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 Sobre Terre des hommes Lausanne no Brasil
 Terre des hommes Lausanne no Brasil (Tdh) é uma 
instituição sem fins lucrativos que faz parte da Fondation 
Terre des hommes Lausanne, organização internacional 
fundada em 1960, que age com compromisso e eficácia em 
prol dos direitos de crianças e adolescentes em qualquer 
circunstância social, na perspectiva de sua valorização 
como sujeitos de direitos, partícipes do desenvolvimento 
da cidadania.

 Fundamentando-se nos preceitos constitutivos 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo e da Convenção 
Internacional dos Direitos das Crianças, Terre des hommes 
tem foco preciso na participação igualitária de crianças 
e adolescentes, em todas as ações que desenvolve, 
considerando o protagonismo infanto-juvenil como um 
direito humano, conforme está contemplado no artigo 12 
da Carta das Nações Unidas voltada para os Direitos da 
Criança, de 1989.

 Valorizando processos participativos envolvendo 
crianças, adolescentes e jovens, Terre des hommes objetiva 
o fortalecimento de suas competências e potencialidades 
em defesa de melhoria de suas condições de vida; 
ademais, trabalha a construção conjunta de metodologias 
e estratégias de garantia de seus direitos fundamentais, de 
acordo com os princípios legais vigentes.
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Apresentação
 
 No universo dos direitos da criança e do adolescente, 
poucos temas despertam tantos e tão acalorados debates 
quanto o da responsabilização dos adolescentes a quem 
se atribui a prática de atos infracionais. Tal debate torna-
se especialmente difícil e nebuloso em face do aumento 
da violência urbana e da sensação de insegurança, que 
instigam a população — muitas vezes influenciada pela 
forma como a grande mídia vem retratando o assunto — 
a acreditar nos adolescentes como o grande problema da 
segurança pública nacional.

 O grande problema dessa discussão está no fato 
dela ser feita sem a necessária contextualização do cenário 
nacional. Dados importantes ficam fora do debate, tais como 
o número de adolescentes que cometem atos infracionais 
no Brasil, apresentado pela Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República (0,09% do total da população 
nessa faixa etária) ou a parcela de ilícitos violentos que é 
de sua responsabilidade (3%, aproximadamente). Por outro 
lado, poucos lembram de que a reincidência, no sistema 
penal para adultos, alcança os 70% no Brasil, segundo o 
Conselho Nacional de Justiça, e somente cerca de 5% dos 
crimes cometidos no Brasil, por adultos, são investigados, 
processados e seus autores responsabilizados, segundo 
levantamento feito pelo Conselho Nacional do Ministério 
Público (2012).

 No rastro desse debate, não faltam propostas de 
soluções rápidas para o problema, tal como a malfadada 
proposta de redução da maioridade penal. Necessário se 
faz, entretanto, perceber que o desafio é complexo, e para 
desafios complexos não existem respostas simples.

 É nesse sentido que a Justiça Restaurativa se 
apresenta como uma mudança de foco, uma nova 
possibilidade para contribuir com o tema que não se 
concentra na punição, mas na responsabilização respeitosa 
do adolescente, no cuidado com a vítima (incluindo aí a 
reparação direta ou indireta do dano) e na participação 
da comunidade, envolvendo todos em um processo 
que restaura não só a ordem social, mas sentimentos, 
relacionamentos e necessidades.

 Sem dúvida um tema novo e desafiador, sobretudo 
em virtude das profundas inovações que propõe, como parte 
da solução da questão da violência, a Justiça Restaurativa 
precisa ainda ser debatida, experienciada e colocada à 
prova. 

 Esperamos que esta publicação possa servir de 
convite para qualquer pessoa interessada em discutir o 
tema com seriedade, honestidade e, sobretudo, esperança 
na transformação positiva da realidade.

 Anselmo de Lima
 Diretor da Terre des hommes Lausanne no Brasil
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 “Só os apaixonados contestam, 
protestam, procuram a transformação. 
As paixões não cegam; elas iluminam, 
utopicamente, o destino do ser 
apaixonado. A paixão é o alimento da 
liberdade. Não pode, portanto, existir 
pragmática da singularidade humana, 
sem seres apaixonados que a realizem. A 
paixão é o que nos diferencia dos seres 
inanimados, que simulam viver olhando, 
indiferentemente, o mundo à espera da 
morte. Só os seres apaixonados têm 
condições de procurar viver em liberdade, 
de procurar vencer as tiranias culturais.”

        Luís Alberto Warat
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 A Constituição do Brasil de 1988 foi inovadora 
internacionalmente ao inaugurar um pacto social pela 
prioridade na proteção da infância e da adolescência, 
reconhecendo os indivíduos que vivenciam essas fases 
como sujeitos de direitos, em situação peculiar de 
desenvolvimento físico, emocional e mental. Por ainda 
estar no início de seu desenvolvimento enquanto ser 
humano, o adolescente1 precisa receber do Estado e da 
sociedade apoio e orientação, tanto para usufruir de seus 
direitos, como para cumprir com seus deveres. Por isso, 
no campo da responsabilização diante da infração à lei, o 
adolescente responde — de forma diferente do que a do 
adulto — por meio de um sistema socioeducativo, e não do 
penal/penitenciário. 

 Apesar de o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) já ter ultrapassado sua maioridade, o tema do 
adolescente em conflito com a lei permanece confuso, na 
medida em que, na teoria e na prática, muitos conceitos 
propostos pela lei protetiva ainda não conseguiram 
substituir as práticas institucionais consolidadas pelas leis 
menoristas.

 A longa sombra do antigo Código de Menores 
ainda exerce influência sobre os operadores do sistema de 
Justiça e a própria sociedade, em geral, alimentando uma 
“cultura” menorista que trata o adolescente como objeto, 
não como sujeito. Esse comportamento, porém, contraria a 
própria lei, já que a ordem constitucional brasileira rejeita 
completamente o menorismo, esse modo de pensar e agir 
que reduz a humanidade dos adolescentes, provoca danos 
irreparáveis no seu lidar com os outros e consigo mesmo.

 Sistema Socioeducativo 
 à luz da Proteção Integral
  

 “Creio, em decorrência disso tudo, que 
a garantia, a promoção e a proteção/defesa dos 
direitos de crianças e adolescentes — através do 
acesso à Justiça com qualidade, do desenvolvimento 
de políticas públicas e do controle das ações do 
Estado e da Sociedade — só terá sentido se forem 
todas nossas reflexões e ações balizadas como 
verdadeira práxis transformadora, pelos paradigmas 
ético-políticos dos direitos humanos e pelos 
princípios gerais jurídicos do Direito Constitucional 
brasileiro, (consagrados em nosso ordenamento 
jurídico positivo) e do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos (tratados e outras normativas 
internacionais, acolhidos pelo Brasil).”

   
  Wanderlino Nogueira Neto 

1 Nesta publicação optamos em fazer uso da terminologia  o 
adolescente como forma de facilitar a leitura, mas ressalva-se a 
primazia da participação quanto a questão de gênero na abordagem 
com adolescentes. 
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 Em vista disso, antes de entrarmos no tema da 
Justiça com enfoque restaurativo (em práticas restaurativas 
no Sistema de Justiça Juvenil) e, consequentemente, 
sobre a aplicação das Práticas Restaurativas na apuração e 
responsabilização pelo ato infracional, é muito importante 
reafirmamos a responsabilização do adolescente no marco 
da Doutrina da Proteção Integral. 

 

 Sistema Socioeducativo
 Já foi falado, no Guia “Justiça Juvenil Restaurativa 
e Práticas de Resolução Positiva de Conflitos”, que a 
lei brasileira, fazendo eco das normas internacionais, 
compreende a criança e o adolescente como Sujeito 
de Direito em Condição Peculiar de Desenvolvimento. 
Analisando mais profundamente estes conceitos, percebe-
se como eles são fundamentais, pois funcionam como 
verdadeiros princípios que justificam toda a Doutrina da 
Proteção Integral, bem como a moderna visão acerca da 
criança e do adolescente.

 Com o Sistema Socioeducativo não é diferente. Se 
a lei brasileira responsabiliza os adolescentes, é porque 
reconhece neles — enquanto Sujeitos de Direito — a 
capacidade de fazer escolhas, inclusive a de decidir por 
praticar um ato ilícito. 

 Entretanto, não se pode, de maneira nenhuma, 
afirmar que o adolescente faz suas escolhas do mesmo 
modo e pelos mesmos motivos que um adulto. Por estar 
em uma Condição Peculiar de Desenvolvimento, vivencia 
uma fase marcada pelo imediatismo, pela sensação de 
invulnerabilidade e pela busca de referências que, muitas 

vezes, o torna suscetível à manipulação das pessoas que 
ele admira, quer seja um parente que estimula a prática 
do ato infracional em prol do benefício da família, quer 
seja um traficante que desafia sua valentia, levando-o ao 
conflito com os rivais ou seduzindo-o com promessas de 
enriquecimento fácil. 

