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RESUMO 

 
O objetivo do estudo é apresentar, ante a crise do sistema punitivo seja 
penal/socioeducativo atual, um modelo de práticas que renova a forma de se 
encarar o processopenal e socioeducativo. A Justiça Restaurativa surge como uma 
importante alternativa ao paradigma punitivo e, embora ainda recente, apresenta 
dados promissores. Ao considerarmos o advento do Estado Moderno, o sistema 
processual penal teve como sua finalidade principal, a aplicação de penas privativas 
de liberdade ao infrator, pela prática de condutas tipificadas contrárias à ordem 
jurídico-social e assim imputando-lhe a culpa pelo ato delituoso. A punição se tornou 
além de uma resposta para a sociedade, uma retribuição pelo mal cometido e um 
símbolo de ameaça estatal, distanciando-se dos princípios e dos fundamentos 
basilares do Estado Democrático de Direito.Esta pesquisa se justifica, pois 
desenvolverá uma análise palpável e factível de resolução de conflito a partir de um 
prisma não violento e que afasta o monopólio estatal tradicional e celetista do poder 
de punir. Neste sentido será analisado como a justiça restaurativa proporciona um 
novo modelo calçado por princípios de solidariedade capazes de sinalizar mudanças 
importantes na estrutura do modelo punitivista atual do Brasil. Além disso, 
demonstrará as práticas restaurativas como importantes diretrizes da Lei 12.594/12, 
que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Isso representa um 
novo olhar sobre como lidar com os atos infracionais, destacando não só o ato 
ofensivo, mas as necessidades dos envolvidos, assim como a de reparar o dano. 
 

Palavras-chave: Justiça Repressiva; Justiça Retributiva; Responsabilidade; Sistema 
Socioeducativo; Sistema Repressivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 
The objective of the study is to present, in view of the crisis of the current 
penal/socio-educational punitive system, a model of practices that renews the way of 
facing the process. Restorative Justice emerges as an important alternative to the 
punitive paradigm and, although still recent, presents promising data. When 
considering the advent of the Modern State, the criminal procedural system had as 
its main purpose, the application of custodial sentences to the offender, for the 
practice of typified conduct contrary to the legal and social order and thus imputing 
the guilt for the criminal act. Punishment has become, in addition to a response to 
society, a retribution for the wrong committed and a symbol of a state threat, 
distancing itself from the basic principles and foundations of the Democratic Rule of 
Law. This research is justified, as it will develop a palpable and feasible analysis of 
conflict resolution from a non-violent point of view, which removes the traditional and 
CLT state monopoly of the power to punish. In this sense, it will be analyzed how 
restorative justice provides a new model based on principles of solidarity capable of 
signaling important changes in the structure of the current punitive model in Brazil. In 
addition, it will demonstrate restorative practices as important guidelines of Law 
12,594/12, which instituted the National Social and Educational Service System. This 
represents a new look at how to deal with infractions, highlighting not only the 
offensive act, but the needs of those involved, as well as the need to repair the 
damage. 
 
Keywords: Repressive Justice; Responsibility; Socio-educational System; 
Repressive System.  
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1. INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa de Trabalho de Conclusão do Curso de Direito, da 

Universidade Federal Fluminense, campus Volta Redonda, tem por desiderato trazer 

à luz questões relevantes sobre a Justiça Restaurativa como uma possibilidade 

acerca do sistema atual punitivo, com enfoque na aplicação das medidas 

socioeducativas aplicadas pelo Departamento de Medidas Socioeducativas no 

Estado do Rio de Janeiro. 

A divisão geopolítica do estudo justifica-se inicialmente porque Volta 

Redonda é uma das 04 cidades que dispõe de 02 unidades que atendem da 

internação e internação provisória a medidas de semiliberdade, ademais é aqui que 

tenho desenvolvido minhas atividades acadêmicas e, bem assim, lugar onde tenho 

aprendido muito como Coordenadora de Políticas Públicas para Juventude como 

servidora do Gabinete de Estratégias Governamentais, membro do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA-VR) e do Conselho 

Nacional da Juventude (CONJUVE).   

Grande parte da motivação para o presente trabalho surgiu inicialmente da 

inquietude da autora com relação ao tradicional modelo punitivista aplicado no 

Brasil, que dispõe de uma lógica higienista e desigual que contribui para o 

encarceramento da juventude.  

 E teve por finalidade trazer o problema dos fundamentos do direito de punir, 

observando dados e aspectos que demonstram a falência do sistema punitivo atual 

sejam nos casos criminais ou socioeducativos; considerando a semelhança entre 

eles tanto na aplicação e seletividade quanto nos dados que demonstram que desde 

o início de sua aplicação não corresponde às expectativas da sua justificação.  

Na busca por respostas e alternativas, a autora se deparou com a Justiça 

Restaurativa, quando descobriu que existia um Núcleo de Justiça Restaurativa no 

Departamento de Medidas Socioeducativas do estado do Rio de Janeiro, então seu 

interesse pelo tema ocorreu instantaneamente.  

No desenvolver da pesquisa, há de se observar que a definição da 

Resolução n. 225 do CNJ é que a Justiça Restaurativa é uma técnica de solução de 

conflitos que se orienta pela criatividade e sensibilidade a partir da escuta dos 

ofensores e das vítimas, assim como na definição jurídica do professor Damásio de 

Jesus ele afirma que na seara criminal a Justiça Restaurativa é um processo 
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colaborativo em que as partes (agressor e vítima) que são afetadas pelo crime 

determinam qual a melhor forma de reparar o dano causado por essa transgressão, 

o que tornam definições que se completam.  

