguindo-se em
relação às áreas da sociedade civil que lhes são bem-próximas, como
organizações do terceiro setor e da assistência privada.
Uma das dimensões desafiadoras desse trabalho foi a escolha do
CEDECA RJ como campo de pesquisa e como objeto de investigação o projeto
“Justiça Restaurativa no Rio de Janeiro”, executado pela instituição, tendo em
vista o envolvimento e implicação do pesquisador na função de gestor desta
Organização.
A assunção da condição de sujeito implicado requer um afastamento
crítico que possibilite a discussão do tema do qual é sujeito, a partir da narrativa
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da história do lugar que ocupa, não com neutralidade, porque ela não existe nas
Ciências Sociais, mas trazendo consequências positivas, como a riqueza do
envolvimento do pesquisador com os mencionados processos, decorrentes de
suas experiências e vivências, implicando, como nos ensina Zaluar (1985), o ato
de cultivar um envolvimento compreensivo e afetivo com os atores no campo,
que oferece vantagens em termos de possibilidades de rever e enriquecer os
resultados das pesquisas no estudo do familiar. (VELHO, 1978)
Por outro lado, essa condição de implicado apresenta a necessidade de
encontrar meios de, sem recusar ou negar sua implicação como sujeito
individual, controlar os possíveis enviesamentos de origem política, ideológica,
econômica, cultural ou outra, que possam comprometer-lhes a qualidade e até
mesmo a validade.
Nesse sentido, as Ciências Sociais ressaltam a identidade entre sujeito e
objeto, bem como a preocupação de reconhecer e enfatizar a não neutralidade
da Ciência e da interação pesquisador-objeto, no processo de investigação
científica, como lembra Lévy-Strauss (1975): “Numa ciência, onde o observador
é da mesma natureza que o objeto, o observador é, ele próprio, uma parte de
sua observação”.
Como será apresentado mais adiante, o interesse da pesquisa é a
discussão em torno do projeto “Justiça Restaurativa no Rio de Janeiro”,
desenvolvida pelo CEDECA RJ, que não se trata de uma prática política
conjuntural, mas que deve transformar-se em um programa com continuidade no
tempo e uma equipe voltada, exclusivamente, para essa atividade, ter momentos
de interrupção em razão da redução de casos para atendimento, por exemplo.
O desenvolvimento dessa prática produz problemas na sua continuidade,
interrupções que não fazem bem para a equipe e nem para o trabalho realizado.
Nesse sentido, após a conclusão do financiamento público, o projeto teve
continuidade, a partir de 2016, com o apoio, financiamento e parceria da
organização Misereor da Alemanha - período que não será objeto da análise
desse trabalho.
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4.4 PROJETO “JUSTIÇA RESTAURATIVA NO RIO DE JANEIRO”
O Projeto “Justiça Restaurativa no Rio de Janeiro” é uma iniciativa
pioneira no âmbito das organizações da sociedade civil (CEDECA Rio de
Janeiro), com os objetivos de disseminar a Justiça Restaurativa, por meio da
realização de encontros, cursos e seminários, com a participação de
especialistas nacionais e internacionais, além da realização do I Curso de
Formação de Mediadores Especializados em Justiça Restaurativa.
O Projeto prevê o atendimento de adolescentes autores de ato infracional,
da vítima e, quando apropriado, familiares, quaisquer outros indivíduos indicados
pelas partes ou membros da comunidade afetados pelo ato infracional, que
participam, ativamente, da resolução de questões oriundas do ato, com a ajuda
de um mediador (facilitador), profissionais de nível Superior, qualificados e
treinados no curso mencionado, sob a supervisão de um técnico-especialista no
tema.
Os casos são derivados (encaminhados) por organizações do Sistema de
Garantia de Direitos (Vara da Infância e Juventude, DEGASE, Defensoria
(CDEDICA), CREAS, ONGs, movimentos sociais, associação de mães ou por
demandas espontâneas. O atendimento é realizado, dependendo das
circunstâncias que o caso requer, na própria sede do CEDECA, mas também no
espaço

do

Ministério

Público

e

no

Departamento

Geral

de

Ações

Socioeducativas – DEGASE.
O CEDECA RJ é responsável pelo controle dos termos de acordo e pela
fiscalização do seu cumprimento. Em relação aos casos derivados pela Justiça
Juvenil, após o acordo final, é encaminhada síntese do acordo para juntada aos
autos do processo, observados os princípios e objetivos da Justiça Restaurativa.
A metodologia utilizada no processo restaurativo, com fundamento e
cuidado precípuo à ausência de discursos moralizadores, quanto ao ato
infracional. Reforça-se o método não diretivo, no qual possíveis respostas
emergem das partes, a partir de um processo dialógico-reflexivo facilitado, que
perpassa por uma escuta respeitosa e multilateral. Em alguma medida, tal forma
de intervenção tende a oportunizar caminhos para a ressignificação da
experiência infracional, incluídas suas possibilidades de superação e
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transformação. São utilizados como modelos de atendimento a mediação e os
círculos restaurativos.
Os critérios básicos para seleção dos casos são: Assunção de
responsabilidade;137 Voluntariedade de participar; Capacidade de levar a cabo
um processo dialogado; Disponibilidade e interesse para uma ação reparadora.
Não há restrições quanto ao tipo de ato infracional.

4.4.1 Sensibilização Pública sobre Justiça Restaurativa
O projeto “Justiça Restaurativa no Rio de Janeiro” surge num contexto
em que o Rio de Janeiro identifica um problema público da ineficácia das formas
vigentes de respostas ao ato infracional praticado por adolescentes, agravado
pela massificação de aplicação de medidas socioeducativas de internação, em
instituições diversas.
Um passo importante do Projeto, de interesse público e financiado com
recursos de fundo público (CONANDA),138 é a formação da agenda pública, que
contribua com discussões permanentes em torno do importante tema da Justiça
Restaurativa para adolescentes autores de ato infracional e se apresente como
alternativa e seja implementada como política pública.
Sobre o conceito de agenda pública, adotamos a posicionamento de
Kingdom (1995):
Uma lista de temas ou problemas que são alvo em dado momento de
séria atenção, tanto por parte das autoridades governamentais como
de pessoas fora do governo, mas estreitamente associada às
autoridades. (KINGDOM, 1995:220)

Nesse sentido, as primeiras ações desenvolvidas foram as de introduzir e
difundir a prática da Justiça Restaurativa de atores do Sistema de Garantia de
Direitos do Rio de Janeiro, por meio da sensibilização pública e formação de
mediadores. (CEDECA, 2018)
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A assunção da responsabilidade foi um critério adotado no início do Projeto. Posteriormente,
a Instituição alterou esse critério para aceitação dos fatos essenciais.
138 O Projeto “Justiça Restaurativa no Rio de Janeiro” executado pelo CEDECA RJ por 18 meses
(2014-2016), é resultado de seleção pública de projetos pelo CONANDA, objeto do Convênio Nº
793820/2013 SDH-PR/CONANDA. Disponível em: https://www.convenios.gov.br/siconv.
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Essa etapa inicial de sensibilização, baseada em um diagnóstico prévio,
possibilitou reconhecer, de imediato, duas posições antagônicas: de um lado, o
desconhecimento e resistência ao tema da Justiça Restaurativa e, por outro lado,
o grande interesse de profissionais, educadores, técnicos, estudantes e atores
do sistema de garantia de direitos em conhecer a teoria e a prática da Justiça
Restaurativa como “um novo olhar para a experiência infracional”, envolvendo,
diretamente, e na resolução do conflito, o adolescente, a vítima, família e a
comunidade.
Nesta etapa de sensibilização, foram realizados dois seminários
internacionais com a participação de especialistas nacionais e internacionais no
tema da Justiça Restaurativa139/140, além de encontros com a rede para a
sensibilização sobre o tema e com parceiros derivadores,141 ou seja, instituições
que encaminhassem “casos” de adolescentes autores de ato infracional para
atendimento, além da formação de potenciais agentes multiplicadores, com o
objetivo de aprofundar a implicação e o comprometimento das instituições
parceiras e disseminar conhecimentos entre os profissionais do Sistema de
Garantia de Direitos. (CEDECA RJ, 2018)
Na etapa de sensibilização, foram realizados encontros e oficinas com a
rede de serviços e atores do sistema de garantia de direitos, para a derivação de
casos para atendimento, em razão da baixa demanda e do desconhecimento
dos derivadores a respeito da Justiça Restaurativa, que apontaram a
necessidade da realização de encontros de formação sobre o tema para
potenciais derivadores.

139

I Seminário com duração de 8 horas, com previsão de 80 (oitenta) participantes, teve 498
(quatrocentos e noventa e oito) inscritos e 230 (duzentos e trinta) participantes de diversos
estados do Brasil. O objetivo foi divulgar a Justiça Restaurativa e sensibilizar os profissionais do
sistema de garantia de direitos e socioeducativo sobre a temática. Para tanto, tivemos a presença
de professores renomados. Disponível em: http://www.andi.org.br/agenda/i-seminariointernacional-justica-restaurativa-um-novo-olhar-para-experiencia-infracional-0
140 II Seminário (nov/2016), com a previsão de 80 (oitenta) participantes, teve 589 (quinhentos e
oitenta e nove) inscrições e a participação de 370 (trezentos e setenta) profissionais. O objetivo
foi apresentar os resultados de execução do projeto e parcerias conquistadas, contribuindo para
o desenvolvimento e a disseminação das práticas restaurativas com adolescentes autores de ato
infracional no Rio de Janeiro, a partir dos resultados obtidos com a execução do Projeto. Foram
apresentados aspectos importantes da execução, tanto da articulação, como da metodologia.
Disponível em: http://www.cedecarj.org.br/site/index.php/midia/noticias/94-ii-seminario-internacional-justica-restaurativa-um-novo-olhar-para-a-experiencia-infracional.
141 O primeiro encontro com carga horária de 8 horas, com a previsão de 60 (sessenta) vagas,
teve 198 (cento e noventa e oito) inscritos e 84 (oitenta e quatro) profissionais presentes.
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A partir desta observação do cenário, foram realizados seis seminários
para a formação: na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (01); no
Departamento Geral de Ações Socioeducativas - DEGASE (03); na Faculdades
Integradas Campo-Grandenses - FEUC (01) e com 25 profissionais dos
CEDECAs filiados à Associação Nacional dos Centros de Defesa – ANCED (01);
além de reuniões com os coordenadores do Ministério Público, Defensoria
Pública, Vara da Infância e Juventude e Vara de Execução de Medidas
Socioeducativas – VEMSE, Coordenação Estadual das Varas de Infância e
Juventude - CEVIJ, com Promotores e Defensores com atuação na Justiça da
Infância e Juventude, do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude
do Ministério Público, Departamento Geral de Ações Socioeducativa (DEGASE),
Escola de Serviço Social e a Faculdade de Direito da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ).
A segunda etapa de sensibilização foi a realização do I Curso de
Formação de Mediadores Especializados em Justiça Restaurativa, com a
participação de representações de instituições públicas e organizações da
sociedade civil, conforme descrito no Quadro a seguir:
QUADRO 6 – I CURSO DE FORMAÇÃO DE MEDIADORES
Instituições participantes do Curso
Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Nº de
participantes
6142

Comissão Municipal do Plano de Atendimento Socioeducativo

3

Conselho Tutelar

1

Defensoria Pública

4

Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE)

6

Instituição pública de ensino superior (docente)

1

Secretaria de Estado de Assistência Social e Diretos Humanos

2

Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Social

11

Secretaria Estadual de Educação

1

ONGs
Tribunal de Justiça do RJ
Total

3
(CONTINUA)
3
41

Fonte: Relatório Final de Atividades – Projeto JR – CEDECA RJ OUT/2015
142

A equipe do CEDECA RJ participou do Curso, sem, contudo, concorrer com as vagas
disponíveis para os demais candidatos.
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A seleção para o Curso demonstra ter seguido um processo de
transparência, com ampla divulgação e regras estabelecidas por edital
público.143 O processo seletivo foi realizado em 03 (três) etapas eliminatórias:
análise de currículo, dinâmica e entrevista, tendo sido observados os seguintes
critérios: nível Superior completo; interesse e motivação para a participação do
curso; disponibilidade para dedicação às exigências curriculares da formação;
experiência profissional e acadêmica; possibilidade futura de atuar como
multiplicador(a) do método em continuidade a projetos vinculados aos ideais de
Justiça Restaurativa, uma vez encerrada a formação.
Os critérios adotados na seleção demonstram uma preocupação criteriosa
com a escolha de candidatos com potencial multiplicador em seus espaços de
atuação profissional, tendo em vista que os custos do Curso foram integralmente
cobertos e garantidos com recursos públicos do Projeto, possibilitando a
gratuidade dos participantes.
O Curso teve uma carga horária total de 160 horas, divididas em 120
horas de formação teóricas (incluídas as práticas simulas) e 40 horas de
formação prática supervisionada.
Dos 41 participantes do Curso, somente um não concluiu a fase teórica.
Em relação à parte prática, foram formados 20 mediadores, como previsto na
proposta inicial.
Os resultados apresentados demonstram um alto nível de interesse e
participação dos concluintes. Ao final do Curso, dez mediadores colocaram-se à
disposição para atuar como voluntários no atendimento dos casos em
andamento, mesmo após a conclusão do convênio executado pelo CEDECA RJ.