 Considerando esses dois fatores, a lei brasileira 
decidiu por responsabilizar o adolescente, mas de uma 
forma diferente daquela com a qual responsabiliza os 
adultos, justamente por entender que, caso o fizesse, não 
só estaria desrespeitando a dignidade do adolescente 
enquanto ser humano, mas também utilizando uma 
metodologia inadequada que em nada contribuiria para a 
redução da violência e da sensação de insegurança.

 Uma metodologia diferente pede um sistema 
diferente, com linguagem diferente e princípios distintos, 
ainda que apoiados na mesma plataforma constitucional 
dos Direitos Fundamentais. Daí a substituição de um 
Sistema Penal, voltado para adultos, por um Sistema 
Socioeducativo, pensado para adolescentes. 

 Ressalte-se aqui a preocupação em evitar 
estigmas: substituir o termo “crime” por “ato infracional”, 
“pena” por “medida socioeducativa” e “apenado” por 
“socieducando” não é uma atitude permissiva nem um 
exercício de eufemismo. Estando em Condição Peculiar de 
Desenvolvimento, o adolescente está em plena construção 
de sua identidade, processo este fortemente influenciado 
pela imagem que os outros têm dele. Marcado pelo 
estigma da criminalidade, as chances são muito grandes de 
o adolescente interiorizar a imagem negativa, assumindo 
o papel de vilão que fora definido, para ele, por terceiros. 
Rolim (2006) aborda bem este fenômeno, a Teoria da 
Rotulação (Labelling Theory) que debate até que ponto os 
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processos pelos quais as pessoas que são taxadas como 
delinquentes ou criminosas não terminam reforçando 
esta identidade, fazendo tais pessoas se comportarem em 
conformidade com elas. 

 O atendimento socioeducativo, tal como o prevê o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, já possui pontos de 
aproximação com o paradigma da Justiça Restaurativa. O 
próprio mecanismo da Remissão — previsto no art. 126 
da referida lei — pode ser considerado restaurativo, na 
medida em que evita o processo judicial e convida o autor 
da violência a pensar, dentro dos limites postos, a forma 
segundo a qual ocorrerá sua responsabilização.

 Sendo esse um sistema de responsabilização 
eminentemente pedagógico, importa, no âmbito 
socioeducativo, muito mais provocar a mudança de 
comportamento nos adolescentes do que puni-lo. Também 
a Justiça Restaurativa adota essa postura, uma vez que 
tem por núcleo a construção de ações que permitam lidar 
com os danos provocados pelo ato infracional cometido e 
reestabelecer uma convivência harmônica.

 Ao lembrarmos das considerações feitas no Guia 
“Justiça Juvenil Restaurativa e Práticas de Resolução 
Positiva de Conflitos”, sobre a interação entre a Condição 
Peculiar de Desenvolvimento e a de Sujeito de Direitos, 
e o respectivo paralelo com a Teoria das Janelas Sociais, 
veremos que, no Sistema Socioeducativo, o equilíbrio 
entre os polos Controle (em relação à responsabilidade 
do adolescente enquanto sujeito) e Apoio (definidas pela 
sua condição peculiar de desenvolvimento) é, talvez, mais 
evidente e necessário que em qualquer outra intervenção 
junto a adolescentes.

 O programa socioeducativo, portanto, ao mesmo 
tempo em que responsabiliza, protege, devendo ficar 
atento às necessidades que o socioeducando apresenta, 

 Estigma e 
 Identidade
 A música «Eu sou 157», do grupo Racionais 
MC’s, retrata, de forma artística, esse processo 
de internalização: nela, a identidade do eu-lírico é 
substituída pelo artigo 157, que define o crime de roubo, 
no Código Penal brasileiro, em um contexto em que a 
glamourização do crime disputa espaço com as críticas 
a esse modo de vida. O final da música é trágico para os 
criminosos, que para não deixar dúvidas, fecha com uma 
mensagem da banda condenando a conduta criminosa. 
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concernentes, sobretudo, ao seu desenvolvimento. 
Ora, um dos preceitos mais fundamentais da Justiça 
Restaurativa é a responsabilização do autor com atenção 
às suas necessidades, mostrando, claramente, a afinidade 
existente entre nosso Sistema Socioeducativo e o 
paradigma restaurativo de Justiça, tanto no que diz respeito 
à interpretação e aplicação da lei, quanto na implementação 
das práticas restaurativas.  

 A adoção, no Brasil, dos preceitos Justiça  
Restaurativa, nesse sentido, não implica na substituição  
do Sistema Socioeducativo, mas na sua complementação. 
A Justiça com enfoque restaurativo busca complementar  
o Sistema de Justiça existente, possibilitando vias 
de resolução de conflitos e responsabilização por 
atos infracionais que primam pela informalidade e 
desjudicialização, evitando, para o adolescente e para a 
vítima e familiares o risco de sofrer novos traumas em um 
processo judicial.

 Esta relação torna-se muito clara depois da adoção 
dos preceitos da Justiça Restaurativa pela lei Federal  
n° 12.594 de 2012, também conhecida como Lei do SINASE 
(Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo), que 
regulamenta o atendimento socioeducativo em todo 
o território nacional. Depois da referida lei, as práticas 
restaurativas passam não só a compor o fluxo dos 
atendimentos socioeducativos no Brasil, como devem 
ser ofertadas antes mesmo da aplicação de uma medida 
socioeducativa. 

 
 A influência da 
 Justiça Juvenil Restaurativa 
 na Lei do SINASE 
 

 Ao definir o Sistema Socioeducativo, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente previu, além das medidas a serem 
aplicadas, os princípios básicos de seu funcionamento, 
bem como distribuiu competências entre os três níveis da 
Federação: União, Estados e Municípios. Não havia nele, 
entretanto, orientações mais específicas quanto à forma ou 
metodologia de execução dessas medidas. 

 Devido a ausência de normas que padronizassem 
a execução das Medidas Socioeducativas no país, era 
muito comum que estas fossem aplicadas segundo a 
discricionariedade da equipes de execução, de forma 
diferente de estado para estado, de município para município, 
ou até mesmo entre duas gestões diferentes de um mesmo 
município, de acordo com a concepção do gestor.

 Para resolver essa situação, foi criado o Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), 
originalmente concebido como uma resolução do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CONANDA 119/2006), a partir de sugestões feitas por 
diversos estudiosos e profissionais da área.
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 Em 2012, em decorrência dos debates com os 
serviços de atendimento socioeducativo de todo o país e 
das contribuições da sociedade civil, o SINASE foi 
transformado em lei, com fito de padronizar o atendimento 
socioeducativo no Brasil, criando regras claras e  
parâmetros que devem ser seguidos por cada ente 
federado, com o intuito de garantir a responsabilização 
dos adolescentes acusados de praticar um ato infracional, 
garantindo o respeito aos seus direitos.

 Sob a forma da lei federal n° 12.594 de 2012, o 
SINASE, mais do que trazer mudanças estruturais, amplia 
e aprofunda os preceitos previstos no Estatuto, detalhando 
o funcionamento socioeducativo, desde seu planejamento 
político até sua execução. E apresenta inovações que 
devem ser festejadas.

 Entre elas, destacamos a adoção dos preceitos da 
Justiça Restaurativa no Sistema Socioeducativo brasileiro, 
como podemos perceber logo em seu art.1°, §2°, que define 
como objetivos das medidas socioeducativas:

“I - a responsabilização do adolescente quanto 
às consequências lesivas do ato infracional, 
sempre que possível incentivando a sua 
reparação; 

II - a integração social do adolescente e 
a garantia de seus direitos individuais e 
sociais, por meio do cumprimento de seu 
plano individual de atendimento; e 

III - a desaprovação da conduta infracional, 
efetivando as disposições da sentença como 
parâmetro máximo de privação de liberdade 
ou restrição de direitos, observados os 
limites previstos em lei. “

 Como vimos no Guia “Justiça Juvenil Restaurativa 
e Práticas de Resolução Positiva de Conflitos”, a reparação 
do dano e a desaprovação da conduta infracional estão na 
raiz da Justiça Restaurativa, figurando entre seus principais 
objetivos, ao lado da restauração de relacionamentos 
e sentimentos de autores, receptores e comunidade. É 
importante salientar, entretanto, que ainda que o dano 
não possa ser reparado ou as relações restauradas, o 
acompanhamento do adolescente a quem se atribui a prática 
de ato infracional ainda pode ter enfoque restaurativo, 
desde que norteado pelos princípios e valores da Justiça 
Restaurativa e da Proteção Integral.