A Justiça Restaurativa se mostra como uma grande possibilidade ao sistema 

socioeducativo e de recuperação do sistema punitivo brasileiro, isso porque, é 

encontrada no modelo proposto uma efetiva preocupação com as necessidades 

humanas de todos os envolvidos no ato infracional, e a ideia central da prática 

restaurativa parte da constatação empírica da possibilidade do exercício de formas 

de reparação não punitivas, diante dos conflitos sociais, baseado no alicerce da 

autonomia em favor das partes diretamente envolvidas 

Há a alteração da figura do Estado estritamente punitivista para um Estado 

que visa à integração e restauração das partes que são atingidas pela quebra de 

confiança dentro do sistema, compreendendo o conflito para muito além da 

dimensão punível, partindo para a desconstituição da lide.  

Assim, a presente pesquisa se destina a análise da Justiça Restaurativa, 

partindo do pressuposto de que se trata de um modelo coerente e capaz de 

ocasionar profundas transformações em nosso sistema. 

A metodologia empregada no presente trabalho foi a análise das exposições 

doutrinárias quanto ao assunto e das reflexões aos dados apresentados.  

Inicialmente, há uma breve abordagem sobre o direito de punir 

eapresentação de dados que resultam na ilegitimidade do atual sistema punitivo. 

Com o encerramento do capítulo, será defendida a necessidade de mudança do 

ponto de vista do sistema punitivo, que deverá incluir em sua formação também, os 

interesses daqueles que sofrem com a constante atuação punitiva em suas vidas.  

No segundo capítulo, será feita a apresentação da justiça restaurativa frente 

à justiça retributiva com o objetivo de analisar as principais diferenças na defesa de 

maiores mudanças para a produção a partir dos conceitos, valores e princípios 

relacionados ao modelo proposto. Serão apresentados os valores indicados pela 

ONU como basilares à aplicação do modelo restaurativo para a garantia de alcance 

aos resultados esperados e caminhos para sua aplicação. Para a finalização do 

capítulo, serão apresentadas formas e modelos analisando os projetos de aplicação 

de Justiça Restaurativa já executados no estado do Rio de Janeiro.  
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 No terceiro capítulo será apresentado o sistema de garantia de direitos, as 

correntes de proteção ao adolescente e em contraponto o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo, assim como as medidas existentes no Brasil e a 

aplicação das medidas socioeducativas frente aos índices de iguais fracassos ao 

criminal, demonstrando a grande semelhança entre eles.  

 E no último capítulo, pretende-se ressaltar o atual modelo adotado, a 

importância do respeito aos pressupostos mínimos à aplicação da Justiça 

Restaurativa, para a retomada da legitimidade esperada do sistema que lida com um 

dos direitos fundamentais e  essenciais do ser humano, qual seja, a liberdade.  

Ademais, será defendida a necessidade de superação dos limites 

sistemáticos e pessoais dos operadores do direito para uma aplicação completa e 

eficaz da Justiça Restaurativa assim como na socioeducação, na sua expansão ao 

direito processual penal. 

Por fim, demonstrar-se-á que o modelo punitivista nunca em sua história 

reduziu o número de violência, pelo contrário, aumentou a seletividade fazendo com 

que o alvo fosse sempre à juventude negra, pobre e marginalizada, traduzindo então 

que o encarceramento não produz a justiça. 
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2. OS ASPECTOS FUNDAMENTAIS E CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS DAS 

PRÁTICAS JUDICIÁRIAS PUNITIVAS 

No presente capítulo demonstrarei os aspectos fundamentais e históricos do 

caráter punitivo. Resguardando a aplicabilidade de seus direitos fundamentais 

através da utilização dos instrumentos jurídicos e políticos previstos em nosso 

ordenamento jurídico.  

 

2.1. OS FUNDAMENTOS DO DIREITO DE PUNIR 

O objeto da pesquisa é a compreensão das relações de poder estabelecidas 

na efetivação dos direitos fundamentais. Perante a análise dos instrumentos e 

processos de implantação do sistema atual que embora tenha passado por grandes 

transformações ao longo da história sempre tratará do controle dos indivíduos. 

A autora Mary Del Priore (2010, p. 08) denuncia que tanto a história sobre a 

criança feita no Brasil, assim como no resto do mundo, demonstra a existência de 

uma significativa “distância entre o mundo infantil descrito pelas organizações 

internacionais, pelas não governamentais e pelas autoridades, daquele no qual a 

criança encontra-se cotidianamente imersa.” Em seguida, a historiadora continua: “O 

mundo que a ‘criança deveria ser’ ou ‘ter’ é diferente daquele onde ela vive, ou no 

mais das vezes, sobrevive” (2010, p. 09). 

Há de se observar também nessa perspectiva, a seguinte indagação feita 

pelo renomado historiador inglês Arnold J. Toynbee: a história repete-se? (1976, p. 

39; SILVA & VERONESE, 1998, p. 11). Assim, nos próximos apontamentos 

abordarei questões a fim de responder a questão ideada por Toynbee, examinando 

o princípio da proteção e o caráter punitivo geral e aqueles inseridos no universo da 

adolescência na fase adulta em diferentes períodos, a fim de traçar seus contrastes.  

Presente nos séculos XVII e XVIII, os teóricos contratualistas explicaram que 

para a sociedade não viver em um conflito seria necessário o estabelecimento de 

um contrato social. Dando o devido destaque à filosofia de Thomas Hobbes, cabe à 

figura de um homem a concentração de autoridade como forma de garantir unidade 

e controle da sociedade, tendo definido a essência do Estado como o poder de 

HOBBES, Thomas em O Leviatã (1651) “usar a força e os recursos de todos, da 

maneira que considerar conveniente, para assegurar a paz e a defesa comum” 

(HOBBES,1988, p. 106). 
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 Com base nessas premissas, Hobbes elenca como um dos direitos do 

Estado soberano “punir com castigos corporais ou pecuniários, ou com a ignomínia, 

a qualquer súdito, de acordo com a lei que previamente a estabeleceu” (HOBBES, 

1988, p. 35). 