4.4.2 Metodologia de Atendimento
Inicialmente, cabe destacar que, de acordo com CEDECA RJ (2015, p.
18) a metodologia do Projeto “Justiça Restaurativa no Rio de Janeiro” foi
inspirada na experiência do Centro de Mediação Penal Juvenil da Catalunia
(Justicia Juvenil – Departamento de Justicia de la Generalitat):

143

Edital público para seleção dos candidatos ao I Curso de Mediadores em Justiça Restaurativa.
Disponível em: http://acterj.org.br/downloads/arquivo/edital.pdf.

140

O procedimento nas linhas propostas tem como cuidado precípuo a
ausência de discursos moralizadores quanto ao ato infracional.
Reforça-se o método não diretivo, no qual possíveis respostas
emergem das partes, a partir de um processo dialógico-reflexivo
facilitado, que perpassa uma escuta respeitosa e multilateral. Em
alguma medida, tal forma de intervenção tende a oportunizar caminhos
para a ressignificação da experiência infracional, incluídas suas
possibilidades de superação e transformação. (CEDECA RJ, 2015,
p.18)

Para o desenvolvimento dos atendimentos de adolescentes autores de
ato infracional em Justiça Restaurativa, o CEDECA RJ (2015) estabeleceu “a
metodologia a ser adotada para a promoção dos valores restaurativos, em uma
abordagem complementar ou paralela à justiça juvenil”, e poderia ocorrer na
forma de adesão ao Projeto em qualquer fase do processo na Justiça Juvenil,
em momentos pré-processuais, ou seja, no momento da oitiva informal, com o
Ministério Público, ou ao longo do processo na fase de conhecimento, antes da
sentença, ou na fase de execução, após a sentença, em cumprimento da medida
socioeducativa imposta.
Segue a mesma orientação da Resolução nº 2002/12 da ONU, que propõe
“a incorporação da abordagem restaurativa a todas as práticas judiciárias”,
tornando-as “disponíveis em todas as fases do processo legal” (art. 6º), bem
como o inciso III do art. 35 da Lei nº 12.594/12 (SINASE) que dispõe sobre a
“prioridade a prática ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível,
atendam às necessidades da vítima”.
Possibilitou, ainda, que o adolescente tenha a execução de sua medida
submetida pelos fins obtidos pela Justiça Restaurativa, nos termos do art. 1º §
2º I da Lei 12.594/12 (SINASE).
De acordo com a proposta metodológica do Projeto, o procedimento de
Justiça Restaurativa poderá produzir efeitos na convicção do Juízo da Infância
com relação definição da medida ou reavaliação periódica da mesma, e ainda:
Favorecendo adicionalmente o estreitamento da correlação simbólica
entre a medida aplicada e o ato infracional, ao longo do seu
cumprimento, sendo este o caso. Isto, sem prejuízo de uma utilização
afinada e sincrônica da prática restaurativa com o instituto da remissão,
previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. (CEDECA RJ, 2015,
p.13)

Concordamos com a fundamentação do Projeto de que “a Justiça
Restaurativa juvenil fortalece a formação ética dos adolescentes e contribui
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enormemente para os objetivos socioeducativos das medidas aplicadas”. No
entanto, é fundamental observar as necessidades das partes envolvidas no
conflito. Em relação ao adolescente, a Lei nº 8.069/1990 prevê a possibilidade
de aplicação de medida socioeducativa cumulada com as medidas protetivas
pelo juízo, com caráter de obrigatoriedade. As necessidades dessas medidas
protetivas podem ser observadas no atendimento em Justiça Restaurativa e
informadas ao juízo.
Outro fator apontado pelo Projeto é a Justiça Restaurativa, que:
Favorece a responsabilização pelos atos cometidos, não por um
aspecto meramente sancionador, mas, sim, pelo estímulo a uma
reflexão aprofundada e não moralizante acerca do ato infracional, em
suas reais dimensões e na totalidade de suas consequências, tanto
para a vítima, para a comunidade, como para o próprio adolescente e
sua família. (CEDECARJ, 2015, p.13)

4.4.3 Princípios Informadores e Objetivos do Procedimento em Justiça
Restaurativa Juvenil

O Projeto adotou como princípios básicos para participação e adesão
voluntária no processo restaurativo:
Autonomia e voluntariedade na participação das práticas restaurativas;
corresponsabilidade ativa dos participantes; envolvimento dos
familiares e núcleos de apoio à vítima e ofensores; atenção às pessoas
envolvidas no conflito com atendimento as suas necessidades e
possibilidades; respeito mútuo entre as partes; respeito à diversidade;
empoderamento do ofensor por meio do desenvolvimento de sua
capacidade de assumir responsabilidade sobre seus atos e de fazer
suas escolhas, do fomento à empatia e ao desenvolvimento de
habilidades comunicacionais e sociais; reparação de danos e
reequilíbrio das relações; busca por resultados integrativos, da
restauração da harmonia entre os indivíduos; busca de soluções
duradouras; princípio do respeito absoluto aos direitos humanos e da
dignidade da pessoa humana. (CEDECA RJ, 2015, p.14)

A concepção metodológica mesclou experiências em mediação em
Justiça Restaurativa, processos circulares (círculos da paz) e círculos
restaurativos, adequando a metodologia de acordo com o perfil dos casos e as
necessidades das partes envolvidas no conflito.
O Projeto se orienta e adota os seguintes objetivos da Justiça
Restaurativa, no âmbito juvenil:
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A aproximação da justiça aos cidadãos, possibilitando formas ágeis e
participativas na solução dos conflitos; a participação voluntária e ativa
do adolescente e da vítima em um processo orientado à reparação, à
solução extrajudicial de aspectos do conflito e ao favorecimento a
novas possibilidades de socialização do adolescente autor do ato
infracional; a reflexão do adolescente sobre seus próprios atos e suas
consequências, favorecendo uma atitude responsável; a expressão por
parte da vítima de sua situação e das necessidades advindas dos atos
infracionais sofridos; a participação direta da vítima e do adolescente
autor do ato infracional na construção de acordos e compromissos para
o futuro; a incorporação de elementos restitutivos e compensatórios na
Justiça Juvenil em relação à vítima e à comunidade; a superação das
consequências negativas do ato infracional, tanto por parte da vítima,
como por parte do adolescente e sua família. (CEDECA RJ, 2015, p.
15)

4.4.4 Procedimento e Fases do Procedimento em Justiça Restaurativa
Juvenil
O contato com a rede de derivação é uma etapa fundamental que
antecede a todas as outras. O trabalho de articulação e sensibilização da rede
sobre os princípios e objetivos da Justiça Restaurativa busca esclarecer as
partes envolvidas no conflito, para que possam aderir ao encaminhamento.
A Resolução 2002/2012 da ONU orienta que a utilização da Justiça
Restaurativa deverá ocorrer somente “com o consentimento livre e voluntário das
partes” (art. 7º).
A seguir, será apresentado Quadro com as instituições derivadoras de
adolescentes para atendimento em Justiça Restaurativa pelo Projeto.
Quadro 7 - Entidades derivadoras
Vara da Infância e
Juventude

Defensoria Pública

Ministério Público

DEGASE

Organizações não
governamentais

Programas de
Atendimento

CREAS

Entidade de Atendimento

Demandas
espontâneas

Fonte: Relatórios de atividades do Projeto “Justiça Restaurativa no Rio de Janeiro” CEDECA RJ.
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Gráfico 5: Instituições Derivadoras

Instituições Derivadoras JR - 2015 e 2016
DEGASE

35

VIJ

21

DEFENSORIA

18

ONGs/MOVIMENTOS SOCIAIS

7

SEEDUC

3

CREAS

4

DEMANDA ESPONTÂNEA

1

NI

9
0

5

10

15

20

25

30

TOTAL = 98
35

40

Fonte: Banco de dados do CEDECA RJ.

As principais organizações derivadoras foram, em primeiro lugar, o
DEGASE, com 35 encaminhamentos. Em segundo lugar, a Vara da Infância e da
Juventude com 21 casos; em terceiro, a Defensoria Pública com 18 casos em
quarto lugar foram os movimentos de mães e responsáveis (AMAR e Movimento
Moleque) com 7 casos.
Destaque-se a reduzida derivação de adolescentes pelos CREAS,
responsáveis pela execução das medidas socioeducativas em meio aberto,
embora tenham participado 11 representantes da Prefeitura e da Assistência
Social no Curso de Formação de Mediadores em Justiça Restaurativa.
Os motivos da reduzida derivação de casos de adolescentes não foram
avaliados pelo Projeto, no entanto, pelo conjunto de informações colhidas é
possível levantar algumas hipóteses, que só poderiam ser confirmadas com o
estudo de campo e entrevistas com os profissionais das instituições - o que não é
possível para esta tese. A primeira é a realidade de superlotação das unidades de
internação e a grande demanda de adolescentes atendidos em cumprimento de
medida de liberdade assistida e prestação e serviços no CREAS sejam barreiras
para que os profissionais e técnicos assumam mais uma demanda com as
atividades do Projeto Restaurativo. Outra hipótese é o desconhecimento do tema
e, por consequência, a dificuldade de oferecer essa possibilidade aos
adolescentes.
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O Projeto, ao receber o caso, designa a equipe mediadora, que é formada
por dois mediadores voluntários (ex-alunos do Curso) sob a orientação e
acompanhamento de um supervisor, profissional experiente (assessoria externa)
que acompanha todas as fases do procedimento.
A próxima etapa é denominada de “sessões preliminares”, em que a
equipe entrevista o adolescente e sua família e, numa outra sessão, entrevista a
vítima, bem como outras pessoas indicadas pelas partes, para acompanhá-las
nas etapas seguintes, com um núcleo de apoio a vítima e ao ofensor.
Nesta etapa, orienta-se que sejam exploradas as condições para
participação do Projeto:
Assunção de responsabilidade; voluntariedade de participar;
capacidade de levar a cabo um processo dialogado; capacidade de
compreender as consequências de suas ações; disponibilidade e
interesse para a uma ação reparadora. (CEDECA, 2015, p.16)

A respeito das condições para participar do Projeto, apresentam requisitos
de avaliação subjetiva: “capacidade de levar a cabo” e “capacidade de
compreender”, além da “assunção da responsabilidade”, que não nos parece a
mais adequada. Nesse sentido, nos filiamos à orientação da Resolução
2002/2012, que dispõe que partes que aceitarem participar de um processo
restaurativo “reconhecem os fatos básicos que envolvem o caso” (art. 8º), o que
não significa que, se caso o processo for encerrado sem acordo e reenviado ao
sistema de justiça, o ofensor será automaticamente condenado, por ter
reconhecido “os fatos básicos que envolvem o caso”. Nesse sentido, de acordo
com Van Ness (2003, p.168) apud Achutti (2014, p. 74), “a presunção de
inocência não é afetada, pois o ofensor apenas reconhece que algo aconteceu,
mas jamais que possui responsabilidade penal em relação aos fatos”.
Passada essa etapa, a equipe se reúne, analisa e decide sobre o tipo de
intervenção (mediação ou círculo).
A etapa seguinte é denominada de “intervenção”, que pode ocorrer de
diversas maneiras, de acordo com a vontade e o desejo das partes. Pode ser o
encontro entre a vítima e o adolescente; comunicações indiretas que são
operacionalizadas quando as partes não se encontram pessoalmente e, sim,
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travam comunicações e chegam, possivelmente, a acordos, por meio do
mediador.
O Projeto prevê, ainda, a possibilidade de outras intervenções
restaurativas, nos casos em que o adolescente reconhece sua participação nos
fatos, mas não é possível a participação da vítima por diferentes circunstâncias
(Ex: não se pode localizá-la, contatá-la, ela não deseja participar da mediação,
é avaliada como inadequada a sua participação, ou nos casos de infração sem
vítima). Quando se dão estas situações, o Projeto prevê:
Como alternativa, se resgata a vontade reparadora do adolescente,
com o estabelecimento de um procedimento próprio que poderá
contemplar uma atividade educativa acordada com o adolescente,
preferencialmente relacionada com a natureza dos atos praticados e
sem prejuízo da medida socioeducativa eventualmente imposta no
processo judicial.
O diferencial dessa metodologia consiste no fato de que o adolescente
participa ativamente na escolha das ações a serem levadas a cabo por
ele, em uma eleição voluntária e refletida. (CEDECA RJ, 2015).