 As referências à Justiça Restaurativa e às Práticas 
Restaurativas não param por aí. O Art. 35 da lei do SINASE 
elenca os princípios que nortearão a execução das medidas 
socioeducativas, quais sejam: 

“I - legalidade, não podendo o adolescente 
receber tratamento mais gravoso do que o 
conferido ao adulto; 

II - excepcionalidade da intervenção judicial 
e da imposição de medidas, favorecendo-se 
meios de autocomposição de conflitos; 

III - prioridade a práticas ou medidas que 
sejam restaurativas e, sempre que possível, 
atendam às necessidades das vítimas; 

IV - proporcionalidade em relação à ofensa 
cometida; 

V - brevidade da medida em resposta ao 
ato cometido, em especial o respeito ao 
que dispõe o Art. 122 da Lei no 8.069, de 13 
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente); 
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VI - individualização, considerando-se a 
idade, capacidades e circunstâncias pessoais 
do adolescente; 

VII - mínima intervenção, restrita ao 
necessário para a realização dos objetivos da 
medida; 

VIII - não discriminação do adolescente, 
notadamente em razão de etnia, gênero, 
nacionalidade, classe social, orientação 
religiosa, política ou sexual, ou associação 
ou pertencimento a qualquer minoria ou 
status; e 

IX - fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários no processo socioeducativo.” 

 São os incisos II e III do referido artigo que melhor 
afirmam o paradigma restaurativo como constituinte 
do atendimento socioeducativo brasileiro. O inciso II, 
inclusive, talvez seja o quê insere maiores e mais profundas 
mudanças não só na execução, mas na própria apuração 
do ato infracional, como um todo. 

 Segundo o inciso II do Art. 35, não só é possível 
lidar com o ato infracional (e com os conflitos surgidos 
quando da execução das medidas socioeducativas) sem 
um processo judicial, como inclusive é preferível que o 
processo judicial seja evitado. Entendendo que o processo 
judicial formal2 , além de dispendioso, representa um risco 
ao desenvolvimento do adolescente, por toda a carga 
emocional e pressão nele contido, a lei dá primazia a formas 
de autocomposição de conflitos

 Isso quer dizer que só poderá haver processo judicial 
depois de feita uma prática restaurativa? 

 Não. O texto da lei deixa isso claro, através da 
expressão “favorecendo-se”. Além disso, é preciso lembrar 
que, entre as condições para a realização das práticas 
restaurativas está a voluntariedade, ou seja, se autor e 
vítima recusarem, não haverá prática restaurativa. Há 
de se lembrar, também, que nem todos os conflitos são 
mediáveis.

 Também é importante recordar que a Justiça 
com enfoque restaurativo não surge como substituto 
nem pretende excluir o modelo de Justiça vigente, mas 
complementá-lo de modo a superar o paradigma da 
retribuição, contribuindo para a formatação de uma 
Justiça democrática, ágil e construtora de uma cultura de 
paz. A Resolução 2002/12 da ONU, inclusive, reforça este 
entendimento, ao afirmar que:

“ III- (…) 16. Quando não houver acordo 
entre as partes, o caso deverá retornar 
ao procedimento convencional da justiça 
criminal e ser decidido sem delonga. O 
insucesso do processo restaurativo não 
poderá, por si, ser usado no processo 
criminal subseqüente.”

2 É importante lembrar que, mesmo nas varas especializadas no 
Direito da Criança e do Adolescente — quando elas existem — o rito 
processual formal ainda é profundamente inspirado no rito utilizado 
com adultos. Na perspectiva da Proteção Integral e da Justiça 
Restaurativa, mesmo o processo judicial deve ser uma experiência 
pedagógica e um convite à reflexão, realizado em um lugar seguro, 
que não viole direitos. Repensar o rito processual de forma a respeitar 
a Condição Peculiar de Desenvolvimento de crianças e adolescentes, 
portanto, é uma tarefa que se impõe a todos nós. Exercícios nesse 
sentido, inclusive, têm sido propostos, quando, por exemplo, se 
repensa a oitiva de testemunhas por meio do depoimento com 
redução de dano.
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 O que a lei deseja é que as práticas sejam sempre 
oferecidas, ventilando-se a possibilidade de se promover 
a responsabilização do adolescente sem a necessidade 
de processo judicial, e ainda por cima, oferecer suporte 
à pessoa vitimada pelo ato infracional. Mesmo que não 
seja realizada uma Prática Restaurativa, entretanto, ou em 
caso de ela não resultar em um acordo entre as partes, 
ainda assim é possível que o adolescente seja julgado e, 
em caso de condenação, responsabilizado com enfoque 
restaurativo, como demonstra o Art. 35 do SINASE em 
seu inciso III. Este complementa o inciso II do Art. 35 
(citado anteriormente), ao fazer, explicitamente, referência 
às Práticas Restaurativas. Mais que isso, além de dar 
prioridade a essas práticas, o inciso, ampliando o conceito, 
fala de medidas (socioeducativas) que sejam restaurativas, 
ou seja, que ajam no sentido de restaurar os envolvidos em 
suas relações, sentimentos e necessidades, em verdadeira 
alusão a um sistema e a uma cultura restaurativos, mesmo 
na não possibilidade de realização de Práticas Restaurativas.
 
 Para não deixar dúvidas, o inciso fecha mencionando 
a necessária e devida atenção às necessidades das vítimas, 
tão esquecida no processo judicial formal. Atenção esta 
que é um dos elementos principais da Justiça Restaurativa.
Por fim, cabe destacar três importantes contribuições da 
Justiça Restaurativa no tocante a outros princípios que 
não necessariamente decorrem dela, mas que com ela se 
relacionam intimamente.
 
 Segundo o inciso VI do artigo em análise (Art. 35), 
as medidas tomadas em relação ao adolescente devem ser 
individualizadas de acordo com suas condições específicas 
(idade, capacidade e “circunstâncias pessoais”, para as 

quais a lei não estabelece conteúdo), ao passo que o inciso 
VII exige que sejam mínimas as intervenções do programa 
socioeducativo na vida do socioeducando. Sem dúvida, as 
duas iniciativas visam proteger o desenvolvimento sadio 
do adolescente. 

 Nas Práticas Restaurativas, as obrigações 
estabelecidas para o adolescente são aquelas definidas no 
acordo por ele próprio, pelo receptor e pelos representantes 
da comunidade. Adequadas, portanto, às necessidades do 
socioeducando. Além disso, as intervenções realizadas 
também trariam menor impacto negativo, tendo em vista 
que envolvem pessoas próximas ao autor e à vítima, dentro 
de uma mesma dinâmica social.

 Por esse mesmo motivo, a utilização das Práticas 
Restaurativas também se harmoniza e dá efetividade 
ao disposto no inciso IX, que objetiva o “fortalecimento 
dos vínculos familiares e comunitários no processo 
socioeducativo”. Uma das forças das Práticas Restaurativas 
está justamente na restauração dos vínculos rompidos pelo 
cometimento do ato infracional, tanto entre o adolescente 
e o autor, se existia esse laço prévio, quanto entre o 
adolescente e sua comunidade, compreendidos, nesta 
última categoria, seus familiares.

 Vê-se, portanto, que o modelo socioeducativo 
vigente não só está em sintonia como evidentemente 
acolheu os princípios da Justiça Restaurativa. Não se 
trata, portanto, de uma “substituição de Justiças” ou de 
procedimentos ruins por bons procedimentos, mas um 
aprimoramento da Justiça como um todo, parte de um 
processo de amadurecimento do qual falaremos a seguir.
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               A  Justiça Restaurativa 
já era utilizada, de forma 
comunitária, por diversos 
povos indígenas ao redor do 
mundo.

 Em um contexto 
internacional que viu a 
escalada dos movimentos 
pró-reparação da década de 
1970 e em favor dos direitos 
da vítima da década de 1980, 

 
A própria Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
emitiu, por meio do seu 
Conselho Econômico e 
Social, algumas resoluções 
em que recomenda e orienta 
a adoção do modelo de 
Justiça Restaurativa para 
seus países membros, 
entre elas, a 2002/12, que 
estabelece princípios 
básicos para a adoção da 
Justiça Restaurativa em 
matéria criminal.

 Em 2005, as 
primeiras experiências 
brasileiras se iniciam: o 
“Justiça para o Século 21”, 
desenvolvido pela 3ª Vara da 
Infância de Porto Alegre, RS, 
e a experiência da Vara da 
Infância de São Caetano do 
Sul, SP, desde 2006. 

inspirados nos costumes de 
seus povos indígenas, EUA, 
Canadá e Nova Zelândia 
iniciam o movimento da 
Justiça Restaurativa. 

 Em 2005, a ONU 
aponta que cerca de 80 países 
têm adotado, de alguma 
forma, procedimentos 
restaurativos em seus 
sistemas de Justiça, tais 
como a Austrália, os Estados 
Unidos, a Nova Zelândia, a 
Holanda, a Rússia, o Japão, 
o Peru e o Canadá.

 Em 2011, apoiados 
por Terre de hommes, 
em parceria com o Poder 
Judiciário, Prefeitura, 
Ministério Público e 
Defensoria Pública, o 
município de São José   
do Ribamar, MA, inicia 
experiências com práticas 
restaurativas.

 Em 2012, é editada a 
Lei do SINASE, adotando, 
em seu texto, preceitos da 
Justiça Restaurativa. 