 Assim, o Direito Penal passa a ser um dos mecanismos estatais para a 

concretização do ideal civilizatório e o resguardo dos valores e interesses expressos 

no contrato, motivo pelo qual quando uma pessoa viola a legislação vigente, 

mediante a prática de atos tipificados como crime, surge o poder-dever de o Estado 

impor uma sanção, na medida em que um bem jurídico foi violado e a paz social foi 

desestruturada.  

Para uma análise substancial dos fundamentos do poder de punir, é 

imprescindível o estudo da transição do abandono das penas cruéis e torturantes. 

No início da clássica obra “Vigiar e Punir: nascimento das prisões”, (FOUCAULT, 

Vozes, 2006, p. 38-41) descreve, detalhadamente, uma cena de suplício ocorrida em 

02 de março de 1757, o qual demonstra que esse tipo de penalização representou 

uma atitude desumana por parte do Estado, na medida em que transformava a 

execução da pena em um espetáculo para a comunidade local com a finalidade 

precípua de evitar a prática de novos delitos.  

Na maioria dos casos, o condenado era obrigado a proclamar a sua própria 

condenação, confessando publicamente o crime cometido; a prender o suplício no 

próprio ato delituoso, mediante a exposição do cadáver do condenado no local do 

crime, executando a pena nas mesmas circunstâncias da natureza do delito; além 

de sofrer castigos em um ritmo lento e progressivo com o objetivo de “salvar a alma”.  

Assim o Estado Moderno se deparou com circunstâncias até então não 

percebida, mas que passou a ter um peso significante na sociedade, a valorização 

da liberdade como bem jurídico; a necessidade de ocultação do castigo e de 

isolamento do sujeito que impôs a sanção; a crise da pena de morte e da excessiva 

crueldade dos castigos corporais em face do enaltecimento da dignidade da pessoa 

humana; e, por fim, a conveniência de aplicação de pena proporcional ao crime 

cometido, levando-se em conta as circunstâncias pessoais do delinquente, seu grau 

de malícia, e, sobretudo, a impressão de ser eficaz sobre o espírito dos homens, e 

ao mesmo tempo, cruel para o corpo do condenado, justificando a imposição da 
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pena carcerária. Ferrajoli afirma que três direitos constituem e justificam o Estado 

Moderno: a vida, a liberdade e a propriedade (FERRAJOLI, 2006). 

Portanto, quando se tem adolescentes e jovens que fogem aos padrões 

normais é esperado que esses sejam excluídos e uma vez excluídos cria-se uma 

política de perdão, ou seja, a punição nada mais é do que uma forma de perdoar 

esses adolescentes e jovens e deixá-los serem inseridos, ressocializados, 

reintegrados. Mas, na verdade, uma vez excluídos por fugirem ao que foi traçado 

como social, não retornarão ao convívio social, pelo menos não na plenitude. Serão 

sempre marcados como menores, de menor, ex-detentos, ex-internos e etc. 

Por isso, essas políticas “Re” são analisadas como mais uma prática 

ilusionista e que se não há êxito, a culpa não é dos governos, mas sim, desses 

adolescentes que não souberam aproveitar o perdão e não foram leais às 

convenções estabelecidas em nossa sociedade, descartando todas as “N” questões 

territoriais existentes em uma sociedade excludente. 

Marginaliza-se a pobreza, a negritude, a favela e os discursos construídos 

levam a naturalização disso tudo. Achamos normal discurso higienista, 

criminalizante e achamos que as lógicas que nos atravessam nos conduzem à 

naturalização disso tudo e quando naturalizamos não discutimos, apenas aceitamos. 

Assim como destaca o criminalista Bitencourt (2004) a pena tem como 

finalidade fazer justiça e nada mais, pois a culpa do criminoso deve ser compensada 

com a imposição de um mal e o fundamento da sanção estatal está no questionável 

livre-arbítrio, entendido como “a capacidade de decisão do homem para distinguir 

entre o justo e o injusto”. Por isso, a teoria retributiva apenas corrobora o fato de 

que, com o advento do Estado Moderno, o sistema processual penal teve como 

finalidade precípua a aplicação de penas privativas de liberdade ao infrator pela 

prática de condutas contrárias à ordem jurídico-social, imputando-lhe, tão somente, 

a culpa e a dor pelo ato delituoso. As críticas a essa doutrina culminaram pela sua 

insuficiência, na medida em que não se sustenta a aplicação de uma sanção penal 

que não possui quaisquer fins sociais como forma de justificação. 

Em razão de grandes deficiências constatadas, surge a teoria relativa da 

pena, também denominada de preventiva ou utilitarista, a qual, seguindo com as 

lições do Ferrajoli (2006), “consideram e justificam a pena enquanto meio para a 

realização do fim utilitário para a prevenção de delitos futuros”. Com esse aspecto, a 
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finalidade da pena possui sentido preventivo, pois serve para assegurar a segurança 

da sociedade e a defesa social, demonstrando que o delito já não é mais 

fundamento da pena, mas seu pressuposto. Mas, a teoria preventiva não leva em 

consideração aspecto relevante da psicologia do delinquente, qual seja: a confiança 

de não ser descoberto. Todavia, a crítica mais antiga à prevenção geral sustentou 

que qualquer tentativa de instrumentalização do indivíduo fere a dignidade humana, 

pois é inadmissível que se imponha um mal a alguém (que, no caso, seria a pena) 

com a finalidade de que outros se omitem em cometer um mal (ideia de prevenção 

de práticas delituosas futuras).  