Sendo possível, o acordo final e compromisso para o futuro será
construído e formalizado consensualmente entre as partes, fruto de “um acordo
alcançado como resultado de um processo restaurativo” (ONU, 2002/12, art. 2º)
e será encaminhado à Justiça Juvenil, para ser incorporado às decisões ou
julgamentos judiciais (ONU, 2002/12, art. 15), preservando a confidencialidade
do processo, como dispõe o art. 14 (ONU, 2002/12): “deve ser preservada a
confidencialidade do processo restaurativo, e que apenas as partes poderão
autorizar a publicitação dos atos”.
Se as partes não chegarem a um acordo, o processo será devolvido ao
sistema de justiça juvenil (adaptação ao art. 16, ONU, 2002/12).

4.4.5 Fluxos de Atendimento em Justiça Restaurativa Juvenil
O Projeto apresenta uma experiência de processo de construção coletiva
de fluxos, nos encaminhamentos de adolescentes para atendimento em Justiça
Restaurativa, a partir das reuniões de articulação institucional com o Serviço
Social das Varas da Infância (VIJ) e Vara de Execução de Medidas (VEMSE) e
com funcionários e técnicos da Escola de Gestão Socioeducativa do DEGASE e
do CREAS, localizado no centro do município do Rio de Janeiro.
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O adolescente poderá ser encaminhado para o Projeto na fase de
apuração do ato infracional (fase do conhecimento): pelo DEGASE, pela Vara da
Infância e Juventude, Defensoria Pública, Ministério Público, outras instituições
e projetos; ou na fase da execução da medida socioeducativa, após a sentença
judicial: CREAS (medidas de liberdade assistida ou prestação de serviços à
comunidade, DEGASE (medidas de internação ou semiliberdade), outras
instituições, serviços e projetos.
Poderá ser encaminhado o adolescente que manifestar interesse em
participar, independentemente do tipo de ato infracional praticado, no entanto é
indispensável o reconhecimento da existência de um conflito envolvendo o
adolescente a quem se atribuiu a autoria do ato infracional.
Em relação ao fluxo de derivação para encaminhamentos realizados pela
Vara da Infância e da Juventude da Capital com o CEDECA RJ, o objetivo é
informar a participação voluntária do adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa que era beneficiário no Projeto JR, sem interferir no sigilo do
procedimento em Justiça Restaurativa.

Quadro 8 - Fluxo de derivação para encaminhamento de adolescentes
estabelecido com a Vara da Infância e Juventude da Capital

Fonte: Relatórios de atividades do Projeto “Justiça Restaurativa no Rio de Janeiro” CEDECA RJ .
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Na fase processual, em que o ato infracional atribuído ao adolescente
estava em apuração na Vara da Infância e Juventude (com atribuição
infracional), o acordo tácito firmado entre o CEDECA RJ, o MP, a Vara da
Infância e a Defensoria Pública foi no sentido de que, após o aceite do
adolescente e seu responsável legal de adesão ao Projeto de Justiça
Restaurativa, havendo a suspensão do processo por prazo determinado pelo
juízo para que o adolescente fosse atendido pelo Projeto Justiça Restaurativa
(JR), com a garantia de sigilo e apresentação de acordo final aos autos
processuais para decisão judicial.
No fluxo apresentado no Quadro 8, o desfecho do caso derivado pela Vara
da Infância e Juventude (VIJ), após a conclusão do atendimento de Justiça
Restaurativa, seria a entrega de síntese informativa a Justiça Juvenil para que
fossem tomadas as providências cabíveis.144
Embora não esteja estabelecido em lei o funcionamento da Justiça
Restaurativa no âmbito da Justiça Juvenil, é possível concluir que o magistrado
- para formação de sua convicção - analisará os resultados dos procedimentos
restaurativos e eventual acordo, em conjunto com as demais informações,
relatórios técnicos e Plano Individual de Atendimento Socioeducativa (PIA)
constantes nos autos do processo, se os objetivos e finalidades socioeducativas
foram alcançados, decidindo pela extinção da medida socioeducativa com
fundamento no Art. 44, II da Lei nº 12.594/12:

Art. 46. A medida socioeducativa será declarada extinta:
(...)
II - pela realização de sua finalidade;
(Lei nº 12.594/12 – SINASE)

A parceria do CEDECA RJ com a VIJ, MP e Defensoria possibilitou à
equipe do Projeto JR o acesso aos dados do processo, principalmente em
relação aos contatos da família do adolescente e da vítima, para o contato inicial
e convite para participação do Projeto JR.
Outra hipótese de participação era ofertada aos órgãos e instituições do
Sistema de Garantia de Direitos que realizam atendimento direto para o(a)
adolescente (Defensoria Pública, CEDECAs, DEGASE, ONGs); a participação

144

No item 4.5 apresento o relato de caso de Justiça Restaurativa no âmbito da Justiça Juvenil.
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do adolescente no Projeto era informada à Vara da Infância e o acordo juntado
aos autos processuais e apreciado pela autoridade judiciária.
Na fase de execução e cumprimento da medida de internação no
DEGASE ou de medidas em meio aberto cumpridas no CREAS, era oferecida a
possibilidade de participação no Projeto desde o primeiro atendimento, durante
a construção do Plano Individual de Atendimento (PIA), possibilitando um espaço
para que o(a) adolescente pudesse falar sobre o ato infracional, suas
consequências e desdobramentos, criando oportunidades para ressignificar
suas ações após o ato infracional. A participação e adesão do(a) adolescente ao
Projeto foi informada no relatório de cumprimento de medida socioeducativa e
pode contribuir para a progressão ou extinção da medida em execução.
Para atendimento a este público e cumprimento das etapas, foi
estabelecido com o DEGASE uma parceria para atendimento aos adolescentes
na unidade de internação da Escola João Luiz Alves, utilizando-se de práticas
restaurativas para resolução de conflitos. Esta unidade de cumprimento de
medida socioeducativa foi denominada, pelo DEGASE, como núcleo embrionário
para o desenvolvimento de práticas restaurativas, em parceria com o CEDECA
RJ, com apoio da Defensoria Pública na identificação de adolescentes e
encaminhamento para o Projeto do CEDECA RJ.
Quadro 9 - Fluxo de Derivação para encaminhamento e atendimento de
adolescentes oriundos da Escola João Luís Alves (EJLA), unidade de internação
de adolescentes

Fonte: Relatórios de atividades do Projeto “Justiça Restaurativa no Rio de Janeiro”
CEDECA RJ.
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4.4.6 Perfil dos Adolescentes Atendidos

Gráfico 6 – Adolescente atendidos - Sexo
Adolescentes em JR
2015 a 2016 - SEXO
Feminino
11%

Masculino
89%

TOTAL = 98
Fonte: Banco de dados do CEDECA RJ.

No período de 2015 a 2016, o CEDECA RJ contabilizou 98 adolescentes
com a predominância de adolescentes do sexo masculino (89%) encaminhados
para serem assistidos pela Justiça Restaurativa.

Gráfico 7 - Idade
Adolescentes em JR
2015 a 2016 - IDADE
TOTAL = 98
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Fonte: Banco de dados do CEDECA RJ.

A faixa etária predominante de 15 a 18 anos, com 72 casos atendidos,
reflete a média e idade nacional dos adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas.
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Gráfico 8 - Moradia
Adolescentes em JR
2015 a 2016 - REGIÃO DE MORADIA
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Fonte: Banco de dados do CEDECA RJ.

De um total de 98 adolescentes, 42 residem em bairros da Capital do Rio
de Janeiro, seguidos por outros municípios da Região Metropolitana e da Baixada
fluminense, e municípios da Costa Verde e Região Litorânea - isso pode ser
explicado pelo fato de a maioria dos adolescentes terem sido, inicialmente,
atendidos enquanto estavam cumprindo a medida socioeducativa de internação
no DEGASE.

Gráfico 9 - Resultados
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2015 a 2016 - RESULTADOS
IMPOSSIBILIDADE PARA O CÍRCULO

40

PÓS CÍRCULO

2

CIRCULO JR

3

TOTAL = 98

2

CIRCULO FAMLIAR

51

ARQUIVADO
0

10

20

30

40

50

60

Fonte: Banco de dados do CEDECA RJ
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Os dados apresentados pelo Gráfico 9 impressionam e, a princípio,
causam incômodo pela quantidade de casos arquivados (51) e casos que não
avançaram até o encontro entre as partes no círculo restaurativo (40), além dos
98 casos derivados no período de 2015 a 2016, o que pode inicialmente
aparentar, pelos dados quantitativos, um baixo impacto de intervenção do
Projeto.
No entanto, ao associar as informações do Gráfico 9 (resultados) com o
Quadro 10 (média de duração dos procedimentos), é possível constatar que o
Projeto assumiu uma posição minimalista de Justiça Restaurativa, centrada no
processo e não no resultado, o que pressupõe ênfase na análise qualitativa dos
impactos positivos observados ao longo dos atendimentos com as partes
envolvidas no conflito.
O adolescente e as partes envolvidas no conflito foram atendidas por um
tempo bastante razoável, o que demonstra respeito e preocupação com o tempo
de cada um, tempos diferentes para se colocarem em relação ao ato praticado.
O relatório final do Projeto (out/2015) reconhece que o bom desempenho
da Justiça Restaurativa não pode ser avaliada pelo cumprimento de todas as
fases da metodologia em JR ou pelo resultado do encontro, mas pelo fato de as
partes envolvidas no conflito terem sido acolhidas e ouvidas sobre os impactos
da violência praticada, que repercutem durante os atendimentos em mudanças
positivas.
Isso pode ajudar a entender o total de 98 casos derivados, cinco casos
conseguiram chegar ao final, sendo que dois casos de círculos restaurativos com
a família do autor do ato infracional sem a participação da vítima ou de seus
familiares e três casos do total conseguiram alcançar um acordo restaurativo,
utilizando-se a metodologia do círculo restaurativo com a participação direta de
duas vítimas nos círculos e, no terceiro caso, a vítima, embora convidada,
decidiu não participar, tendo sido utilizada a figura da vítima substituta.
Ocorrem hipóteses em que a vítima não pode ou não quer encontrar a
outra parte, podendo-se substituí-la por alguém que se dispõe em se encontrar
com o ofensor (que não é o mesmo que cometeu o delito contra aquela vítima)
num processo substitutivo (RAYE e ROBERTS, 2007 apud PALLAMOLLA,
2015), de acordo com o guia do CEDECA RJ (2015):

152

Existem casos em que o adolescente assume a responsabilidade e
está disposto a uma ação reparadora, mas não é possível a
participação da vítima por diversas circunstâncias (não foi localizada,
não deseja participar, é avaliada como não adequada a sua
participação, ou ainda é o caso de uma infração sem vítima). Quando
se dão estas situações, como alternativa, se resgata a vontade
reparadora do adolescente, com o estabelecimento de um
procedimento próprio que poderá contemplar uma atividade educativa
acordada. (CEDECA RJ, 2015, p.18)