Evolução da justiça juvenil
Redemocratização e garantismo
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 Da Retribuição à 
 Restauração  

Diferentes Modelos 
de Justiça 

 O Guia “Justiça Juvenil Restaurativa e Práticas 
de Resolução Positiva de Conflitos” nos mostrou, 
resumidamente, a história da Justiça Restaurativa, desde 
suas raízes até os modelos mais modernos, construídos em 
meados da década de 1970, a partir de processos de mediação 
vítima-ofensor realizadas nos Estados Unidos e em países 
europeus e na construção da justiça para os jovens maori, 
na Nova Zelândia. O surgimento da Justiça Restaurativa, 
entretanto, não é um processo descontextualizado, um 
modismo surgido do nada. O nascimento desse paradigma 
de Justiça ocorre dentro de um movimento contínuo de 
evolução do conceito de Justiça que é importante de ser 
compreendido.

 A expressão “Justiça Restaurativa” teria sido usada, 
pela primeira vez, pelo pesquisador Albert Eglash, em seu 
artigo Beyond Restitution: Creative Restitution, de 1977, no 
qual ele defende três possíveis respostas ao crime: a Justiça 
Retributiva, com foco na punição; a Justiça Distributiva, 
com foco na reeducação; e a Justiça Restaurativa, focada 
na reparação de vínculos, valores e sentimentos.
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 É interessante notar que a divisão proposta por 
Eglash dialoga com o pensamento de outros estudiosos 
da criminologia quanto à definição de modelos de Justiça 
Penal. Gomes e Molina, por exemplo, identificam três 
modelos distintos que podemos associar a distintos 
paradigmas de Justiça: o Modelo Dissuasório, o Modelo 
Ressocializador e o Modelo Consensual (Molina e Gomes, 
2006).

 O primeiro é o Modelo Dissuasório, ao qual 
corresponde a Justiça Retributiva de raiz kantiana. Este 
modelo — que justifica, ademais, um Sistema Penal (com 
foco nas penas) — acredita que a resposta de um delito deve 
ser sempre uma sanção aplicada pelo Estado, justamente 
por entender, no delito, uma ofensa à ordem estatal, e não 
às pessoas. Seu foco, portanto, está no passado, naquilo 
que já aconteceu e que tem que ser punido.

 Nesse modelo não se compreende para outra 
função, na pena, senão a punição do delinquente, não 
cabendo a ela educá-lo ou ressocializá-lo. Em seu centro 
está a sanção a ser aplicada ao autor, sem que se atente 
a qualquer cuidado a ser tomado em relação à vítima. Isto 
porque, na visão retributiva, o delito não ofende às pessoas, 
mas sim à lei e ao Estado. Nesse sentido, pode-se afirmar 
que a Justiça Retributiva atua com base em quatro pilares:

 1. Monopólio estatal sobre o direito de punir 
 (“jus puniendi estatal”);
 2. Necessidade de se estabelecer a culpabilidade  
 (“não há pena sem culpa”);
 3. Harmonização entre gravidade do delito e   
 gravidade da pena;
 4. Inafastabilidade da sanção em caso de delito.

 Não são poucas, entretanto, as críticas que se faz 
a esse modelo, a começar por ele ser, essencialmente, 
fundamentado na vingança: o Estado, ao substituir o 
indivíduo, nada mais faz que responder ao mal com um 
mal maior, usando, no lugar do convencimento, o medo da 
punição para inibir a ação delitiva.

 A ideia de que somente a gravidade da pena já 
seria suficiente para dissuadir a pretensa deliquencia 
é considerada, por Molina (2006), como simplista e 
reducionista, sobretudo pelo caráter generalista como 
encara o impacto psicológico da punição sobre os indivíduos, 
e a multiplicidade de causas para o cometimento de delitos. 
Daí a ineficácia desse modelo em face à realidade.

 Ao segundo modelo dá-se o nome de Modelo 
Ressocializador, baseado na ideia de uma Justiça 
Terapêutica capaz de mudar o comportamento dos 
indivíduos por meio da reeducação com foco na reinserção 
na sociedade do delinquente transformado. Seu avanço 
em relação ao modelo anterior é a avaliação de que a 
punição pela punição, além de cruel, é ineficiente, e diante 
de uma perspectiva humanista visa, por meio da sanção, 
promover processos pedagógicos que modifiquem o 
comportamento de quem cometeu um crime. Observe-se, 
portanto, que a punição é, ainda, nesse modelo, a principal 
ferramenta no lidar com o delito, em um processo do 
qual vítima e comunidade continuam alienados quanto à 
participação e negligenciados quanto às necessidades que 
possam apresentar em decorrência da violência sofrida ou 
presenciada. 

 Dessa forma, a única diferença prática entre esse 
modelo e o anterior é a finalidade funcional da sanção. 
Autores como Baratta (in Araújo Junior, 1991) e Munõz 
Conde (1985) lembram, ainda, do caráter paternalista e 
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autoritário desse modelo que vê, naquele que afirmam 
como delinquente, um objeto a ser doutrinado segundo  
a ideologia de um Estado que se vê como “bom” e que 
sabe o que é o “certo”, sem atacar, entretanto, as raízes do 
delito.

 O último modelo é o da Justiça Consensual, de onde 
advém o paradigma da Justiça Restaurativa. No lugar do 
conflito e da separação, este modelo promove o encontro e 
a integração na busca pelo restabelecimento da paz. Como 
lembra Howard Zher, este modelo centra nas dimensões 
pessoais e interpessoais do conflito, buscando restaurar 
os laços sociais rompidos em face à infração. A vítima 
passa a desempenhar um papel fundamental no processo 
de responsabilização, além de ter suas necessidades 
colocadas em foco, uma vez que, nesse modelo reconhece-
se o direito à expressão das vítimas e comunidade para 
juntos pensarem como lidar com as consequências do ato 
infracional, coletivamente.
 
 O foco da Justiça Restaurativa não está, portanto, 
no passado, mas no presente e no futuro, ou seja, não se 
preocupa em julgar o que aconteceu, mas com o quê se 
pode fazer agora para se chegar a um resultado que se quer 
ter no futuro. Dessa forma, busca promover o encontro e 
superar as estigmatizações de vítima e de autor, libertando 
os indivíduos destes rótulos e possibilitando a identificação 
e a superação dos traumas vividos por meio da mediação e 
do apoio do coletivo da comunidade.

 Entender o advento da Justiça Restaurativa como 
fruto de um processo histórico, como o amadurecimento 
de um conceito de Justiça nascido da prática e da reflexão 
sobre ela, com base em conhecimentos tradicionais 
antiquíssimos, é muito importante para compreender a 
seriedade da proposta, que se pretende perene. Afinal, 

como lembra Wanderlino Nogueira Neto, atualmente, 
membro do Comitê dos Direitos da Criança das Nações 
Unidas:

 “Mais importante, nesta discussão 
sobre Justiça Restaurativa e Justiça Juvenil 
Restaurativa, especialmente no Brasil me 
parece reconhecer-se que não se trata de 
um mero modismo, um superficialmente 
“novo”, a justificar a negação completa das 
conquistas no campo da Teoria Geral dos 
Direitos Fundamentais. Mas sim reconhecer-
se que a Justiça Juvenil Restaurativa promove 
renovadas e aprofundadas reflexões teóricas 
e revisões de práticas de política judiciária.” 

Wanderlino Nogueira Neto 
in I Seminário Brasileiro de Justiça Restaurativa. 

  

 Por que uma 
 Justiça Restaurativa ?
 

 O amadurecimento do conceito de Justiça não é um 
processo objetivo, no qual uma ideia substitui a anterior, 
e sim uma transformação viva e dialógica, em que novos 
conceitos compartilham espaço com os conceitos que lhe 
antecederam. 

 Nesse sentido, os modelos retributivo e 
ressocializador continuam exercendo forte influência sobre 
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os ordenamentos jurídicos do mundo, chegando a gerar 
extremos, como o Movimento da Lei e da Ordem (Law 
and Order, no original) e sua teoria das Janelas Quebradas 
(Broken Windows), que, na cidade de Nova York, nos Estados 
Unidos da década de 1980, deram ensejo à política da 
Tolerância Zero, tão bem criticadas por Louis Wacqüant em 
sua obra “As Prisões da Miséria”. 

 Segundo Wacqüant, essa política caracteriza-se 
pelo investimento massivo nas políticas de segurança com 
significativo aumento da força policial — sob o Tolerância 
Zero, Nova York gastava quatro vezes mais com a polícia 
do que com hospitais públicos (Wacqüant, 1999, p.28) 
—, ação sobre grupos sociais em vez de indivíduos e o 
endurecimento da repressão contra os pequenos delitos, 
sob a desculpa de que um delito pequeno leva a um maior. 
 
 Em outras palavras, pune-se hoje a pessoa pelo 
delito que, talvez, ela possa cometer no futuro.