Ademais, diante de diversos fatores, cabe a indagação se o Estado possui 

legitimidade para impor, coativamente, ao cidadão a sua ressocialização? Os críticos 

ao modelo preventivo respondem negativamente, justificando que qualquer 

introdução de valor moral violaria a liberdade individual, além de afrontar ao 

paradigma constitucional de tutela dos direitos fundamentais em geral.  

Desta forma, se é demonstrado que a punição se tornou, além de uma 

resposta para a sociedade e de uma justa retribuição do mal cometido, um símbolo 

de ameaça estatal com o intuito de prevenir o cometimento de condutas futuras 

contrárias ao ordenamento jurídico. 

Com a Constituição Federal de 1988 o poder constituinte enumerou diversas 

limitações do poder de punir, principalmente, no artigo 5º, incisos XLV, XLVI, XLVII e 

XLIX, dos direitos fundamentais, a falência da pena privativa de liberdade como 

forma de obter a intimidação e ressocialização do indivíduo é um fato incontroverso 

tanto no discurso jurídico quanto no senso comum. Mas, cabe analisar no presente 

trabalho as principais causas que contribuíram para esse fracasso, bem como as 

consequências fáticas e jurídicas do atual modelo carcerário repressivo imposto.  

Cabe destacar que assim como incorporado por diversos autores não há de 

se falar em direito de punir, mas sim do poder de punir do estado, pois sua figura 

será sempre colocada como mais forte, assim como traduz Clarice “o homem é 

punido pelo seu crime porque o estado é mais forte que ele” (LISPECTOR, p. 01). 

Desta forma, não faz qualquer sentido em um estado democrático de direito o 

estado com o direito de punir, e sim o poder, a possibilidade de punir ao que 

contrapõe pensamentos de escritores como Hobbes e demais contratualistas e 
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antes de contextualizar o histórico da pena, há a necessidade de incorporar tais 

pontos que começam a ser apresentados no início deste capítulo.  

 

2.2. O HISTÓRICO DA PENA 

Desde o surgimento das sociedades, devemos pensar que, a existência de 

seres humanos, ou seja, homens e mulheres em determinados locais, a junção de 

pessoas em determinado local no espaço, dá vida ao que chamamos sociedade. 

Pois bem, a partir dessa convivência humana, passa a ser necessária a delimitação 

de espaços para que haja o sucesso da convivência, assim como podemos perceber 

atualmente, que desde os primórdios tal convivência em total harmonia nunca 

existiu.  Assim, devido ao seu insucesso, podemos destacar os primeiros modelos 

de pena do mundo, como a vingança de sangue, que na sequência passou a ser 

substituída pela expulsão do “ofensor” do território.  

Tempo depois podemos destacar a lei de talião, aquela que consiste na 

rigorosa reciprocidade do crime a pena, ou segundo Bocchi, pena tipicamente 

corporal que ordenava uma reação em intensidade e gravidade tal qual a 

intensidade e gravidade da ação (BOSCHI, 2006, p. 92).  

Também podemos destacar que muito antes, na idade média, já havia uma 

demonstração de sistema punitivo, que até os dias atuais pode ser chamado como a 

mais cruel da história das penas e um modelo que só deixou de ser utilizado após a 

Revolução Francesa, conhecido como o marco da transição das penas com foco a 

punição humana corporal para o início do modelo que podemos observar nos dias 

atuais.É neste momento que podemos dizer que se intensifica o poder de punir do 

estado, que passa a utilizar o recolhimento de pessoas que infligem a lei e surge o 

que eram conhecidas como casas prisionais.  

Desta forma não é possível encontrar uma justificação para a reprodução do 

mal por meio da pena. A pena retributiva não corresponde a uma pena justa, isso 

porque, a reação punitiva jamais poderá alcançar todos os violadores das leis 

penais, de modo que o sistema acaba recaindo sempre sobre os mais vulneráveis e 

desprovidos de poder, reforçando mais uma vez o poder de punir daquele de detém 

o maior poder punitivo, qual seja o estado. 

O discurso da pena mediante a ideia de ressocialização do agente, que o 

sistema punitivista seria capaz de cumprir, é amplamente criticado. Mais do que isso, 
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a realidade do sistema penitenciário demonstra que a ressocialização corresponde a 

uma falácia.  

Assim, o que se demonstra é que com a evolução da teoria da pena, ela 

corresponde a maior característica do direito penal e do poder punitivo do Estado na 

tentativa de controlar os atos dos indivíduos. Reforçando o contraponto da das 

teorias clássicas e modernas que como já foi apontada reforça o sistema não opera 

de forma uniforme, pois o destinatário das penas pertence aqueles cujo os níveis 

sociais são os de menores recursos, o que revela que a aplicação da pena nunca 

será aplicada a isonomia, não havendo assim um direito penal igualitário. 

 

2.3. A SELETIVIDADE DO SISTEMA PENAL 

Ao iniciarmos a compreensão do sistema penal, é importante destacar que o 

sistema se baseará nos preceitos jurídicos de um ordenamento, e então a resolução 

do conflito se dará a partir do momento que um determinado indivíduo descumpre 

preceitos desse, e assim, receberá uma pena a fim de que seja punido por seu 

rompimento. 

O que podemos perceber, é que tal sistema não garante qualquer redução 

de delitos, ou mesmo da criminalidade, pelo contrário o que se observa é o 

crescimento diário de crimes bem como do dever de punir do estado.  