Quarenta casos tiveram um primeiro atendimento e realização de précírculo, no entanto, voluntariamente optaram em não prosseguir no Projeto,
sendo que 51 casos foram arquivados após o CEDECA RJ esgotar todas as
possibilidades de localização das partes envolvidas no conflito, com informações
prestadas pelas entidades que derivaram os casos.
A aparente baixa adesão das partes, tendo em vista o pioneirismo da
iniciativa, é apresentada pelo CEDECA RJ (2018) como uma das principais
dificuldades encontradas na execução do Projeto, sendo analisada sob diversos
ângulos. De um lado, a falta de conhecimento da temática da Justiça
Restaurativa pela maioria dos profissionais que atuam com os adolescentes em
situação de prática infracional e, por consequência, a falta de preparo e
orientação adequada dos adolescentes encaminhados; por outro lado, a
deficiência ou falta das informações sobre as partes envolvidas no conflito
(adolescente e as vítimas), prestadas por ocasião da derivação dos casos,
dificultaram ou impossibilitaram o convite e apresentação da proposta aos
envolvidos, além de fatores como mudança de endereço, alteração dos contatos
telefônicos, dificuldades financeiras de locomoção até os locais de atendimento,
por residirem fora da Comarca do RJ e muitos não disporem de recursos
financeiros para arcarem com as despesas do deslocamento.
Além disso, a dificuldade de conciliar as agendas e disponibilidade das
partes para a realização dos encontros e círculo, além das faltas reiteradas aos
encontros confirmados foram outras dificuldades enfrentadas na execução do
Projeto.
A participação no Projeto de Justiça Restaurativa é voluntária e a
aceitação do convite é livre e espontânea para todos os participantes (vítima,
ofensor e acompanhantes).
A etapa preparatória é extremamente cuidadosa, quando são verificados
os requisitos de admissibilidade da Justiça Restaurativa: que as partes
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reconheçam, ainda que em ambiente confidencial incomunicável, como
verdadeiros os fatos essenciais, sem que isso implique a admissão da culpa;
prévio, livre e espontâneo consentimento de todos os participantes,145
assegurada a desistência a qualquer tempo146 e a decisão informada.147
(PASSOS, 2017; CNJ, 2016)
Na etapa preparatória, os facilitadores e supervisor avaliam a adequação
do uso da metodologia ao caso e aos propósitos desejados.148
Uma das maiores adesões ao Projeto com a participação dos
adolescentes ocorreu na fase processual e pré-processual com as derivações
feitas pela Vara da Infância e Juventude, a Juízo da Vara da Infância e Juventude
da Comarca da Capital. Durante as audiências, avaliavam a possibilidade e
apresentam de forma esclarecida a proposta do Projeto de Justiça Restaurativa
ao adolescente, com sua aceitação voluntária e de seu responsável, o processo
era suspenso por um prazo que variava entre 30 e 60 dias e encaminhava-se o
caso para o projeto do CEDECA RJ.

Gráfico 10 - JR - 2015 a 2016
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Fonte: Banco de dados do CEDECA RJ.

145

No caso do adolescente, ele tem de ser assistido juridicamente por seu representante legal,
que assina o termo junto com o adolescente.
146 As partes podem desistir de participar a qualquer tempo, sem que isso tenha qualquer
consequência.
147 As partes devem estar plenamente informadas de seus direitos e do contexto de Justiça
Restaurativa a que estão inseridos.
148 O CEDECA RJ utilizou durante a execução do Projeto as metodologia da mediação e os
processos circulares (círculos da paz)
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Um fator positivo no projeto é a possibilidade de atendimento a qualquer
tipo de ato infracional, no entanto, para fins de levantamento dos atos infracionais,
escolheu-se o ato infracional nomeado pelo adolescente para o processo
restaurativo.
Os atos infracionais acompanham as estatísticas nacionais, que
majoritariamente referem-se a atos infracionais praticados contra o patrimônio,
sendo 52 casos de roubo majorado e três furtos. Em segundo lugar, lesão corporal
com cinco casos e um caso de lesão corporal seguida de morte.
Os atos infracionais com grave violência contra a pessoa contabilizaram
sete casos de estupro de vulnerável, quatro casos de homicídio e duas tentativas
de homicídio; um caso de latrocínio e uma tentativa de latrocínio; o tráfico teve
dois casos - como esse tipo de ato infracional que não é possível identificar uma
vítima direta, a metodologia do Projeto propõe “outras intervenções restaurativas
(CEDECA, 2015, p.18), caso em que o adolescente assume a responsabilidade e
está disposto a uma ação reparadora e, finalmente, um caso de caso de crime de
trânsito.
Não foi possível identificar 18 casos de ato dos atos infracionais cometidos,
por falta de informações disponíveis.

Gráfico 11 - JR - 2015 a 2016
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Para o levantamento das medidas socioeducativas aplicadas, considerouse a medida socioeducativa que o adolescente cumpria no momento em que foi
atendido pela primeira vez pelo CEDECA RJ, independente do ato infracional
nomeado pelo adolescente para o processo restaurativo.
Alguns

aspectos

diretamente

relacionados

à

JR

precisam

ser

considerados. A quantidade de adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa de internação (44) deve-se ao fato de terem sido encaminhados
para a JR enquanto ainda cumpriam a medida socioeducativa de internação na
Escola João Luiz Alves.

Quadro 10 - Média de Duração dos Procedimentos Restaurativos
Início do
Procedimento
Restaurativo
27/07/2015
(K.R.S.)
05/08/2015
(W.M.R.)
01/09/2015
(Y.B.O.)
27/11/2015
(Q.S.A.)
10/09/2015
(G.F.S.)

Final do Procedimento
Restaurativo
21/02/2016

Média de Duração do
Procedimento
Restaurativo
7 meses

19/10/2016

9 meses

23/02/2016
15/07/2016

5 meses
(CONTINUA)
8 meses

02/09/2016

1 ano

Fonte: Relatório Final das Atividades - out/2015 - Projeto “Justiça Restaurativa no Rio de
Janeiro”- CEDECA RJ

Quadro 11 – Resumo dos Acordos
Dar continuidade aos estudos, cursos de formação, capacitação profissional;
trabalho voluntário em entidades e/ou comunidade.
Manter boa relação e convivência com os familiares com base no diálogo e
respeito para construção da paz.
Não praticar novos atos infracionais; cumprir a medida socioeducativa
Facilitar a entrada em cursos complementares (receptor do ato / vítima)
Tratamento recíproco com respeito, gentileza buscando formas de diálogo
para solução dos conflitos.
Não projetar questões conjugais nos filhos.
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Vítima abre mão da reparação
Fonte: Relatório Final das Atividades - out/2015 - Projeto “Justiça Restaurativa no Rio de
Janeiro”- CEDECA RJ

Quadro 12 – Resultados Qualitativos
Capacidade de diálogo entre o adolescente, sua família e o receptor do ato.
Engajamento dos adolescentes em atividades voluntárias, desejando se
reparar perante a sociedade.
Reflexão sobre os danos causados.
Responsabilização de todos, inclusive do adolescente.
Fortalecimento da convivência familiar.
Visão mais ampla por parte do receptor do ato em relação ao comportamento
do adolescente; desiste da reparação diretamente para si.
Fonte: Relatório Final das Atividades - out/2015 Projeto “Justiça Restaurativa no Rio de Janeiro”CEDECA RJ

4.5 RELATO DE CASO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA149
Vale ressaltar que a escolha do caso seguiu uma amostra estratégica,
utilizando como critério a seleção de uma ocorrência que contasse com a
participação direta da vítima, até o final, contemplando todas as etapas da
metodologia

do

Projeto

(pré-mediação,

mediação,

acordo

e

pós-

mediação/acordo), tivesse a interlocução com o Ministério Público e o Poder
Judiciário, a articulação com a rede na sua derivação e a atuação do CEDECA
RJ na defesa jurídico-social do adolescente.
A análise de documentos (registros dos próprios mediadores, sínteses
informativas, andamento processual, etc.) foi a principal fonte para a obtenção
de informações a respeito do caso selecionado.
Nesse contexto, a implementação da Justiça Restaurativa teve como lugar a
execução de medida socioeducativa, propiciando uma série de dificuldades, como
a localização da vítima e o interesse de ela participar, tendo em vista o tempo

149

Devido ao caráter sigiloso do procedimento de Justiça Restaurativa, foram omitidos dados de
identidade das partes, tais como nome, endereço, etc. e todos foram substituídos por outros
fictícios.
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decorrido da data da ocorrência do ato infracional e o momento da realização da
mediação em Justiça Restaurativa.

A experiência do Projeto demonstrou que, na fase de execução da medida
socioeducativa, os operadores do direito (magistrados, promotores de justiça e
defensores) estão mais propensos à ideia de Justiça Restaurativa do que na fase
do processo de conhecimento (apuração do ato infracional). Nesse sentido, foi a
avaliação da equipe da 3ª Vara Regional do Juizado da Infância e Juventude de
Porto Alegre, vara responsável pela execução das medidas socioeducativas, a
instituição pioneira na criação de programa de Justiça Restaurativa no âmbito da
Justiça Juvenil no Brasil, que serviu de base para o nosso trabalho:
Sobre a execução de medida socioeducativa ser o lugar para a
implementação da Justiça Restaurativa, a própria equipe do Projeto
indicou que não se trata do local mais proveitoso e ideal e apontou uma
série de dificuldades encontradas, tais como não localização da vítima,
falta de interesse da vítima em participar de algo que já está cicatrizado
em razão do lapso temporal passado (entre a data da ocorrência do
ato infracional e o momento da realização do círculo). A escolha da
execução como nicho institucional, contudo, deu-se mais por razões
político-operacionais, uma vez que a resistência dos magistrados,
promotores de justiça e defensores públicos foi elevada. Aproveitouse, assim, o lugar em que os operadores do direito eram mais
propensos à ideia de Justiça Restaurativa.
Todavia, conforme entrevista realizada com o juiz da 3ª VRJIJ, essa
escolha se deu em virtude das dificuldades encontradas para a
implementação do Programa, principalmente pela resistência dos
operadores do direito responsáveis pelo processo de apuração da
prática de ato infracional, tanto a magistratura quanto o ministério
público. (ILANUD/BRASIL, 2006, relatório final do Projeto
“Sistematização e Avaliação de Experiências de Justiça Restaurativa”,
pp. 13,14 e 53)

Sobre a condição propícia para a realização da Justiça Restaurativa, a
Resolução 2002/2012 da ONU,150 uma das primeiras normativas internacionais,
recomenda “incorporar a abordagem restaurativa a todas as práticas judiciárias”,
tornando-as “disponíveis em todas as fases do processo legal”, mas a sua
utilização deveria ocorrer somente “com o consentimento livre e voluntário das
partes”.
O atendimento das partes é realizado por dois mediadores capacitados,
compostos por profissionais voluntários formados no I Curso de Formação de
Mediadores em Justiça Restaurativa, promovido pelo CEDECA RJ, em 2015.
A Resolução 2002/2012 é baseada na “Declaração de Viena sobre o Crime e Justiça:
alcançados os desafios do século 21” de abril de 2000. Anexo da Resolução 55/59 da Assembleia
Geral da ONU.
150
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Sobre o uso do termo “mediador”, é possível encontrar autores que optem
pelo termo “facilitador”, porque nas conferências e círculos restaurativos se
denomina o terceiro imparcial de facilitar. (PALLAMOLLA, 2009).
O termo “facilitador” é definido nos princípios básicos sobre Justiça
Restaurativa da Resolução 2002/2012 da ONU da seguinte forma:
Facilitador: significa uma pessoa cujo papel é facilitar, de maneira justa
e imparcial, a participação das pessoas afetadas e envolvidas num
processo restaurativo. (ONU, 2012, p.1)

Os mediadores estão sob a orientação e acompanhamento de um
supervisor, profissional especializado em Justiça Restaurativa, contratado pelo
CEDECA RJ para essa finalidade, acompanhando todas as etapas do processo,
contribuindo, também, na avaliação de cada atendimento.
Na etapa preparatória, os mediadores e supervisor avaliam a adequação
do uso da metodologia ao caso e aos propósitos desejados.151

4.5.1 Exposição do Caso

A primeira parte do relato descreve o atendimento jurídico-social de José
pela equipe do CEDECA RJ em razão do descumprimento de medida
socioeducativa de semiliberdade.
A segunda parte trata, especificamente, do atendimento pelo Projeto de
Justiça Restaurativa executado pela mesma organização.
O atendimento ocorreu no período de doze meses (maio de 2015 a maio
de 2016).
José tinha 18 anos, negro, com Ensino Fundamental incompleto, morador
de Benfica, bairro da Zona Central do município do Rio de Janeiro, trabalhava
informalmente como vendedor de bebidas na Vila Mimosa, região de prostituição
feminina, localizada nesta mesma região da cidade. José tinha como
companheira Rita, a filha Isabela, de um relacionamento anterior e vivia com a
mãe Maria, com quem tinha uma boa relação.