 Na análise de Wacqüant, a política da Tolerância 
Zero produziu muitos resultados nefastos: a sobrecarga 
dos tribunais (em 1998, foram 3.500 casos para cada um 
dos 77 juízes criminais de Nova York), aumento aberrante 
da população carcerária, comprometimento do orçamento 
público, aumento da indústria privada carcerária e 
aumento das queixas contra policiais, relativas a abuso de 
autoridade: em Nova York, entre 1992 e 1994, as queixas 
contra policiais aumentaram em 60%, sendo que 80% delas 
vinham justamente dos 21 distritos mais pobres entres os 
76 da cidade, ao passo que no resto do país elas caíram 
10%.

 Para piorar, tal política, claramente alinhada aos 
preceitos da Justiça Retributiva, não produziu nenhum 
resultado de fato: embora os índices de violência realmente 

tenham diminuído em Nova York na década de 1990, o 
mesmo fenômeno pôde ser verificado no resto do país, 
sem que tais medidas fossem adotadas. San Diego, na 
Califórnia, adotando práticas de policiamento comunitário, 
teve, inclusive, taxas de redução idênticas a de Nova York 
(Wacquant, 1999, p.28). 

 A ineficácia do Tolerância Zero, que segundo 
Wacquant, nada mais faz do que “refrear o medo das 
classes médias e superiores - as que votam - por meio da 
perseguição permanente dos pobres nos espaços públicos 
(ruas, parques, estações ferroviárias, ônibus e metrô 
etc.).” (Wacquant, 1999, pg.26) é apenas mais uma das 
provas empíricas da ineficácia de modelos baseados na 
Justiça Retributiva, ou seja, no aumento da repressão e no 
endurecimento das sanções impostas aos delitos.

 Mas não existem somente exemplos estrangeiros. 
O Brasil das últimas duas décadas tem convivido com uma 
sensação de insegurança para a qual, muitas vezes, são 
oferecidas soluções “rápidas” baseadas no aumento da 
repressão, quase sempre motivadas por acontecimentos 
bárbaros de grande repercussão na mídia, como ocorreu 
com a criação da lei dos crimes hediondos, por exemplo. 

 Ainda assim, conforme comprova estudo realizado 
pelo Instituto Latino Americano das Nações Unidas para 
Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente (ILANUD), 
além de não reduzir o crescimento da violência no Brasil, a 
lei dos crimes hediondos ainda teve o condão de agravar 
o problema da superpopulação do sistema carcerário, 
implicando em um ônus ainda maior para os cofres públicos 
e, sobretudo, para a inefetividade das prisões do país. 

 Esse mesmo tipo de sentimento alimenta outras 
propostas construídas na mesma linha e com o mesmo tom 
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messiânico, entre elas, aquelas que discutem a redução 
da maioridade penal ou o recrudescimento das medidas 
socioeducativas para os adolescentes, para aumentar o 
tempo que estes podem ficar privados de liberdade. Além de 
desrespeitar completamente os princípios fundamentais da 
legislação infanto-juvenil, inclusive a nível constitucional, 
tais propostas passam longe de enfrentar as violências, 
podendo, inclusive, agravá-las.

 É nesse sentido que a Justiça Restaurativa se 
apresenta como uma das contribuições para uma possível 
mudança, na medida em que oferece novos paradigmas, 
segundo os quais se pode interpretar os papéis do autor, 
da vítima (receptor) e da comunidade, bem como a própria 
infração e seu processo de responsabilização.

 Sob este novo paradigma, por exemplo, Bogotá, na 
Colômbia, reduziu em 30% a taxa de homicídios dentro de 
uma política de construção de cultura de paz empreendida 
durante a gestão municipal que durou entre 1995 e 1997. 

 O Brasil também pode apresentar suas conquistas no 
marco da Justiça Restaurativa, apesar da ainda ser curta a 
caminhada desta forma de se compreender (e fazer) Justiça 
no país: os três primeiros programas sob este viés foram 
implantados em 2005, em um projeto piloto da Secretaria 
de Reforma do Judiciário em parceria com o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento, desenvolvendo 
experiências no Brasil.

 Em Porto Alegre (RS), a Justiça Restaurativa é 
aplicada na 3ª Vara da Infância e da Juventude, em virtude 
dos esforços do projeto “Justiça para o Século 21”, da 
Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (AJURIS). 

Conforme relatório do Centro de Práticas Restaurativas do 
Juizado da Infância e da Juventude (CPR/JIJ), núcleo que 
recebe as possíveis demandas para verificar a possibilidade 
de se realizar uma prática, entre janeiro e agosto de 2012, 
dos 261 casos recebidos, 79 resultaram em uma prática 
restaurativa completa, envolvendo ofensor, receptor 
e comunidade. Destas, 100% resultaram em acordos 
integralmente cumpridos, estando, portanto, encerrados 
com todos os envolvidos satisfeitos. Até agosto, 84 ainda 
esperavam encaminhamento (Ofício 014/2012 – 3ª Vara da 
Infância de Porto Alegre).

 São Caetano do Sul (SP), que articula projetos 
restaurativos nos níveis judicial, escolar e comunitário, 
entre 2005 e 2007, 260 práticas restaurativas que resultaram 
em 223 acordos cumpridos, um total de 96,54% de 
cumprimento. (MELO, EDNIR e YAZBEK, 2008).

 Por conta do sucesso em São Caetano do Sul, o 
projeto vem se expandindo, sendo aplicado no bairro de 
Heliópolis, na capital paulista, e em Guarulhos, desde 2006, 
e em Campinas, desde 2008. Somente nas quatro varas  
de São Paulo (SP), entre 2006 e 2010, 122 círculos 
restaurativos foram realizados, envolvendo cerca de 1.080 
pessoas. São, portanto, 122 casos que deixaram de ser 
judicializados. Em tempo: 73% dos acordos produzidos 
nestes círculos foram cumpridos com sucesso. (PENIDO, 
TERRA e RODRIGUEZ, 2012).
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 O que a Justiça 
 Restaurativa NÃO é
 Talvez tão importante quanto saber o que é Justiça 
Juvenil Restaurativa (JJR) seja saber o que ela não é. A 
lista abaixo — adaptada de Howard Zehr (2002) — tenta dar 
conta desta missão:

 JJR não é um programa orientado 
principalmente para o perdão e para 
a reconciliação, embora o perdão e a 
reconciliação tenham seu lugar na Justiça 
Restaurativa, eles não são, de forma 
nenhuma, obrigatórios ou imprescindíveis 
ao processo. A vítima só se reconcilia com 
o ofensor se isto for seu sentimento sincero 
e se isso não ocorrer, não significa que o 
procedimento restaurativo falhou. 

 JJR não é uma mediação; embora 
a mediação possa ser usada como Prática 
Restaurativa, a Justiça Restaurativa com 
ela não se confunde. Às vezes, a opção pelo 
encontro não é a mais apropriada ou sequer 
é possível, no caso, por exemplo, da vítima 
recusar o convite.

 JJR não é substituto da Justiça Formal: 
práticas restaurativas não são uma resposta 
para todas as questões, e inclusive necessita 
da Justiça Formal como complemento para 
os casos, por exemplo, em que o autor 
não aceita voluntariamente a prática ou 
não reconhece a autoria. É importante, 
entretanto, que a Justiça Formal tenha um 
enfoque Restaurativo, no lugar do enfoque 
Retributivo.

 JJR não trata apenas de delitos 
menores: a Justiça Restaurativa, ao redor 
do mundo, tem sido utilizada inclusive 
para tratar de delitos graves, para os quais 
a necessidade de restauração (emocional, 
sobretudo) é maior.

 JJR não é um projeto específico: 
embora muitos projetos utilizem a Justiça 
Restaurativa para desempenhar suas 
funções, não existe um modelo ideal que 
se possa aplicar em todas as realidades. A 
Justiça Restaurativa, muito mais que um 
projeto, é um conceito que pode ser adotado 
em qualquer instância que lide com conflitos, 
violentos ou não.

 JJR não é necessariamente um 
alternativa ao encarceramento, tanto que, 
em alguns países do mundo, se pode aplicar 
práticas restaurativas durante a privação 
de liberdade, promovendo encontros entre 
autor e receptor mesmo depois de uma 
sentença judicial.
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 6. A primeira experiência na América Latina foi 
na Colômbia, em 1920. O Brasil só criaria os primeiros 
rudimentos de uma Justiça Juvenil em 1923.

Evolução da justiça juvenil
Primeiros passos: O menorismo

 4. Após a revolução industrial, o conceito 
de criança como adulto em miniatura começa a ser 
questionado. Crianças e adolescentes passam a ser vistos 
como objetos de proteção e controle. Em decorrência 
disso, o primeiro tribunal para crianças é criado em 1899, 
em Ilinois, EUA. 

 5.  Entre 1905 e 1924, vários tribunais para 
crianças e adolescentes são criados na Europa (Inglaterra, 
Alemanha, Portugal, Espanha etc.).