Através deste sistema podemos observar o que já vem sendo apontado por 

anos por grandes escritores como Zaffaroni:  

 
 
A seletividade, a reprodução da violência, a criação de condições para 
maiores condutas lesivas, a corrupção institucionalizada, a concentração de 
poder, a verticalização social e a destruição das relações horizontais ou 
comunitárias não são características conjunturais, mas estruturais do 
exercício de poder de todos os sistemas penais (ZAFFARONI, 1991, p. 15). 
 

 
Assim, a falha do sistema percorre todo o caminho do poder punitivo estatal, 

que surge desde a sua criação, até o momento de aplicação. 

Ocorre assim, como bem desenvolvido e novamente citando as observações 

e pensamentos que o sistema que deveria ressocializar e reeducar acaba por 

reforçar a seletividade. Neste ponto Zaffaroni destaca (1991, p. 12): “achamo-nos, 

em verdade, frente a um discurso que se desarma ao mais leve toque com a 

realidade”. 
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A pena como visto, historicamente se manifesta conforme as demandas e 

por ordem das formações socioeconômicas, por esta razão Georg Rusche e Otto 

Kirchheimer afirmaram que “todo sistema de produção tende a descobrir punições 

que correspondem às suas relações de produção” (RUSCHE & KIRCHHEIMER, 

2006, p. 279-321). Nessa perspectiva, hoje serve bem à hegemonia dominante do 

capitalismo.  

É, portanto desta maneira que as funções atribuídas à pena criminal pelo 

discurso jurídico do sistema punitivo constituem instrumentos de legitimação dos 

mecanismos de controle seletivo dos sujeitos criminalizados, fundados em 

processos de criminalização determinados por indicadores sociais negativos e de 

garantia das relações sociais desiguais. 

O sistema penal então reproduz e mantém a sociedade em sua estrutura 

vertical, dificultando ainda mais a integração das camadas inferiores, repetidamente 

marginalizadas, ou intensificando os processos de marginalização, o que resulta a 

grande massa da população carcerária que raramente possui acesso aos direitos 

mais básicos e convive em uma realidade distante daqueles que não são alvo da 

atuação do poder punitivo estatal. 

Porém, cabe destacar sem adentrar no mérito, que existem certos delitos 

que tendem a ficar impunes, o que gera maiores distanciamentos de sua execução. 

Um dos grandes exemplos dessa “falta” de punibilidade são os crimes de colarinho 

branco (em especial aqueles contra o patrimônio público que veja, diretamente afeta 

a estrutura pública, gerando falta de políticas públicas que poderiam, essas sim, 

reduzirem a criminalidade) que correspondem a um fenômeno característico de 

todas as sociedades de capitalismo avançado. 

Assim, o resultado de toda seletividade sistemática é a perpetuação de um 

sistema paralelo que reforça o padrão aguardado pelo sistema punitivo atual, e para 

além, ou seja, a partir do momento em que o sujeito entra em contato com o sistema 

punitivo a sua reincidência será provável. Desse modo, o esperado efeito 

reeducativo da pena desmorona. O sistema penal reforça a desintegração dos 

grupos sociais já naturalmente mais prejudicados pelo sistema punitivo.  

E, portanto, a seletividade do sistema punitivo atual das mais diversas 

formas, reforça a seletividade estatal funcionando como uma extensão da atuação 

discriminatória do Estado. 
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2.4. A INFLUÊNCIA QUE LEGITIMA A SELETIVIDADE ATRAVÉS DOS MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO 

Inicialmente, cabe destacar a importância que as mídias geram em torno de 

qualquer assunto quando utilizado de forma repetitiva, seja ele qual for.  

Historicamente, os veículos de informação caminham a fim de legitimar o 

sistema punitivo atual, além da repetitividade das informações veiculadas, defendem 

ainda a necessidade de mais aparelhos penais, leis mais severas, maiores 

tipificações e mais presídios, além de diariamente sinalizarem temas como a 

redução da maioridade penal sem sequer discutir o sistema atual, reforçando maior 

atuação do poder repressivo do estado.  

Ora, nos dias atuais, além de toda programação de grades de telejornais 

que desde os primórdios já destinavam horário específico para a temática, contamos 

com programas específicos voltados a “segurança pública”, de redes sociais e hoje, 

podcasts que se voltam praticamente a noticiar o aumento da criminalidade a fim de 

exigir maior postura punitiva do estado.  

A violência é tratada como espetáculo, e as matérias sensacionalistas 

reforçam as diferenças sociais até mesmo nas nomenclaturas, como vimos 

recentemente às discussões nas redes sociais, sobre a utilização do termo traficante 

e jovem, por um lado um utilizado a fim de nomear a juventude negra, pobre e de 

periferia, e do outro, jovens brancos e de classe média.  

 
 
O sistema penal atua sempre seletivamente e seleciona de acordo com os 
estereótipos fabricados pelos meios de comunicação de massa. Estes 
estereótipos permitem a catalogação dos criminosos que combinam com a 
imagem que corresponde à descrição fabricada, deixando de fora outros 
tipos de delinquentes (delinquência de colarinho branco, crimes de trânsito 
etc.) (ZAFFARONI, 1991, p. 130). 
 
 

Como visto, a ampla e exagerada reprodução da violência feita pelas mídias 

e meios digitais ocasiona os mais diversos efeitos, o que faz com que a população 

se volte para as camadas mais baixas da sociedade. A falsa sensação de segurança 

por meio da pena e sensação de medo e insegurança o tempo todo acabam 

gerando uma maior intolerância com aqueles que já são altamente estereotipados, 

principalmente os adolesces e jovens de periferia.  