151

O CEDECA RJ utilizou durante a execução do Projeto as metodologia da mediação e os
processos circulares (círculos da paz)
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De acordo com as pesquisas de Rocha (2002), Silva e Oliveira (2016) e
Levantamentos Anuais do SINASE e CNJ, o perfil de José retrata a situação da
maioria de adolescentes encarcerados no sistema socioeducativo, com jovens
entre 16-18 anos, do sexo masculino, negros, com baixa escolaridade ou que
não frequentam a escola, não trabalham, viviam com a família quando foram
apreendidos - famílias que não possuem renda mensal ou com renda mensal de
até 2 salários mínimos.
Silva e Oliveira (2016) destacam que não é a pobreza em si, mas a
desigualdade social e a dificuldade de acesso às políticas sociais de proteção
implementadas pelo Estado são fatores fundamentais que influenciam a prática
do ato infracional.
José teve uma longa trajetória infracional, com 23 passagens por atos
infracionais de furtos e roubos; boa parte da sua adolescência ele passou pelo
Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) cumprindo medidas
socioeducativas de internação e semiliberdade. Dos 12 aos 18 anos, esteve em
unidades de internação: Centro de Socioeducação Gelso de Carvalho Amaral
(CENSE GCA, antigo Centro de Triagem e Recepção - CTR), Escola João Luiz
Alves (EJLA), Centro de Socioeducação Dom Bosco (antigo Instituto Padre
Severino - IPS), e unidades de semiliberdade nos Centros de Recursos
Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAADs).
Os dados de reincidência de prática de ato infracional por adolescentes,
embora não constem dos Levantamento Anuais do SINASE produzidos pelo
Ministério de Direitos Humanos,152 foram objeto de pesquisa realizada em 2012
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no “Panorama Nacional – A Execução
das Medidas Socioeducativas de Internação” que aponta, quanto ao aspecto de
reincidência entre os adolescentes entrevistados em cumprimento de medida de
internação, que 43,3% já haviam sido internados ao menos uma outra vez (CNJ,
2012, p. 11).
José procurou espontaneamente o CEDECA RJ, acompanhado da
companheira e mãe, tendo sido encaminhados pela Associação de Mães e
Amigos de Crianças e Adolescentes em Risco – AMAR (organização de

Em 2019, passou a ser denominado como “Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos”.
152
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familiares de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa),153 ONG
onde a mãe de José desenvolvia um trabalho voluntário. Acolhidos pela
advogada e assistente social do CEDECA RJ, relatou que estava em
descumprimento da semiliberdade e que desejava retornar ao cumprimento da
medida.
José contou ter sido vítima de violência dentro das instituições de
execução de medida socioeducativa por onde passou, e que a violência sofrida
foi uma forte motivação para suas fugas das unidades.154
As violências praticadas contra adolescentes como agressão física, abuso
sexual, tortura e mortes no sistema socioeducativo têm sido objeto de inúmeras
denúncias de organizações como o CEDECA RJ, a organismos nacionais e
internacionais de proteção dos direitos humanos, como a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos da OEA, Relatorias temáticos da ONU:
Tortura, Execução Sumária e Comitê da Criança.
De acordo com dados oficiais dos Levantamentos Anuais do SINASE
(MDH), em 4 anos, entre 2013 e 2016, foram mortos 179 adolescentes e jovens
em cumprimento de medida socioeducativa em unidades de atendimento
(internação, internação provisória, semiliberdade), com 29 mortes em 2013
(SINASE, 2013:33), 48 mortes em 2014 (SINASE, 2014:35), 53 mortes em 2015
(SINASE, 2015:21) e 49 mortes em 2016 (SINASE, 2016:22).
O CEDECA RJ, ao assumir a defesa técnica de José, requereu ao juízo
da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas (VEMSE) audiência especial
com o objetivo de que José retornasse ao cumprimento da medida de
semiliberdade, conforme transcrição da ata de audiência a seguir:
AUDIÊNCIA ESPECIAL – MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE
SEMILIBERDADE
Adolescente: JOSÉ.
ATA DE AUDIÊNCIA ESPECIAL Em 01 de outubro de 2015, na sala
de audiências da Vara de Execução das Medidas Socioeducativas da
Capital, perante a MM. Juíza de Direito Dra. VERA FERREIRA, o
Ministério Público, a advogada que abaixo subscreve e o adolescente,
foi aberta a presente audiência, às 14:37 horas. Presente o
153

Para mais informações sobre a AMAR ver cartilha ABC sobre do sistema socioeducativo.
Disponível em: https://cedecarj.files.wordpress.com/2017/08/cartilha-amar-2015-v04-internetpdf
154 Na reportagem “Metade do país sem planos para menores autores de infração. Unidades de
Internação têm problemas de superlotação”, publicado no Jornal O Globo, de 28/09/2015, consta
a entrevista com JOSÉ e o relato das violências sofridas no sistema socioeducativo. Disponível
em: https://oglobo.globo.com/brasil/metade-do-pais-sem-plano-para-menores-autores-de-infra
cao-17623241
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responsável pelo adolescente. Foi ouvido o adolescente, tendo
declarado: que tem 18 anos; que chegou do ESE e houve uma
´confusão´ no CRIAAD porque um garoto chegou com celular e
maconha; que segurou o celular do garoto e a ´confusão´ virou para
seu lado; que ficou com medo de ter que retornar para o ESE e pulou;
que tem interesse de retornar para o cumprimento da medida
socioeducativa de semiliberdade.
Pelo Ministério Público foi dito: que requer a manutenção da medida
socioeducativa de semiliberdade ao adolescente e o retorno do mesmo
ao CRIAAD.
Pela Defesa foi dito: que requer o retorno do adolescente ao
cumprimento da medida anterior.
Pela Dra. Juíza foi prolatada a seguinte DECISÃO: A presente
audiência foi designada porque o adolescente estava em execução de
medida socioeducativa de semiliberdade e evadiu. Na presente data,
ouvido o adolescente, demonstrou interesse de retomar o cumprimento
da medida imposta. Considerando que foi a sua primeira evasão e a
vontade do adolescente de retomar o cumprimento da medida,
considero que a mesma deve ser mantida. Fica desde já ciente o
adolescente de que, em caso de nova evasão, essa oportunidade não
lhe será novamente concedida e que, em caso de nova evasão, poderá
ocorrer a regressão da medida para internação-sanção. ISTO POSTO,
MANTENHO A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE.
Intimados os presentes. Publicada em audiência. Determino o retorno
do adolescente ao CRIAAD. Determino que na próxima segunda-feira,
dia 05 de outubro de 2015, a mãe do adolescente, presente nessa
audiência, leve o mesmo até o CRIAAD. Cópia dessa assentada para
o DEGASE como ofício. Ao Ilustre Cartório para a adoção das medidas
de praxe. Findo o prazo de 30 dias, venham os autos conclusos para
designação de data para audiência de reavaliação. Nada mais
havendo, é encerrada a presente, às 14:45 horas.
(Transcrição da Ata de Audiência Especial de JOSÉ. Vara de
Execuções de Medidas Socioeducativas de 01/10/2015, disponível no
site www.tjrj.jus.br, os nomes das partes foram alterados e o número
do processo omitido em razão do segredo de justiça)

José voltou a cumprir a medida de semiliberdade no CRIAAD, retomando os

estudos no 1º ano do Ensino Médio semipresencial – Educação de Jovens e
Adultos (EJA) 8º ano numa escola estadual, demonstrando interesse em fazer
um curso de eletricista predial.
4.5.2 Inserção no Projeto “Justiça Restaurativa”

Desde o primeiro atendimento de José, a equipe do CEDECA RJ explicou
e propôs que o jovem participasse do Projeto Justiça Restaurativa, que
concordou e, com a autorização da direção do CRIAAD e ciência da VEMSE,
começou a participar com muito empenho das sessões de JR, sempre
acompanhado por sua companheira e pela mãe. As sessões aconteciam na sala
do CEDECA RJ e no espaço do Ministério Público, parceiro no Projeto.
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O atendimento no processo restaurativo é definido pela Resolução
2002/2012 da ONU como:
Qualquer processo no qual a vítima e o ofensor e, quando apropriado,
quaisquer outros indivíduos ou membros da comunidade afetados por
um crime, participam ativamente na resolução das questões oriundas
do crime, geralmente com a ajuda de um facilitador. Os processos
restaurativos podem incluir a mediação, a conciliação, a reunião
familiar ou comunitária (conferencing) e círculos decisórios (sentencing
circles). (ONU, 2002)

Ressalta-se que um dos princípios básicos para participação na Justiça
Restaurativa é o consentimento livre e voluntário, conforme também dispõe a
Resolução 2002/2012 da ONU, também observado e enfatizado no Guia sobre
Justiça Restaurativa desenvolvido pelo CEDECA RJ:
Dos princípios informadores do procedimento de JR juvenil:
Autonomia e voluntariedade na participação das práticas
restaurativas;
Corresponsabilidade ativa dos participantes;
Envolvimento dos familiares e outros núcleos de apoio dos
participantes do procedimento;
Atenção às pessoas envolvidas no conflito com respeito às suas
necessidades e possibilidades;
Respeito mútuo entre as partes;
Respeito à diversidade;
Facilitação do processo de emancipação do autor do ato infracional
através do estímulo à sua capacidade de responsabilizar-se pelos seus
atos, assim como exercer novas escolhas;
Fomento à empatia e às habilidades comunicacionais e sociais das
partes;
Reparação de danos e reequilíbrio das relações;
Busca por resultados integrativos e pela restauração da harmonia entre
os envolvidos no conflito;
Busca por soluções duradouras;
Princípio do respeito absoluto aos direitos humanos e à dignidade da
pessoa humana. (CEDECA RJ. Justiça Restaurativa: um novo olhar
sobre a experiência infracional. 2015:14) (grifo nosso)

O CEDECA RJ requereu audiência especial com o objetivo de que a
execução da medida de semiliberdade fosse suspensa para que José pudesse
se dedicar aos estudos e à participação mais efetiva no Projeto de Justiça
Restaurativa.
A combinação da intervenção jurídico-social em complemento das
atividades de atendimento em Justiça Restaurativa demonstrou ser uma
importante estratégia desenvolvida pelo CEDECA RJ.
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AUDIÊNCIA DE REAVALIAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA
MEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO DE JUSTIÇA
RESTAURATIVA.
Adolescente: JOSÉ
ATA DE AUDIÊNCIA ESPECIAL Em 3 de dezembro de 2015, na sala
de audiências da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas,
perante a MM. Juíza de Direito Dra. VERA FERREIRA, o Ministério
Público, a Defensoria Pública, foi aberta a presente audiência, às 18:00
horas.
Pelo adolescente foi dito que completará 19 anos em fevereiro de
2016; que está progredindo na medida que cumpre; que considera que
está mudando; que deseja participar do Projeto da Justiça
Restaurativa; que já esteve em contato com a vítima RODRIGO.
Pelo Ministério Público foi dito: que não se opõe que o feito seja
submetido à Justiça Restaurativa. Pela Defesa foi dito: que reitera os
termos da promoção do Ministério Público.
Pela Dra. Juíza foi prolatada a seguinte DECISÃO: Ante a
verificação da possibilidade de o adolescente ter a execução de sua
medida submetida pelos fins obtidos através da Justiça Restaurativa,
nos termos do art. 1º § 2º I da Lei 12.594/12 (Lei do Sinase),
SUSPENDO A EXECUÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PELO
PRAZO, POR ORA, DE 45 DIAS. Findo o prazo, venham os autos
conclusos para que seja efetuada a reavaliação da suspensão, com a
juntada da conclusão do programa. Encaminhe-se por ofício o caso
para o programa de Justiça Restaurativa junto ao CEDECA. Intimados
os presentes. Publicada em audiência. Cópias dessa assentada ao
DEGASE, como ofício. Nada mais havendo, foi encerrada a presente.
(Transcrição da Ata de Audiência de Reavaliação de JOSÉ. Vara de
Execuções de Medidas Socioeducativas – TJRJ, 03/12/2015,
disponível no site www.tjrj.jus.br, os nomes das partes foram alterados
e o número do processo omitido em razão do segredo de justiça) (grifos
nossos)