 7. Em 1927, no Brasil, é criado o Código de 
Menores — de natureza tutelar —, primeira legislação 
voltada para crianças e adolescentes. No contexto do 
higienismo, o código muda o tratamento para com as 
crianças, passando da caridade cristã para a repressão e o 
controle: era preciso, afinal, lidar com os chamados 
“menores vadios”, crianças que viviam nas ruas, 
em sua maioria negras (ex-escravas e filhas de 
ex-escravos). 

Evolução da justiça juvenil
Adultos em Miniatura

 1. Até o Século 
XIX, não se falava, no 
ocidente — nas culturas 
de matriz europeia —, em 
Justiça Juvenil. Crianças e 
adolescentes que infringiam 
a lei eram punidas com as 
mesmas penas destinadas 
aos adultos. A idade da 
responsabilidade variava 
de país para país.

 3. O Código Penal do Império mantém o critério 
do discernimento, mas abaixa a maioridade penal para 9 
anos!!! Ainda assim, a criminalidade — inclusive infanto-
juvenil — continua a aumentar.

 2. No Brasil, a única distinção que o Código Penal 
do Império, de 1830, faz é proibir a pena de morte aos 
menores de 17 anos. A maioridade penal de então é de 14 
anos, segundo o critério do discernimento: supostamente, 
as pessoas abaixo de 14 anos não sabiam o que faziam, 
ao cometerem um crime.
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Evolução da justiça juvenil
1945 e 1979

 12.   Os militares tomam o poder com o Golpe 
de 1964. Após muitas críticas, devido às denúncias de 
violações, o SAM é extinto e substituído 
pela Fundação do Bem Estar do Menor 
(FUNABEM). São criadas as FEBEMs que, 
na prática, funcionam como o antigo 
SAM.

 13.   A FUNABEM 
também é alvo de 
críticas. Para reformá-
la, é editado, em 1979, 
o novo Código de 
Menores, ainda baseado 
na Doutrina da Situação 
Irregular. 

 11.  O código de 1927 é 
reformado por Getúlio Vargas. 
É criado o SAM — Serviço de 
Atenção ao Menor — instituição 
pensada para internar os 
“menores improdutivos” 
(vadios, delinquentes, libertinos 
e mendigos).

 8.  Fundada na chamada “Doutrina da Situação 
Irregular”, o código não garantia direitos, apenas definia 
medidas a serem tomadas com crianças em “situação 
irregular” (moradia de rua, abandono, delinquência e 
vadiagem).

 9.   Não havia Defensor Público ou Promotoria nos 
juizados de menores. O chamado “Juiz de Menores” era 
considerado o “pai” das crianças — então como poderia 
lhes fazer mal? — e decidiam, muitas vezes sem ouvir 
os verdadeiros pais, o destino dos “menores” que lhes 
caiam nas mãos. 

Evolução da justiça juvenil
Código de 1927

 10. O novo critério de responsabilização é a 
“periculosidade”: o juiz decide o destino do menor de 
acordo com o caráter dele. O código estabelece que o 
menor entre 14 e18 anos seria submetido a processo 
especial. O “menor” de 14 anos não pode ser submetido a 
processo, para estes cabem outras medidas: abrigamento 
forçado, alistamento militar, engajamento na marinha 
etc.
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 16.   A Doutrina da 
Situação Irregular, segundo 
as críticas, não atende aos 
interesses das crianças e 
adolescentes, apenas das 
elites dominantes. Os códigos 
baseados nela se voltam 
apenas para as crianças e 
adolescentes pobres, sempre a 
partir de uma falta, tratando-as 
como objeto: o juiz decide o que 
fazer com elas, sem considerar 
sua vontade e necessidades.

 17.   A Doutrina da Proteção Integral, por outro 
lado, defende uma lei que atenda a todas as crianças 
e adolescentes  e que a elas lhes seja garantido seus 
direitos fundamentais, o respeito a sua condição peculiar 
de desenvolvimento e o dever da família, da sociedade e 
do Estado em protegê-los.

Evolução da justiça juvenil
Estatuto da Criança e do Adolescente

 18.  1988. A nova Constituição Federal — chamada 
de cidadã — já traz em si conceitos da Proteção Integral. 
A Constituição estabelece, como cláusula pétrea, a 
maioridade penal em 18 anos. Entre os 12 e 18 anos, as 
pessoas são responsabilizadas em um regime especial, 
e abaixo de 12, responsabilizadas a nível familiar, com 
apoio de medidas protetivas. 

 20.   Para 
responsabilizar os 
adolescentes, o Estatuto 
prevê o Sistema 
Socioeducativo e 
várias medidas de 
cunho sancionatório 
e pedagógico. Sua 
aplicação, porém, não é 
regulada. 

 21.   Essa 
regulação só vem em 
2012, com a Lei do 
SINASE, que entre 
outras coisas introduz a 
Justiça Restaurativa na 
legislação brasileira. 

 19.   Apenas dois 
anos depois, em 1990, entra 
em vigor o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, 
reconhecendo-os como 
seres humanos completos 
e sujeitos de direito em 
condição peculiar de 
desenvolvimento. 

Evolução da justiça juvenil
Redemocratização e garantismo

 14.  Década de 1980. O Brasil vive um período 
de forte mobilização popular pelo fim da ditadura e pelo 
retorno da Democracia.

 15.   Entre os vários movimentos 
que se organizam, encontra-se o 
da infância, que, acompanhando as 
discussões internacionais fomentadas 
pela ONU, critica a Doutrina da 
Situação Irregular e defende a Doutrina 
da Proteção Integral.
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 Práticas Restaurativas 
 no atendimento 
 do adolescente 
 em conflito com a lei. 
 Não existe um passo a passo estabelecido para que se 
possa adotar um enfoque restaurativo em um determinado 
Sistema de Justiça Juvenil. Existem, entretanto, algumas 
pistas que nos orientam nesta tarefa, permitindo a 
construção de um atendimento socioeducativo alinhavado 
com os preceitos da Justiça Restaurativa.

 Em primeiro lugar, é imprescindível lembrar o alerta 
feito no Guia “Justiça Juvenil Restaurativa e Práticas de 
Resolução Positiva de Conflitos”, segundo o qual, embora 
as Práticas Restaurativas — sobre as quais falaremos 
agora — sejam uma importante ferramenta da Justiça com 
enfoque Restaurativo, não se pode de forma nenhuma 
reduzir a Justiça com enfoque Restaurativo ao uso de 
Práticas Restaurativas. 
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 Mais importante do que se utilizar das Práticas é o 
estabelecimento do Sistema Restaurativo — também já 
abordado naquele Guia —, tanto no que diz respeito aos 
seus elementos objetivos, mas, sobretudo, nos princípios 
da Justiça Restaurativa que orientam a interpretação da lei 
e a conduta dos profissionais da Justiça Juvenil. 

 Sistema Restaurativo é o conjunto de pré-condições 
necessárias para que as Práticas Restaurativas possam 
ser implementadas com sucesso. Tal sistema legitima a 
realização das práticas, validando e dando suporte aos seus 
resultados, e por isso mesmo, facilita sua implementação. 
Sem ele, invariavelmente as Práticas Restaurativas irão 
esbarrar em obstáculos, tais como a descrença dos sujeitos 
e profissionais do processo restaurativo (autor, receptor 
e comunidade), a desorganização e a fragilidade dos 
mecanismos de monitoramento, fatores que impactam 
diretamente a efetividade da Justiça Restaurativa.

 Observe-se que alcançar os objetivos da Justiça 
Restaurativa é uma tarefa bastante sensível, tendo em 
vista a necessidade de lidar com assuntos delicados e 
sentimentos fortes, exigindo compromisso dos envolvidos, 
além de condições institucionais para tanto. Um bom 
Sistema Restaurativo, nesse sentido, facilita essa tarefa, 
criando uma ambiência favorável que estimule o encontro 
em um clima de segurança, autonomia e cumplicidade.

 Fluxo de atendimento: 
 Construindo o 
 Sistema Restaurativo
 

 Um fluxo de atendimento é uma sequência lógica de 
passos a serem tomados para que uma Prática Restaurativa 
seja realizada, desde a identificação dos casos pertinentes 
até o monitoramento do acordo. O fluxo deve ser claro, 
descomplicado e de fácil acesso, de modo a permitir tanto 
o seu bom funcionamento quanto, às pessoas interessadas, 
sua fácil compreensão.

 O estabelecimento deste fluxo depende muito das 
condições locais de cada espaço onde a Justiça Restaurativa 
e as Práticas Restaurativas serão implementadas, mas 
de forma geral deve contemplar alguns momentos: o 
oferecimento da prática, encaminhamentos a serem 
tomados em caso de recusa, pré-círculo, círculo e pós-
círculo.

 Quanto à pertinência, não existem realmente limites 
metodológicos para o tipo de caso ao qual uma Prática 
Restaurativa possa ser aplicada, desde que respeitados seus 
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princípios básicos, como a voluntariedade, a honestidade 
e a esperança, por exemplo. Observe-se, entretanto, que 
especialmente nas fases iniciais, os projetos de Justiça 
Restaurativa no Brasil — quer judicial, quer comunitária — 
estabeleceram alguns limites, no sentido de definir quais 
seriam os tipos de caso específico a serem encaminhados 
para as Práticas.