25 

 

Ademais, os locais que diariamente são incitados como violento, perigosos e 

responsáveis teoricamente pela violência, nada mais são que aqueles já castigados 

pela falta de estrutura, aparelho e políticas públicas, o que evidencia a violência, 

crueldade e preconceito que acabam tomando conta do dia a dia daqueles que já 

são friamente castigados por esse sistema. 

 
 
O condicionamento, a estigmatização e a morte: a criminalização. Nossos 
sistemas penais reproduzem sua clientela por um processo de seleção e 
condicionamento criminalizante que se orientam por estereótipos 
proporcionados pelos meios de comunicação de massa (ZAFFARONI, 
1991, p. 133). 
 
 

Portanto a estigmatização sofrida principalmente pelas camadas mais baixas 

e mais atingidas pelo sistema punitivo é agravada ainda mais pela atuação dos 

meios de comunicação que ajudam a reforçar os estereótipos. 

 Assim, a busca pela maior punibilidade e redução da maioridade penal 

defendida por grande parte do resto da população faz com que o sistema penal seja 

contínuo e o poder punitivo não fique restrito aos meios carcerários e a mercê das, 

sensações e opiniões de toda população.  
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3. JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL E A FALÊNCIA DA PENA PRIVATIVA 

DE LIBERDADE 

Os aspectos apontados até aqui demonstram a relação histórica e filosófica 

entre o Estado e o sistema prisional com a sociedade.  

Compreendendo todas as informações destacadas e elencadas no capítulo 

anterior, há de se afirmar o Direito como uma forma amplamente conhecida de 

controle social, que detém em seu escopo o grande poder de definir e traçar o bem e 

o mal. 

Zaffaroni sobre tal afirmação destaca como “controle social punitivo 

institucionalizado” (ZAFFARONI & PIERANGELI, 2004, p. 69), pois, a partir da 

suspeita da prática de um delito, sendo ele qualquer até a imposição e a execução, 

há a presunção da ação do estado por meio do judiciário para o cumprimento de 

todos os ritos previsto em lei.  

 

3.1. JUSTIÇA RETRIBUTIVA X JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Conforme esclarece Salo de Carvalho, a realidade punitivista brasileira 

constitui-se por assumir, sem pudores, “a posição de que determinadas pessoas 

simplesmente não servem, são descartáveis, não merecem qualquer dignidade, são 

desprezíveis e por isso serão oficialmente abandonadas” (CARVALHO, 2010, p. 

146).  

Desta forma, sob esse contexto, criou-se a expectativa de que a pena 

(prisão) seria a recuperação do infrator e dela a prevenção de condutas criminosas, 

pelo fato de causar ao indivíduo um isolamento do mundo exterior, proporcionando 

assim uma espécie de reflexão compulsória da qual traria o remorso pelo mal 

causado à vítima e à sociedade. 

Claramente tal resultado jamais fora obtido, e por diversas justificativas 

conseguimos alcançar tal conclusão, sendo algumas a serem desenvolvidas no 

presente trabalho.  

Primeiramente, há de salientar que a pena carcerária com a justificativa de 

reeducar o indivíduo para a liberdade em condições de não liberdade transcende a 

um verdadeiro paradoxo, servindo apenas como contribuição para o aumento das 

mais diversas consequências maléficas à integridade física, à identidade pessoal, 

mas, principalmente, à mente e à dignidade do ser humano submetido a tal 
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condição, ademais, ao pensarmos em tal método aplicado a adolescentes que 

encontram-se em pleno desenvolvimento psíquico tal modelo apresenta maiores 

contradições.  

Há um estudo produzido por ErvingGoffman (GOFFMAN, 2007) que poderia 

bem mesmo ser utilizados nos dias de hoje, considerando a pandemia e o 

isolamento social, o estudo demonstra os reflexos que o isolamento causa na 

personalidade do indivíduo, e classifica o cárcere como um tipo complexo, pois, na 

medida em que ele pressupõe o seu “fechamento” com mundo externo, o indivíduo 

absorve toda a vida do recluso, onde o exterior pode ficar distante de sua 

consciência.  

Além dos impactos psíquicos o indivíduo se torna número “sujeito passivo” 

em virtude de estar desprovido de qualquer tipo de iniciativa e de escolha na tomada 

de qualquer de suas decisões, submetendo-se, às regras do sistema penitenciário 

impostas a ele, diminuindo toda e qualquer tentativa de ressocialização e reinserção 

social. 

Cezar Roberto Bitencourt (BITENCOURT, 2004, p. 166-167) deduz que o 

ingresso da pessoa no sistema carcerário acarreta “uma série de depressões, 

degradações, humilhações e profanações do ego.” Ensejando a “coisificação 

dapessoa”, o que acarreta na perda de sua própria identidade, simultaneamente há 

o fato de que o ambiente carcerário dispõe como artificial, antinatural, o que não 

permite realizar nenhum trabalho de reabilitação por estar totalmente distante da 

realidade anterior ao sistema do qual todo indivíduo naturalmente já viveu. Apesar 

de não se ter uma comprovação científica sobre a real influência da experiência 

carcerária na multiplicação da criminalidade, principalmente pelo fato de que a 

personalidade e os demais aspectos pessoais do indivíduo são também relevantes 

para a prática de delitos, pode-se dizer que existem diversos fatores que ensejam a 

afirmação. 

As mais variadas deficiências na estrutura física do estabelecimento, como, 

por exemplo, escassez de higiene, falta de espaço para separação adequada dos 

presos conforme o tipo de delito, carência de assistência à saúde, à educação, 

somado ao descaso com os direitos humanos do apenado, com a distribuição do 

tempo ao ócio, ao trabalho, ao lazer e ao exercício físico, podem ser elencados 

como alguns dos fatores que contribuem para a ineficácia do sistema carcerário. 
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O sistema penitenciário brasileiro encontra-se em um estado apavorante, 

podendo ser comparado de forma cruel a “campos de concentração de jovens, 

pobres e negros”, como uma espécie de depósito industrial dos dejetos sociais. 