O pedido da defesa foi aceito e a Juíza decidiu pela suspensão a
execução da medida, após a concordância do Promotor de Justiça.
A observância pelo juízo e pelo membro do Ministério Público dos
princípios que regem a execução das medidas socioeducativas previstos no
inciso III do art. 35 da Lei nº 12.594/2012 (SINASE), ou seja, “prioridade a prática
ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às
necessidades da vítima”, possibilitou a suspensão da execução da medida para
que José pudesse experimentar de forma voluntária e consciente a participação
no Projeto de Justiça Restaurativa.
A sensibilização de juízes e promotores da infância para o tema da Justiça
Restaurativa foi um processo necessário e urgente. O CEDECA RJ investiu um
longo tempo do Projeto de Justiça Restaurativa em interlocuções e
sensibilizações com esses atores e suas respectivas equipes técnicas; de
maneira processual foram sendo construídos consensos e fluxos de
atendimento, inclusive sobre a possiblidade de suspensão da execução da
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medida socioeducativa, já que, na época, não existia uma normativa clara e
específica sobre como proceder com os casos encaminhados à Justiça
Restaurativa.
José continuou participando das sessões de JR e, por iniciativa própria,
começou a realizar trabalho voluntário na ONG AMAR (associação de mães),
visitando cinco unidades do DEGASE, em locais em que não se sentia
ameaçado, sempre acompanhado por mulheres representantes da AMAR, que
em frente às unidades do DEGASE participaram de coleta assinaturas para o
abaixo-assinado pelo fim da revista vexatória,155 com o objetivo de pressionar
pela aprovação do Projeto de Lei nº 76/2015.156/157
José também deu depoimentos sobre sua experiência com Justiça
Restaurativa para adolescentes do CRIAAD de Duque de Caxias. No entanto,
ele relatava para a equipe do Projeto JR que tinha dificuldade (vergonha) em
dizer que já esteve em cumprimento de medida socioeducativa nas unidades de
internação.
A suspensão da execução da medida foi prorrogada por mais 15 dias para
dar sequência ao atendimento do jovem.
DESPACHO – SUSPENSÃO POR MAIS 15 DIAS
Processo nº: - (2015)
Adolescente: JOSÉ
DESPACHO: Suspendo o feito por mais 15 dias. Digam as partes
sobre fls. 91 e seguintes. Após, voltem conclusos. Rio de Janeiro, 21
de janeiro de 2016. Dra. VERA FERREIRA Juíza Titular
(Disponível no site www.tjrj.jus.br, os nomes das partes foram alterados
e o número do processo omitido em razão do segredo de justiça)

155Revista

vexatória é o procedimento que consiste em obrigar familiares de presos e internos
do sistema penitenciário e socioeducativo, em dias de visitação, a retirar a roupa e agachar
repetidas vezes diante de um espelho, tendo seus órgãos genitais inspecionados por agentes,
caracterizando-se como uma das mais arbitrárias violações à dignidade humana. Tendo diversas
vezes sido apontada como tratamento degradante e cruel por organismos internacionais,
podendo caracterizar tortura, a revista vexatória é ainda utilizada em grande parte do sistema
carcerário e socioeducativo nacional, submetendo mais de meio milhão de pessoas,
semanalmente, dentre elas crianças, mulheres, idosos e gestantes a terem seus corpos
invadidos e expostas à humilhação inerente ao procedimento. Disponível em:
http://www.global.org.br/blog/organizacoes-fazem-pressao-pelo-fim-da-revista-vexatoria-nosistema-socioeducativo-do-rio/
156 Em 25/05/2015, foi aprovada a lei nº 7.011 que dispõe sobre o sistema de revista de visitantes
nos estabelecimentos de atendimento ao cumprimento de medidas socioeducativas privativas
de liberdade do estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.
157 O Deputado Flávio Bolsonaro entrou com uma ação judicial contestando a constitucionalidade
da Lei nº 7.011/2015 que foi julgada improcedente. Na ação, o CEDECA RJ representou a AMAR
como parte interessada.
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Como pode ser observado, as reiteradas decisões judiciais prorrogaram
a suspensão da execução da medida socioeducativa, com o objetivo de dar
continuidade do atendimento da Justiça Restaurativa, que nesse caso, durou
uma média de seis meses, para que se completassem os ciclos de atendimento
até a mediação final entre José e Rodrigo.
Muitos fatores influenciaram no tempo da conclusão do processo
restaurativo, que difere do tempo da justiça tradicional, em relação aos prazos
legais, pois “o tempo adquire, no contexto, suas próprias características: é
relativo, cultural e subjetivo, dependendo da perspectiva e das condições do
sujeito”. (OST, 2005)
O tempo é diferente para cada participante do processo restaurativo,
expresso nas dificuldades em se sentir seguro para contar e reviver o que
aconteceu e tentar entender o ocorrido, indagar os porquês, relatar os impactos
na vida pessoal e familiar, em que todos os envolvidos (autor e vítima) são
afetados; por esta razão, muitas vezes, são necessários vários encontros de prémediação individualizado, e em alguns casos a dificuldade é tamanha que as
partes não conseguem comparecem no dia e hora agendados.
Outra grande dificuldade para a equipe do Projeto foi localizar a vítima e
convidá-la a participar da Justiça Restaurativa, mas nesse caso felizmente
Rodrigo foi localizado e concordou em participar.
Segundo experiências vividas e relatadas por outras equipes, de uma
maneira geral, as vítimas não aceitam participar, principalmente porque não
conhecerem a Justiça Restaurativa e por não terem interesse em tocar num tema
tão delicado e traumático, depois de passado muito tempo do ocorrido.
No entanto, o Projeto de Justiça Restaurativa poderia ser uma
oportunidade para que Rodrigo tivesse um espaço seguro e fortalecido para
falar com José sobre o que aconteceu, das consequências e iniciar um processo
de restauração, como preconiza Zehr (2008):
Poderíamos dizer que a vítima precisa encontrar respostas para seis
perguntas básicas a fim de se recuperar:
1. O que aconteceu?
2. Por que aconteceu comigo?
3. Por que agi da forma como agi na ocasião?
4. Por que tenho agido da forma como tenho agido desde aquela
ocasião?
5. E se acontecer de novo?
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6. O que isso significa para mim e para minhas expectativas (minha fé,
minha visão de mundo, meu futuro)? (ZEHR, 2008, p.26)

Em razão do tempo decorrido, foi necessário solicitar nova prorrogação
da suspensão da execução da medida para que se completasse o ciclo do
processo restaurativo, com a participação da vítima.
AUDIÊNCIA ESPECIAL – MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO DA MEDIDA
Adolescente: JOSÉ,
ATA DE AUDIÊNCIA ESPECIAL Em 14 de abril de 2016, na sala de
audiências da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, perante
a MM. Juíza de Direito Dra. VERA FERREIRA, o Ministério Público,
através da Promotora de Justiça, Dra. Beatriz Oliveira, e a Defesa, Dra.
Juliana Moreira (advogado do CEDECA RJ), foi aberta a presente
audiência. Presente o adolescente e sua responsável, que abaixo
subscrevem. Informalmente ouvido, o adolescente declarou: que tem
19 anos; que está matriculado no 1º ano do Ensino Médio; que retomou
as atividades voluntárias no AMAR, recentemente, tendo em vista que
as mesmas estavam suspensas; que já prestava esse trabalho antes
mesmo da suspensão da medida.
Pela defesa do jovem foi esclarecido: que falta um ciclo do processo
restaurativo ao qual se sujeita o jovem.
Pelo Ministério Público foi dito: Que requer o fim do processo
restaurativo para se manifestar.
Pela Dra. Juíza foi prolatada a seguinte DECISÃO: Mantenho a
suspensão da execução da semiliberdade, tendo em vista que não
foi concluído todo o processo restaurativo. Designo o dia 09 de
junho de 2016, às 14 horas, para nova audiência especial, nessa Vara.
Oficie-se ao CEDECA para que junte aos autos, até a data da
audiência, todos os comprovantes da atividade desenvolvida na
Justiça Restaurativa pelo jovem. Intimados os presentes. Publicada em
audiência. Cópia da presente decisão ao DEGASE como ofício. Ao
Ilustre Cartório para a adoção das medidas de praxe. Nada mais
havendo, foi encerrada a presente, às 12:33 horas.
(Transcrição da Ata de Audiência de JOSÉ. Vara de Execuções de
Medidas Socioeducativas – TJRJ, 14/04/2016, disponível no site
www.tjrj.jus.br, os nomes das partes foram alterados e o número do
processo omitido em razão do segredo de justiça) (grifos nossos)

De acordo com a metodologia do Projeto, os encontros iniciais seriam
individuais em sessões de pré-mediação dos mediadores e supervisor com as
partes envolvidas diretamente no fato e, posteriormente, com outras pessoas
indicadas pelo autor e vítima.
Foram realizados um total de quatro encontros no Projeto JR com José,
que, por sua vez, indicou para participar do processo restaurativo sua genitora e
sua companheira, que foram ouvidas, individualmente, nas sessões de prémediação.
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Com a concordância de José, a vítima Rodrigo foi convidada e concordou
em participar de uma conversa preliminar e reservada (sessão de pré-mediação)
com as mediadoras Jane e Débora e com a supervisora Kay, responsáveis pelo
caso, para que fossem esclarecidos de forma segura e acolhedora os objetivos,
dinâmica e metodologia do Projeto JR, possibilitando, também, um espaço de
escuta para as partes, particularmente para a vítima.

Em relação ao acolhimento e atendimento da vítima, o Guia desenvolvido
pelo CEDECAR JR apresenta orientações para o mediador:
Entrevista com a vítima:
O profissional somente realizará contato com a vítima quando avaliar
que, no que depende do adolescente, a mediação pode ser viável, já
que se considera inadequado despertar expectativas que,
posteriormente, não poderão ser satisfeitas.
À vítima é oferecida a possibilidade de ser atendida e escutada, sendolhe oportunizado um espaço seguro para a expressão de suas
insatisfações e emoções. A entrevista igualmente formaliza o convite à
participação na solução do problema, em um possível prosseguimento
da mediação, o que se faz de forma absolutamente voluntária.
(CEDECA RJ. Justiça Restaurativa: um novo olhar sobre a experiência
infracional. 2015, p.16)

4.5.2.1 Acolhimento

Rodrigo compareceu à pré-mediação, tendo sido acolhido pelas
mediadoras Jane e Débora e a supervisora Kay, quando lhe foram apresentados
os objetivos do Programa, o papel dos mediadores, as diferenças entre Justiça
Restaurativa e Retributiva, possibilitando a escuta de Rodrigo para que falasse
sobre sua vivência sobre o que aconteceu, seus sentimentos, como foi desde o
fato e suas expectativas.
Rodrigo relatou o fato como algo do passado, no entanto, recordou que
foi empurrado com agressividade e ficou assustado, que xingou o rapaz e estava
com muita raiva, que foi pego de surpresa por estar num momento de
relaxamento e sentiu muita adrenalina; na época ficou traumatizado,
amedrontado e teve pesadelos, mas depois passou. Disse que poderia ter
sofrido sério dano físico (cabeça, coluna), mas teve sorte. Ainda sobre o fato,
relatou que percebeu que a conduta do policial como adequada, pois após a
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apreensão de José não houve reação violenta da parte dos policiais ou das
pessoas que estavam próximas.
Recordou que José estava com dois outros jovens que fugiram, enquanto
ele correu com a bicicleta, exatamente na direção do policial que disparou um
tiro contra ele. Declarou que José não estava armado, mas acha que seus
colegas estavam. Estes causaram algum dano físico ao seu amigo que o
socorreu.
Rodrigo demonstrou valorizar a vida dos adolescentes; manifestou
interesse e preocupação em compreender que tipo de oportunidade são
oferecidas a jovens como José pelo Estado, além de uma punição. Questionou
a voluntariedade de José neste processo, tanto em participar deste Projeto como
de seu real desejo de mudança, e se havia benefícios a ele quais seriam.
Ao ser questionado sobre suas necessidades em relação ao dano,
informou que está superado e não vislumbra um ressarcimento para ele
diretamente, mas gostaria de contribuir para uma mudança de postura do jovem
José. Por fim, aceitou o convite para prosseguirmos na mediação.
O que se percebeu a partir do lugar de Rodrigo é que, na primeira
oportunidade em que foi acolhido e se sentiu seguro, expressou que sua
necessidade estava voltada, principalmente, para a promoção da reintegração
de José e não, meramente, na punição ou vingança pelo o que aconteceu,
conforme demonstra Pinto (2010):
Uma pesquisa recente, na Grã-Bretanha, demonstra que a maioria das
vítimas de crimes prefere os encontros restaurativos à prisão.
Cerca de dois terços das vítimas entrevistadas não acreditam que a
prisão previne a reincidência e mais da metade dessas pessoas são
favoráveis ao encontro restaurativo por poderem relatar o impacto do
crime e para propiciar às vítimas oportunidade de assumir
responsabilidade e fazer reparações. Esta pesquisa, encomendada
pelas organizações não governamentais Victim Support e SmartJustice
à ICM Research, entrevistou 991 vítimas adultas de crimes. (PINTO,
2010, p.14)