 No Núcleo de Mediação Comunitária do Bom 
Jardim (Fortaleza-CE), por exemplo, uma das unidades do 
programa de mediação do Ministério Público do Ceará que, 
em parceria com Terre des hommes e com a Delegacia local, 
passou a oferecer práticas restaurativas para adolescentes, 
definiu-se que, no início, casos envolvendo violência sexual 
e lesões graves à pessoa não seriam objeto de oferecimento 
de Prática Restaurativa. Tal decisão foi tomada tendo em 
vista o contexto do Projeto, que aconteceria em âmbito 
comunitário e ainda em fase de experimentação e adesão 
da comunidade. 

 Quanto ao momento de oferecimento, em se tratando 
de ato infracional que levou à abertura de procedimento 
judicial contra o adolescente, é importante que as Práticas 
sejam oferecidas ANTES que seja emitida uma sentença 
judicial sobre o caso — conforme prevê o SINASE em seu 
art. 35, II, segundo o qual consta entre os princípios do 
atendimento socioeducativo a:

II - excepcionalidade da intervenção judicial 
e da imposição de medidas, favorecendo-se 
meios de autocomposição de conflitos;

 Este princípio visa, sobretudo, evitar, para o autor 
e para o receptor, os traumas que as audiências forenses 
poderiam gerar, inclusive com o reviver o ato infracional. 
Estes traumas, inclusive, poderiam atrapalhar uma possível 

prática restaurativa, reabrindo feridas que prejudiquem ou 
inviabilizem a restauração de vínculos e de sentimentos. 
Colateralmente, tal uso das Práticas Restaurativas diminui 
a sobrecarga do Poder Judiciário, impedindo que a ele 
cheguem casos que podem ser resolvidos de maneira 
desjudicializada.

 Sendo assim, caberia ao Delegado de Polícia, 
respeitado o princípio da legalidade — ou seja, apenas 
naqueles casos em que a lei não o obriga a lavrar Boletim de 
Ocorrência e encaminhá-lo para o promotor, seja por conta 
do princípio da bagatela, da não tipicidade do ato apontado 
como infracional, ou da natureza privada da representação 
do ato infracional —, oferecer as Práticas ao receptor e ao 
autor, durante a fase de inquérito. 

 Uma vez lavrado Boletim de Ocorrência (B.O.), 
entretanto, e encaminhados os autos ao Ministério Público, 
esse papel passa para o Promotor de Justiça, na oitiva 
inicial, que poderia, inclusive por meio do instrumento da 
Remissão, apresentar para autor e receptor a proposta de 
Prática Restaurativa, sendo papel do Defensor Público ou 
do advogado de defesa solicitar o oferecimento das Práticas 
quando julgar necessário e oportuno. O próprio juiz, caso 
entenda cabível e mesmo sem provocação do promotor 
ou do defensor, poderia oferecer uma Prática sempre 
que entendesse que ela fosse suficiente para alcançar os 
objetivos da Justiça Juvenil.

 Aceita e realizada a Prática, é importante que ao 
processo judicial de responsabilização do adolescente pelo 
ato infracional não se dê continuidade, sendo provocada 
sua suspensão ou extinção, conforme o caso. A reabertura 
ou proposição de novo processo, nesse sentido, dependeria 
do cumprimento ou não do acordo, bem como dos 
desdobramentos deste fato.

48 49

Responsabilização com Restauração: práticas restaurativas com adolescentes em conflito com a lei. Responsabilização com Restauração: práticas restaurativas com adolescentes em conflito com a lei.



 Entendemos que após a prolação da sentença 
judicial condenatória que implique no cumprimento de 
medida socioeducativa, quer em meio aberto, quer em 
meio fechado, as Práticas Restaurativas já não podem ser 
utilizadas para a responsabilização do adolescente, o que 
poderia acarretar em uma dupla penalização do sujeito 
em face do mesmo ato, o que é expressamente proibido 
pela nossa ordem constitucional, em respeito ao princípio 
do Ne Bis in Idem, segundo o qual ninguém pode ser 
responsabilizado duas vezes pelo mesmo crime ou ato 
infracional. 

 Isso não quer dizer, entretanto, que as Práticas 
Restaurativas não tenham lugar na execução das Medidas 
Socioeducativas, tanto no tocante aos novos conflitos que 
possam surgir dentro dela quanto para contribuir com seus 
objetivos. Lidar com conflitos familiares ou comunitários 
que interfiram no cumprimento da medida, realizar 
círculos de entendimento para explicar para adolescentes e 
familiares o funcionamento da medida ou, ainda, círculos de 
compromisso que contribuam para a construção do Plano 
Individual de Atendimento são possibilidades de utilização 
de Práticas Restaurativas no âmbito do atendimento 
socioeducativo.

 No caso de novos conflitos, por exemplos, poderia ser 
realizada uma Prática Restaurativa entre dois adolescentes 
privados de liberdade que entraram em atrito, ou entre 
um adolescente e um educador que trocaram insultos. 
Esta atuação em âmbito preventivo poderia impedir o 
surgimento de uma nova violência, prevenir um novo 
ato infracional e, inclusive, restaurar os vínculos entre os 
envolvidos que rompidos prejudicariam o cumprimento do 
Plano Individual do adolescente, por gerar ressentimentos 
e desconfianças. 

 Importante!
 Como vimos no Guia “Justiça Juvenil 
Restaurativa e Práticas de Resolução Positiva 
de Conflitos”, as Práticas Restaurativas são a 
metodologia que leva, ao caso concreto, os 
princípios de Justiça Restaurativa. Existem 
diversos tipos de práticas, adaptadas para 
diferentes tipos de conflito, e é preciso refletir 
quais delas são mais apropriadas para a utilização 
dentro de cada realidade de cada Sistema de 
Justiça, considerando-se os objetivos, limites 
e dinâmica própria deste tipo de intervenção. 
Nesse sentido, o fluxo descrito acima é apenas 
uma sugestão, uma inspiração para a construção 
de novos modelos, que devem ser pensados 
sempre à luz da realidade e das necessidades 
locais.
 
 No Guia “Justiça Juvenil Restaurativa 
e Práticas de Resolução Positiva de Conflitos” 
falamos sobre alguns tipos de Práticas 
Restaurativas. Como já foi dito, existem diversos 
tipos diferentes de Práticas Restaurativas, desde 
os Grupos de Conferência Familiar (Family 
Group Conference, no original), utilizados na 
Nova Zelândia, e Conferências Restaurativas 
(Restorative Conferences) australianas, até os 
Círculos de Sentença (Sentencig Circle), do 
Canadá.
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 Apresentaremos, agora, as contribuições que as 
práticas restaurativas poderiam dar para a apuração do ato 
infracional e a execução das medidas socioeducativas.

mudar de comportamento, além do potencial reparador, no 
que concerne aos danos provocados ao receptor.

 O adolescente, por sua vez, coloca as necessidades 
que o levaram a cometer o ato infracional. Estas 
necessidades podem gerar, para os demais participantes 
da prática, responsabilidades no sentido de apoiar o 
adolescente, o que não excluem os encaminhamentos para 
a rede de apoio.

 Depois da sentença judicial condenatória, ou seja, 
já havendo uma medida socioeducativa em execução, as 
Práticas Restaurativas podem ser utilizadas para tratar 
de conflitos identificados durante a execução da medida, 
seja entre dois socioeducandos, entre um adolescente e 
seus familiares ou mesmo entre técnicos do programa de 
atendimento socioeducativo.

 Vale ressaltar que a Mediação tem a vantagem de ser 
mais rápida e objetiva, mas por não lidar com a comunidade 
só é indicada para aqueles casos mais simples, em que 
autor e receptor são suficientes para resolver a situação.

 Círculo 
 de Apoio
 Durante a execução das Medidas Socioeducativas, 
o Círculo de Apoio pode ser utilizado para, junto ao 
adolescente, avaliar as dificuldades que ele tem enfrentado 
no cumprimento da medida para, então, traçar estratégias 
para superá-las.

 Círculo Restaurativo, Mediação,
 Círculos de Construção de Paz
 Estas três práticas prestam-se ao mesmo papel, 
qual seja, aproximar autor, receptor e comunidade para 
lidar com as consequências da violência cometida e decidir 
ações para mudar a situação conflituosa estabelecida.

 Antes da Sentença Judicial, esta prática pode ser 
utilizada para responsabilizar o adolescente. Para tanto, 
receptor e comunidade expõem suas necessidades, que 
dão a medida das ações pelas quais o adolescente ficará 
responsável. Estas ações é que terão tanto o potencial 
pedagógico que estimulam e permitem ao socioeducando 
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 Também pode ser feito para as famílias, no sentido 
de apoiá-las para este processo tão delicado, que é ter um de 
seus adolescentes cumprindo uma Medida Socioeducativa.
 