 Assim, as principais causas que fundamentam tal falência da pena privativa 

de liberdade podem ser vistas nas más condições de saúde e higiene, na falta de 

distribuição de tempo dedicado ao ócio, ao trabalho, ao lazer, ao exercício físico; o 

psicológico, na medida em que a o cárcere é um lugar em que se desestimula a 

mente, aprofundando as tendências criminosas; e, por fim, a ruptura por completo do 

social, pois a privação de liberdade ocasiona uma desadaptação profunda do meio 

social, por conta de seu isolamento.  

Como se não bastasse, os indivíduos ao se inserirem ao sistema carcerário, 

além da liberdade, dispõem de outros direitos fundamentais violados, como a 

intimidade, a privacidade e a integridade física.  

Assim, sob tais constatações, pode-se afirmar que, empiricamente, o cárcere 

modifica o comportamento e a personalidade do apenado, trazendo consequências 

e contribuindo para o aumento dos índices de reincidência. 

Apesar desse complexo aparato institucional e suas drásticas 

consequências ao ser humano, é possível afirmar que o atual sistema criminal é 

avaliado, somente, pelo montante de prisões decretadas pelo Poder Judiciário. 

Em contrapartida, a pena privativa de liberdade não se mostra uma resposta 

adequada para a responsabilização adequada dos infratores, trazendo uma falsa 

satisfação de justiça.  

Ainda assim, atualmente, podemos observar que além de falsa satisfação, 

ela também não trás qualquer resposta a redução de violência ou a repressão de 

que novas pessoas adentrem ao sistema.  

Vale pontuar, que recentemente foi divulgada pesquisa com resultados 

alarmantes da Lei Maria da Penha na redução das taxas de homicídio de mulheres 

por violência doméstica.  

A avaliação de impacto da lei Maria da Penha, em que o instituto analisou a 

taxa de homicídio de mulheres entre o ano 2001 e 2011, apresentou resultados 

alarmantes. Esse estudo demonstrou que a média da taxa de homicídio de mulheres 

por violência doméstica era de 5,28 (por 100 mil mulheres) no período de 2001-2006 

(antes de a lei entrar em vigor) e 5,22 no período de 2007-2011 (depois da lei). 
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Apesar do decréscimo de 0,08 na média dos anos, os dados na taxa de homicídio 

de mulheres apresentam uma faixa contínua no índice, saindo de 5,41 em 2001 e 

retornando a 5,43 mortes por cada 100 mil mulheres em 2011: 

 

Figura 1 - Mortalidade de Mulheres por Agressão antes e após a Vigência da Lei Maria da Penha. 

 

 

Tal pesquisa quando divulgada gerou grande impacto, pois como se vê pela 

pequena variação e posterior manutenção nas taxas de homicídio de mulheres, a Lei 

Maria da Penha não apresentou resultados concretos na redução das mortes de 

mulheres. Os mesmos resultados frustrantes quanto à correlação entre 

criminalização e redução da violência foram encontrados em outras pesquisas, como 

a que dispõe sobre o progressivo aumento do encarceramento (de 137 pessoas 

privadas de liberdade para cada 100 mil habitantes em 2000 para 349,78 em 

201715) e a que aponta o aumento na taxa de homicídios (de 27,35 mortes para 

cada 100 mil habitantes em 2000 para 31,59 em 201716). 

Diferente do que os discursos legitimantes da pena prometem, os índices de 

violência, sempre que confrontados no Brasil com dados, exemplificados apenas 

com as taxas oficiais de homicídio, não sofreram impacto pelo encarceramento 

igualmente progressivo nos mesmos anos correlatos (2000-2017). Significa dizer 

que o aumento do encarceramento novamente, não foi capaz de reduzir as taxas de 

homicídio, qual seja a da violência. 

Impõe-se, portanto, a necessidade de substituição do presente modelo com 

a finalidade de harmonizá-lo com o Estado Democrático de Direito, mediante a 

introdução de novas práticas de tratamento dos mais diversos conflitos criados pela 

sociedade. 
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3.2. OS PRINCÍPIOS E VALORES DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 Com a tentativa de mudar a visão do cumprimento da pena e superar a 

crise da justiça retributiva, elencam-se como alternativas no tratamento de conflito 

penal as chamadas soluções conciliatórias que possui como finalidade a busca por 

alternativas de controle mais eficazes e menos onerosas do que as oferecidas pelo 

sistema existente, permitindo um tratamento individualizado, particularista, de cada 

caso concreto, ao invés de orientação pela generalidade e universalidade das 

normas jurídicas. 

Considerando essas múltiplas hipóteses de tratamento do conflito, a partir da 

década de sessenta e setenta, formas alternativas de tratamento de litígios com o 

objetivo de restabelecer, em um ambiente mais humano e cuidadoso e em uma 

estrutura menos burocrática e mais próxima do meio social, o diálogo entre todos os 

protagonistas envolvidos no conflito penal, diminuindo-se a ênfase no uso de 

profissionais e da linguagem legal formal do direito por mediação e conciliação entre 

as partes. 

Todavia, apenas na década de noventa que o tema voltou a atrair atenção 

sob a ótica financeira a fim de reverter a situação de ineficiência e altos custos, tanto 

financeiros como humanos, do sistema de justiça tradicional.  