No mesmo sentido, a Resolução 2002/2012 da ONU ao tratar do resultado
restaurativo afirma ser um acordo construído no processo restaurativo que
“incluem respostas e programas tais como reparação, restituição e serviço
comunitário, objetivando atender às necessidades individuais e coletivas e
responsabilidades das partes, bem como promover a reintegração da vítima e
do ofensor”. (grifos nossos)
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Rodrigo se sentiu acolhido e seguro na sessão de pré-mediação para
expressar seus sentimentos, suas necessidades e decidir seguir adiante no
processo restaurativo - necessidades que não devem ter sido acolhidas no
processo de conhecimento na Justiça Juvenil.
Sobre a atenção e acolhimento às necessidades das vítimas pela Justiça
Restaurativa, assim preleciona Zehr (2012);
A Justiça Restaurativa se preocupa, em especial, com as necessidades
das vítimas de atos ilícitos, aquelas necessidades que não estão sendo
adequadamente atendidas pelo sistema de justiça criminal. Não raro
as vítimas se sentem ignoradas, negligenciadas ou até agredidas pelo
processo penal. Isto acontece em parte devido à definição jurídica do
crime, que não inclui a vítima. O crime é definido como ato cometido
contra o Estado e, por isso, o Estado toma o lugar da vítima no
processo. No entanto, em geral, as vítimas têm uma série de
necessidades a serem atendidas pelo processo judicial. (ZEHR, 2012,
pp.24-25)

4.5.2.2 Encontro restaurativo entre ofensor e vítima

Inicialmente, foi realizada uma preparação de José, juntamente com sua
companheira Rita e sua mãe Maria, esclarecendo um pouco mais sobre como
se daria a mediação, e o estabelecimento do equilíbrio entre as partes; já que
Rodrigo não indicou ninguém que o acompanhasse, a mediação ocorreria
primeiro entre o ofensor e a vítima.
Com a chegada de Rodrigo, as mediadoras e supervisora o acolheram
reservadamente, para explicar como seria a mediação. Rodrigo se mostrou
muito tranquilo, dando liberdade para a presença positiva dos familiares de José.
A mediação teve início com a presença de todos e, na abertura do
encontro, foram reforçados os princípios e objetivos da Justiça Restaurativa.
Rodrigo foi convidado a relatar, primeiramente, sua experiência com o
ocorrido, mas antes de começar a falar ele aceitou naturalmente um forte abraço
de José, correspondido e acolhido na mesma intensidade, dando um tom de
leveza que se manteve por toda a reunião.
Rodrigo relembrou sua adolescência e sua condição de pai, fazendo um
paralelo entre maturidade e responsabilidade; falou o que sentiu de imediato e
declarou que não guardava qualquer mágoa ou ressentimento.
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Convidado a falar, José disse que se sentia aliviado e não sabia explicar
por que agiu daquela forma; marcando o passado de seus atos infracionais,
comentou sobre a rotina e as condições do sistema socioeducativo. Narrou que
não esperava que ninguém valorizasse sua vida da forma que Rodrigo fez (ao
ligar para a SAMU quando foi baleado). Agradeceu, pediu desculpas e se
mostrou disponível para “recompensar” o que ele fez (assalto).
Rodrigo disse que não havia nenhuma necessidade de reparação de
danos, esclarecendo que entendia que erros acontecem e é importante
compreender que novos atos (bons ou maus) refletem na nossa família.
Em seguida, Maria, mãe de José, fez um resgate do que passou
emocionalmente quanto à reincidência do filho. Agradeceu a Rodrigo,
apontando-o como responsável pela vida e processo de mudança do filho, uma
vez que sua atitude boa e generosa repercutiu em José o desejo de também ser
generoso com o outro. Rita (companheira) também lhe agradeceu.
Por fim, José foi convidado a contextualizar sua vida atual. Contou que
segue cumprindo a medida socioeducativa de semiliberdade, está estudando e
é voluntário da associação AMAR (ONG que acolhe as mães de adolescentes
em cumprimento de medidas); que embora não tenha ocorrido uma reparação
direta a Rodrigo, mas há reparação à sociedade, por meio do trabalho voluntário
que ele vem realizando. Há também uma perspectiva de ser palestrante, com o
objetivo de influenciar outros jovens à mudança.
Ao finalizar, todos se cumprimentaram e espontaneamente se abraçaram.
Sobre o processo de responsabilização, assunção de responsabilidades
e atender às necessidades das partes envolvidas no conflito, assim ensina Zehr
(2012):
A Justiça Restaurativa tem promovido a conscientização sobre os
limites e subprodutos negativos da punição. Mais do que isso, vem
sustentando que a punição não constitui real responsabilização. A
verdadeira responsabilidade consiste em olhar de frente para os atos
que praticamos, significa estimular o ofensor a compreender o impacto
de seu comportamento, os danos que causou – e instá-lo a adotar
medidas para corrigir tudo o que for possível. (ZEHR, 2012, p.27)

Numa outra perspectiva, Zehr (2012) defende que também devem ser
reconhecidas as necessidades do ofensor:
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Os ofensores precisam que a justiça lhes ofereça responsabilização
que cuide dos danos resultantes e estimule a empatia e a
responsabilidade; estímulo para a experiência de transformação
pessoal, inclusive cura dos males que contribuíram para o
comportamento lesivo, oportunidade de tratamento para dependências
químicas e/ou outros problemas, aprimoramento de competências
pessoais; estímulo e apoio para a reintegração à comunidade; para
alguns, detenção, ao menos, temporária. (ZEHR, 2012, p. 28)

Após a realização da mediação, foi encaminhada à Vara de Execuções
de Medidas Socioeducativas (VEMSE) uma síntese com informações básicas
sobre o caso, o acordo restaurativo firmado entre as partes e requerida uma
audiência de reavaliação da medida.
AUDIÊNCIA DE REAVALIAÇÃO – EXTINÇÃO DA MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA
Adolescente: JOSÉ
Em 9 de junho de 2016, na sala de audiências da Vara de Execução
de Medidas Socioeducativas, perante a MM. Juíza de Direito Dra.
VERA FERREIRA, o Ministério Público, através da Promotora de
Justiça Dra. Beatriz Oliveira a Defesa, pela Dra. Juliana Moreira
(advogada do CEDECARJ), foi aberta a presente audiência. Presente
o jovem e sua genitora.
Pelo Ministério Público foi dito: que requer a extinção da medida
socioeducativa aplicada, considerando que o jovem já tem 19 anos,
participou de forma satisfatória da Justiça Restaurativa e, ainda, apesar
de sua extensa Folha de Antecedentes Infracionais, não voltou a
praticar ato infracional desde 2014, o que demonstra ausência de
necessidade da manutenção da medida.
Pela Defesa foi dito: que reitera os termos da promoção do Ministério
Público.
Pela Dra. Juíza foi prolatada a seguinte SENTENÇA: Trata-se de
audiência especial designada em processo de execução. O jovem
recebeu medida socioeducativa de semiliberdade, que foi suspensa,
em razão do princípio do art. 35, III, da Lei 12.594/12 (Lei do SINASE),
que estabelece, como prioridade, que as medidas sejam restaurativas
quando possível. No caso, os documentos juntados revelam que o
jovem buscou a vítima, mudou de perfil, passou a trabalhar e a estudar
e divulga toda a sua trajetória de maneira a fazer com que outros
adolescentes se inspirem na mesma. Assim, considero que as
finalidades da Socioeducação foram alcançadas. ISTO POSTO,
declaro extinta a medida socioeducativa, nos termos do art. 46, II,
da Lei 12.594/12. Intimados os presentes. Publicada em audiência.
Cópia da presente decisão ao DEGASE como ofício. Ao Ilustre Cartório
para a adoção das medidas de praxe. Nada mais havendo, foi
encerrada a presente.
(Transcrição da Ata de Audiência de JOSÉ. Vara de Execuções de
Medidas Socioeducativas – TJRJ, 09/06/2016, disponível no site
www.tjrj.jus.br, os nomes das partes foram alterados e o número do
processo omitido em razão do segredo de justiça) (grifos nossos)
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4.5.2.3 Pós-Mediação ou Pós-Círculo

O objetivo principal deste encontro restaurativo foi acompanhar a trajetória
de José após a mediação, considerando que, na ocasião da mediação final,
José e Rodrigo estabeleceram consensualmente um acordo restaurativo.
Rodrigo demonstrou satisfação com a oportunidade da reunião e liberou
José de qualquer reparação direta, manifestando apenas o desejo de que ele se
tornasse uma pessoa melhor.
No encontro de pós-mediação, foi possível notar que José respondeu de
forma muito positiva, superando a expectativa inicial: apoiou de forma voluntária
na distribuição e folhetos informativos da AMAR (Associação de Mães e Amigos
da Criança e Adolescentes em Risco) para mães e familiares durante os dias de
visitação nas unidades de internação do DEGASE.
Foi avaliada a implicação voluntária na multiplicação positiva de sua
experiência nesse processo de Justiça Restaurativa. Na avaliação da equipe,
José tomou para si o compromisso de participar de diversas ações: diálogos
com adolescentes de sua comunidade, conversas em unidades de internação do
DEGASE – ESE, tendo inclusive, ajudado a minimizar o grau de tensão na
eminência de uma rebelião.
A equipe finalizou o procedimento, concluindo que José cumpriu com êxito
os ciclos do processo restaurativo: reunião, responsabilização, restauração/
reparação e reintegração.
Por fim, cabe observar que o jovem tem buscado conciliar todas essas
atividades com trabalho e estudo.

4.5.3 Considerações sobre o Caso

Ao longo da apresentação do caso, foram expostas considerações e
análises sobre a prática da Justiça Restaurativa frente aos grandes desafios
socioeconômicos dos adolescentes e jovens no Brasil, de modo particular os
negros, em razão do racismo estrutural a que são submetidos e às graves
violações e omissões cometidas, principalmente, pelo Estado.