 
 Círculo de
 Compromisso
 Este, a princípio, dentro do Sistema de Justiça 
Juvenil, só teria lugar após sentença condenatória que 
aplicasse Medida Socioeducativa, no sentido de promover 
um momento simbólico no qual o adolescente pudesse, 
diante dos demais, assumir o compromisso com o 
cumprimento de suas obrigações.
 
 Nesse sentido, poderia ser útil, para a construção do 
Plano Individual de Atendimento, por exemplo, quando da 
entrada do socioeducando em cumprimento de Prestação 
de Serviços à Comunidade na instituição onde ele prestará 
o serviço.

 Pré condições do fluxo
 Um dos elementos mais essenciais de uma 
abordagem com enfoque restaurativo, no Sistema de 
Justiça, diz respeito às pré-condições para o estabelecimento 
das práticas restaurativas em uma determinada realidade, 
também chamadas de Sistema Restaurativo (abrigando, 
aí, os princípios e valores da JJR). Já exploramos estas 
pré-condições no Guia “Justiça Juvenil Restaurativa e 
Práticas de Resolução Positiva de Conflitos”. Entretanto, é 
muito importante destacar, em se tratando de Práticas 

Restaurativas a nível judicial, a importância do Princípio da 
Confidencialidade e suas consequências para um possível 
processo judicial.
 
 Isso porque, caso a prática ofertada seja aceita 
e desenvolvida sem, contudo, resultar em um acordo 
satisfatório, ou ainda, se o acordo for feito e verificar-
se depois seu injustificado descumprimento, o processo 
judicial será retomado – afinal, uma resposta tem que ser 
dada ao ato infracional. 

 Ao criar um lugar seguro para conversar, as práticas 
restaurativas permitem que as pessoas se libertem de suas 
máscaras, muitas vezes revelando sentimentos e fatos que, 
de outra forma, não revelariam, justamente apoiados na 
segurança de que aquilo que ela está expondo não será 
usado nem contra ela nem contra mais ninguém. Diante 
disso, reflita-se: como ficariam os vínculos de confiança 
entre o adolescente e as pessoas que participaram da prática, 
caso o conteúdo da discussão fosse, posteriormente, usado 
como prova contra ela? E qual seriam os impactos disso 
para a própria credibilidade do Sistema Restaurativo em 
face dos próximos adolescentes a quem as práticas sejam 
ofertadas?

 Observe-se que o resultado da prática — o acordo 
ou plano de ação — pode e deve ser entregue aos atores do 
Sistema de Justiça (promotor, juiz, defensor público), uma 
vez que ele só identifica as ações a serem desenvolvidas, 
os responsáveis por elas e os prazos para cumpri-las, sem 
mencionar o debate feito para se chegar a esse resultado. 
Estes debates, desabafos, revelações etc., devem ficar 
restrito às pessoas que participaram da prática, sendo de 
responsabilidade dos técnicos (ou outros profissionais) que 
atuam como facilitadores manter o sigilo sobre o conteúdo 
da discussão.
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Passo a passo de 
Implementação de um 
Modelo Restaurativo 
na Justiça Juvenil

 Até agora falamos bastante em mudança de foco 
e substituição de paradigmas, chamando a atenção para 
o fato de que o paradigma restaurativo se insere em um 
processo de evolução da compreensão da Justiça enquanto 
ideia e ideal. Refletimos também que, em se tratando de 
Justiça Juvenil, esta mudança de foco já se insere no Brasil, 
tanto em face das orientações de agências internacionais 
(Comissão dos Direitos Humanos da OEA e da ONU), quanto 
da própria legislação pátria, sobretudo em decorrência 
da lei do SINASE. Ademais, cumpre ouvir os reclames da 
realidade, buscando sempre novas soluções que atendam 
às necessidades das pessoas e da sociedade, de forma 
positiva e construtiva.
 
 Sendo assim, todo processo de implementação da 
Justiça Restaurativa em um Sistema de Justiça Juvenil 
concreto deve ser realizado mediante a execução de um 
plano cuidadoso, elaborado a partir da fala dos envolvidos. 
Embora cada localidade possua suas necessidades 
específicas — e é importante que elas sejam percebidas 
durante a fase de implementação —, Terre des hommes 
acredita em alguns passos essenciais que precisam ser 
tomados para que avancemos nesse desafio, quais sejam:

 1. Seminário de sensibilização: apresentar as 
Praticas Restaurativas no contexto judicial, refletindo sobre 
o cotidiano de suas práticas, relatos de experiências e 

como os procedimentos 
restaurativos, com base 
no SINASE, podem 
ser implementados, 
articulando-se com demais 
atores do sistema de 
garantia de direitos. Através 
do seminário, é possível 
sistematizar uma primeira 
impressão do cotidiano 
institucional destes atores, 

as forças e potencialidades favoráveis à experiência, as 
dificuldades e limites; bem como as principais estratégias 
para se implementar experiências com foco nas Práticas 
Restaurativas;

 2. Formalizar Termo de Parceria com o Sistema 
de Justiça, envolvendo o Judiciário, o Ministério Público, 
a Defensoria Pública e os órgãos da segurança pública, 
para que haja consenso sobre os princípios e fluxos do 
atendimento e evitar choques institucionais;

 3. Realizar análise do contexto: identificar as 
situações referentes aos atos infracionais, as metodologias 
de abordagens, o fluxo de informações, o diálogo com 
a rede socio-assistencial, o acolhimento das famílias e 
vítimas, os processos de formação continuada, motivação 
da equipe, supervisão dos trabalhos, articulação do Sistema 
de Justiça;

 4. Construir indicadores qualitativos e quantitativos 
do Projeto: os quais serão os norteadores das ações e sobre 
os quais se identificará os efeitos/resultados e impactos das 
ações do Projeto;
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 5. Construir um Plano de ação da implantação do 
Projeto com base na análise situacional do Sistema de 
Justiça, com atenção no fluxo de atendimento, envolvendo 
de forma articulada a rede socio-assistencial, adolescentes, 
famílias. O plano também incorpora 
processos formativos para a equipe;

 6. Capacitação de facilitadores 
e multiplicadores de práticas 
restaurativas: para formar as pessoas 
de referência para a realização e 
multiplicação das Práticas Restaurativas 
na realidade local;

 7. Garantia de uma equipe de 
referência local para acompanhamento da experiência 
implementada, estudos internos, sistematização dos 
dados, fazendo monitoramento acerca das ações realizadas 
e difusão da experiência;

 8. Construir um fluxo de atendimento: este fluxo 
define os procedimentos de proteção a serem tomados, as 
condições de encaminhamento às Práticas Restaurativas 
e como articular a rede de proteção. É importante que o 
fluxo seja validado pelos sujeitos que, em um Sistema 
Restaurativo, ocupariam a posição de “Poderes Locais”;

 9. Produção de material que subsidia 
a realização dos processos formativos, 
a implementação do Projeto e sua 
divulgação;

 10. Sistematização do Projeto com 
foco nas lições aprendidas e boas 
práticas. Isto oportuniza registrar 
os efeitos e impactos que o Projeto 
promova;

 11. Encerramento de um Ciclo do Projeto e 
incorporação pelo sistema socioeducativo: isto se dá 
através do monitoramento sistemático, com foco nas lições 
aprendidas do desenvolvimento das atividades, efetividade, 
eficácia dos resultados, identificando a competência 
institucional em gerenciar de forma autônoma as situações 
atendidas. 

Conclusão
O Caminho se faz 
ao caminhar…

 A Justiça com enfoque restaurativo já é uma 
realidade no Brasil, concretizando-se, desde 2005, em 
projetos localizados e, desde 2012, afirmada em lei para ser 
aplicada em todo o país. O estabelecimento e avanço deste 
paradigma já são conquistas consideráveis. O momento, 
agora, é de consolidá-lo, reforçá-lo e difundi-lo.

 Não é à toa, portanto, que passados mais de quarenta 
anos do surgimento da Justiça Restaurativa no mundo, tão 
poucas — embora frutíferas — experiências existem no 
Brasil.
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 Segundo a lição de Paulo Freire, entretanto, “o 
mundo não é, o mundo está sendo”, nos cabendo, nesta 
dinâmica, escolher entre a postura do sujeito que influencia 
na mudança do mundo ou do objeto que é levado por ele.
Parte do desafio reside, sobretudo, no fato de este ser um 
caminho ainda não trilhado, carente de sinalização para 
aqueles que nele se aventuram, mas que contam com 
o apoio de alguns que iniciaram a caminhada. É nesse 
sentido que fechamos esta lição com o poema Proverbios y 
cantares XXIX  do poeta espanhol Antonio Machado: 

“Caminhante, são teus rastos
O caminho, e nada mais;
Caminhante, não há caminho, 
faz-se caminho ao andar.
Ao andar faz-se o caminho,
e ao olhar-se para trás
vê-se a senda que jamais
se há-de voltar a pisar.
Caminhante, não há caminho,
somente sulcos no mar.”

Antonio Machado 
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