173

Quanto a operacionalidade, o caso apresenta aspectos que devem ser
destacados:
- O caminho percorrido pelo caso confirma a hipótese apresentada
inicialmente de que “a participação de uma organização da sociedade civil, no
processo de Justiça Restaurativa, possibilita a ampliação do acesso à justiça e
da cultura do não encarceramento”; no entanto o resultado do caso apontou para
uma hipótese secundária decorrente da primeira com relação da importância da
articulação em rede para os encaminhamentos necessários.
- O caso demonstra a possibilidade da implementação da Justiça
Restaurativa, a partir da política de cooperação entre o Poder Judiciário e
organizações da sociedade civil.
Tal tese advém da constatação de que o modelo de Justiça Restaurativa
executado exclusivamente pelo Poder Judiciário, instituição que a partir da
aprovação da Lei nº 8.069/1990 passou a ter funções eminentemente
jurisdicionais, conforme Sêda (1995, p.126). Paradoxalmente, executa
programas de Justiça Restaurativa ao mesmo espaço em que julga e sentencia
adolescentes à privação e restrição de liberdade, sob a égide da cultura
simbólica e punitiva do direito penal como fenômeno social de crescimento
exponencial das taxas de encarceramento no País (DIEHL e PORTO, 2016, p.
282), e esse mesmo órgão cumpre a função garantir a efetividade dos direitos
de crianças e adolescentes, com significativas limitações institucionais para
acompanhar casos individuais.
O Estado tem uma atuação em escala ampla e muita dificuldade em
acompanhar os casos e individualizar o atendimento. Dessa forma, as
organizações da sociedade civil dentro da nova sistemática proposta pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente158 e do Sistema de Garantia de Direitos
(SGD)159 podem cumprir um importante papel na condução, acompanhamento
e endereçamento para a rede, de casos relacionados à Justiça Restaurativa,
numa rede que tem um papel essencial na estruturação da Justiça Restaurativa;
e no caso brasileiro uma das dificuldades ou deficiências no modelo é justamente

Lei nº 8.069/1990 – O art. 86 dispõe: A política de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não
governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
159 Resolução nº 113/2006 do CONANDA.
158
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contar com uma rede frágil, intermitente, com muita reprodução de estigma em
relação ao adolescente autor de ato infracional.160
A articulação com a rede de atendimento à infância e à juventude e o
Sistema de Garantia de Direitos para derivação dos casos e apoio ao projeto,
possibilitaria uma atuação estratégica e complementar entre defesa jurídicosocial e Justiça Restaurativa.
E ainda possibilitaria maior abertura e sensibilização dos atores da Justiça
Juvenil, do Ministério Público e da Defensoria Pública, em sintonia com os
princípios da Convenção da Criança, orientados pelas recomendações do
Comitê da Criança, que incentiva o Estado parte a promover medidas
alternativas a internação, como a mediação de conflitos e a Justiça Restaurativa.

Utilizamos “autor de ato infracional” seguindo Veronese e Rodrigues (2001, p. 35) e Vezulla
(2006, p.21) para diferenciar de adolescente infrator” por concordar que “uma ação não deve dar
uma identidade ou um rótulo definitivo contrário à letra e ao espírito do ECA que em todo
momento descreve como adolescente a quem se atribui ato infracional e nunca adolescente
infrator” (VEZZULA, 2006, p.22)
160
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eu tive uma namorada que via errado. O que ela via não
era uma garça na beira do rio. O que ela via era um rio na
beira de uma garça. Ela despraticava as normas.
(Manoel de Barros)

A Justiça Restaurativa, ao propor “um novo olhar sobre a experiência
infracional” a partir de uma nova lente, reconhece que as dinâmicas criminais ou
a infracionais não se encerram, simplesmente, na violação da lei, mas se
definem pelo dano à pessoa e ao relacionamento.
Dessa forma, não se vê a “garça na beira do rio, mas um rio na beira da
garça”. Propondo uma nova forma de olhar a dinâmica criminal e o conflito, a
Justiça Restaurativa e “despratica as normas” estabelecidas e vigentes,
inovando, portanto, sem conflitar com as garantias processuais e constitucionais
das partes envolvidas.
Nesse sentido, reconhecemos as possibilidades e bases jurídicas iniciais
para a recepção e uso da Justiça Restaurativa para adolescentes autores de ato
infracional, com fundamentos na Constituição Federal (art. 1º, I; art. 3º, I; 227 e
228), Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei nº 12.594/12
(SINASE) e Convenção da Criança e Recomendações do Comitê da Criança
(ONU).
Ao longo desta tese, percorremos um extenso caminho de estudos e
reflexões, atravessados por dúvidas e questionamentos sobre o papel da Justiça
Restaurativa no contexto do adolescente a quem se atribui a prática de ato
infracional, seus limites e possibilidades em lidar com as contradições estruturais
do sistema, como a questão social, o encarceramento em massa e o racismo
estrutural, ou ainda se a Justiça Restaurativa teria um viés moralizante e estaria
cumprindo um papel de apascentar ou pacificar a rebeldia peculiar da
adolescência - o que interessaria a manutenção das condições estruturais.
Em resposta a estas questões, assumimos uma posição minimalista do
conceito de Justiça Restaurativa, centrada no processo e, não, no resultado, por
compartilhar da ideia de que o bom desempenho da Justiça Restaurativa não
pode ser avaliado pelo cumprimento de todas as fases do procedimento ou pelo
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resultado do encontro, mas pela abertura de possibilidades de comunicação
entre as partes afetadas pela violência, incluindo a comunidade, agregando
valores que contemplem suas necessidades, tendo como possível consequência
a realização de eventual acordo.
Reconhecemos que a Justiça Restaurativa agrega valores que
contribuem para aprimoramento dos espaços horizontais de acesso à Justiça,
não se restringindo à atuação no âmbito da Justiça Juvenil, mas possibilitando a
participação da sociedade civil e da comunidade que, por consequência,
contribuem e têm repercussões na ampliação da cidadania de adolescente.
No entanto, embora a Justiça Restaurativa tenha como influência de
origem a crítica ao sistema penal vigente e sua seletividade, há limitações de,
por si só, propor ações de ruptura com o sistema socioeconômico vigente e das
consequentes desigualdades sociais, exploração, opressão e racismo estrutural,
presentes no processo histórico de formação da sociedade brasileira e acirrados
pelo capitalismo dependente e periférico, que se caracteriza pela intensificação
da questão social e dos conflitos sociais, expandido dentro da lógica neoliberal
num controle rigoroso, repressivo e seletivo pelo Estado.
Demonstramos, de forma objetiva e fundamentada em dados oficiais, que
a seletividade penal e criminalizadora operadas pelo Estado Penal, alcançam de
forma semelhante adolescentes do sistema socioeducativo e jovens adultos do
sistema penitenciário, negros, pobres e com baixa escolaridade, acusados e
condenados majoritariamente por crimes contra o patrimônio e pequeno tráfico
de drogas (varejo).
É nesse complexo contexto que se insere o estudo do Projeto “Justiça
Restaurativa no Rio de Janeiro”, executado pelo Centro de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente (CEDECA RIO DE JANEIRO), no período de 2014
a 2016.
A complexidade de estudo é ampliada em razão da minha formação
acadêmica na área do direito e da minha implicação direta com o campo de
pesquisa, tendo em vista o exercício da função de coordenador-executivo do
CEDECARJ, a participação n elaboração e execução do Projeto, inclusive
atuando como facilitador, sob supervisão, no atendimento de alguns casos
encaminhados ao projeto de Justiça Restaurativa.
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Esse lugar me possibilitou o acesso às informações e da narrativa do
espaço que ocupava como gestor e facilitador, e um enorme desafio de exercício
permanente de afastamento crítico que possibilitasse a discussão do tema do
qual era sujeito.
A respeito dos resultados, cabe inicialmente destacar a contribuição do
Projeto na disseminação da Justiça Restaurativa no Rio de Janeiro entre os
atores do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes.
Outro destaque de impacto do Projeto foi a atuação no atendimento de
casos judicializados em colaboração com a Justiça Juvenil e o sistema de
execução das medidas socioeducativas, possibilitando o início de uma
macrorepercussão da Justiça Restaurativa.
No entanto, em razão do reduzido tempo de existência do Projeto,
combinado pelo fato de o tema da Justiça Restaurativa ser relativamente novo
na agenda de discussão brasileira e, em particular, no Rio de Janeiro, bem como
pelos limites do tipo de pesquisa realizada (bibliográfica e documental) além do
tempo da investigação, não foi possível uma avaliação mais profunda dos
impactos deste Projeto.
Na pesquisa, verificamos que os resultados dos atendimentos do Projeto,
indicam, em parte, a hipótese que desenvolvemos, de que a participação de
organizações da sociedade civil, qualificadas e credenciadas na execução da
Justiça

Restaurativa,

combinadas

com

o

desenvolvimento

de

ações

complementares que visem à potencialização da cidadania de adolescentes
autores de ato infracional, apresentam, ainda, condições que possibilitam a
ampliação do acesso à Justiça e o fortalecimento da cultura do não
encarceramento.
Considerando-se que, de acordo com Zehr (2012), “a Justiça Restaurativa
não tem por objetivo principal a redução da reincidência ou as ofensas em série”
e não seja, necessariamente, “uma alternativa ao aprisionamento ou se
contraponha à justiça retributiva” (ZEHR, 2012), a redução da reincidência e
alternativa ao aprisionamento podem ser alcançadas a partir de um novo olhar e
consciência sobre dinâmicas criminais e infração, combinadas com o
enfrentamento das questões estruturais.
A experiência de execução de Justiça Restaurativa, desenvolvida por
organização da sociedade civil, articulada com ações em rede, pode possibilitar
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oportunidades de comunicação e atenção às necessidades das partes
envolvidas no conflito.
De um lado, constata-se que o modelo de Justiça Restaurativa executado,
exclusivamente, pela Justiça Juvenil, contraria a autonomia das partes no
sistema restaurativo, uma vez que não possibilita ao adolescente e às partes
afetadas pelo ato infracional, que “reconheçam os fatos básicos que envolvem o
caso” (ONU, 2002), solicitem diretamente à autoridade competente, o
encaminhamento do caso aos núcleos de Justiça Restaurativa, podendo optar
pelo serviço oferecido pela Justiça Juvenil ou por organização da sociedade civil
reconhecidamente qualificada.
A tese apresentou modelos e fases características do sistema de Justiça
Juvenil no Brasil que, historicamente, desenvolveram modelos e complexos
mecanismos de controle, vigilância e apartação social dos “sujeitos
indesejáveis”, “sobrantes” e com “visibilidade perversa” e “cidadania inacabada
e seletiva”, aliados à ausência de uma agenda do Estado na constituição de
políticas públicas voltadas para crianças, adolescentes e suas famílias,
excluídas e empobrecidas.
Discorremos sobre os principais contornos do debate sobre a Justiça
Restaurativa, modelos, práticas, experiências que possibilitam a abertura de um
canal de comunicação direta e indireta entre vítima, ofensor e, em alguns casos,
a comunidade, com a participação ativa na resolução das questões oriundas da
prática infracional, apontando obstáculos e possíveis avanços a sua
implementação e da relevante contribuição do Poder Judiciário na disseminação
e construção de uma política restaurativa.
Apresentamos, resumidamente, o modelo de Justiça Restaurativa na
esfera juvenil da Comunidade Flamenga da Bélgica, iniciada na década de 1980
por ONGs, que demonstra o potencial de organizações da sociedade civil
qualificadas a participarem na execução de Programas de Justiça Restaurativa
articulados com o sistema de Justiça Juvenil e Ministério Público. Ressalvadas
as diferenças culturais, sociais, econômicas e políticas, são apresentadas
algumas similaridades entre a experiência da Bélgica e do CEDECA RJ.
A experiência da Bélgica reforça os argumentos apresentados nesta tese,
da viabilidade da execução de Justiça Restaurativa em espaços de organização
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da sociedade civil qualificada, de forma articulada com a rede de serviços, que
possibilitam a promoção e garantia de direitos dos adolescentes e de sua família.
A tese apresentou o contexto da situação socioeconômica de
adolescentes e jovens brasileiros, confirmando a hipótese levantada de que os
efeitos da precarização e a redução de investimentos em políticas sociais,
reflexos do capitalismo dependente e periférico, intensificam a questão social,
substituindo o Estado Social pela agenda do Estado Penal (WACQUANT, 2001)
e, por consequência, dentro da lógica neoliberal é expressada pela nova
segregação (ALEXANDER, 2017), com base no racismo estrutural que
criminaliza, massifica, encarcera e elimina os “invisíveis” e “indesejáveis”
adolescentes e jovens negros e pauperizados.
E, por fim, foi igualmente possível analisar e articular o debate da Justiça
Restaurativa com os marcos internacionais de direitos humanos relacionados à
infância e à juventude, em particular a Convenção sobre os Direitos da Criança
(ONU, 1989), apresentando e analisando as Recomendações do Comitê da
ONU para os direitos da criança ao Estado brasileiro, de 2004 a 2015, com
destaque para os temas da violência letal e superlotação em centros de
internação, administração da Justiça Juvenil e formas alternativas à detenção.
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