Assim, em 31 de maio de 2016, o CNJ publica a Resolução 225, que dispõe 

sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa e traça as diretrizes para 

implementação e difusão da prática da Justiça Restaurativa no Poder Judiciário. 

Esta norma estabelece que os Tribunais de Justiça (TJs) implementarem 

programas de Justiça Restaurativa, e foi resultado de minuta desenvolvida por um 

grupo de trabalho instituído pelo presidente do CNJ, ministro Ricardo Lewandowski, 

por meio da Portaria 74 de 2015.  

Assim, a Justiça Restaurativa por meio de técnicas autocompositivas de 

solução de conflitos, vem para promover a aproximação entre vítima, agressor, suas 

famílias, a comunidade, a sociedade e a Rede do Sistema de Garantia de Direitos. A 

partir da escuta ativa e da compreensão das responsabilidades, e assim, busca-se a 

reparação dos danos decorrentes da transgressão e o atendimento das 

necessidades de todos os envolvidos, construindo-se novos caminhos de 

convivência. 
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3.3. AS PRÁTICAS RESTAURATIVAS NA BUSCA PELA RESTAURAÇÃO DA 

VÍTIMA 

Na atual conjuntura da justiça restaurativa no Brasil assim como para 

Baratta, “o Brasil vive o momento prioritário da política alternativa do controle social” 

(BRASIL, p. 17), também aduz o mesmo autor, que há de se estabelecer “os 

princípios para um direito penal mínimo” e se refere que se deve sempre observar 

“aos requisitos mínimos de respeito aos direitos humanos”.  

Cabe destacar que a ideia central de cada prática restaurativa parte da 

constatação empírica da possibilidade do exercício de formas de reparação não 

punitivas diante dos conflitos sociais, baseado no alicerce da autonomia (AMARAL, 

2019). 

Neste norte, cabe questionar que não é de hoje que existem correntes que 

compreendem a prática penal tradicional fadada a não eficiência, tanto que ao que 

tange em métodos de administrar conflitos, verificou-se desde a Assembleia 

Constituinte que elaborou a Constituição de 1988 ao inserir no texto constitucional 

(artigo 98,inciso I) a obrigatoriedade de criação de juizados especiais, cíveis e 

criminais, podendo assim se interpretar com esta obrigação uma possível 

insatisfação com os resultados alcançados pelo processo penal tradicional já 

naquela época.  

Também por esse contexto, a Lei n° 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais) que hoje também é apontada como uma alternativa de fazer 

frente à crise do processo penal tradicional ao buscar um paradigma diferenciado 

para o processamento judicial de pequenos delitos, trás pelo legislador outro 

mecanismo – menos formal, mais célere, pautado pela oralidade e pela economia 

processual – para proporcionar uma maior efetividade na resolução de conflitos 

(ACHUTTI, 2009). 

Assim, pode-se pensar que há muitos anos existe uma incessante busca 

através da análise de outros mecanismos de administração de conflitos em algo que 

pudesse demonstrar funcionalidade e indicadores positivos na aplicação de uma 

pena.  No Brasil mais especificamente no Rio Grande do Sul (2005-2006) –os 

projetos de justiça terapêutica, instantânea e restaurativa – foram interpretados 

como sintomas da referida crise acima mencionada, uma vez que buscavam 
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estabelecer formas alternativas e mais efetivas de resolução de conflitos, frente à 

incapacidade do sistema penal tradicional. 

Dentre as diversas práticas dentre 2005 e 2006 concluiu-se, entretanto, que 

a justiça restaurativa teria potencial para ser considerado um modelo distinto de 

gerenciamento de conflitos, com o abandono total do grande paradigma crime-

castigo e a inserção efetiva do da melhor forma de diálogo na resolução dos casos 

(ACHUTTI, 2009, p. 106-107). As suas características, os seus objetivos, a forma de 

processamento, a construção coletiva das decisões e, principalmente, sua 

linguagem, podem afastá-la da lógica do processo penal tradicional, ao abrir espaço 

para uma ruptura em relação ao tradicional paradigma do crime-castigo e,com isso, 

a possibilidade de estruturação de um modelo importante para a redução do uso do 

sistema penal. 

Surge então logo nos primórdios do pensamento da justiça restaurativa a 

busca por um parâmetro concreto para a configuração de um modelo de justiça 

célere e que traga a resolução de maneira rápida e pensando no retorno daquele 

indivíduo a sociedade, tem-se como imprescindível a necessidade de tratar casos de 

forma individualizada e que não apresente a mesma estrutura do sistema de justiça 

criminal tradicional. Nesse sentido, os elementos conceituais apontados por Rodrigo 

Azevedo para tal configuração são de elevada importância, pois abrangem os 

principais aspectos para promover de forma satisfatória os mecanismos 

restaurativos de justiça, proporcionando um efetivo enfrentamento do conflito e 

evitando a lógica vertical de funcionamento da justiça criminal comum. 

Sobre tais elementos, tem sido discutido e estudados dos quais se 

destacam: uma estrutura desburocratizada mais próxima da comunidade e da 

sociedade de uma maneira geral; uma maior autonomia das partes, com a 

consequente diminuição da importância do uso de profissionais e da linguagem 

legal; o uso da mediação e da conciliação de conflitos entre as partes, antes do que 

a investigação de um culpado; a intervenção de não juristas como mediadores ou 

facilitadores; o rompimento da máxima jurídica de que o que não está nos autos não 

está no mundo, como forma de possibilitar uma ampla análise de circunstâncias e 

peculiaridades; uma maior ênfase em sanções não coercitivas, para aumentar a 

adesão das partes e obter acatamento. 
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Desta forma, ao analisar os elementos elencados acima, a configuração de 

um modelo de justiça restaurativa no Brasil, verifica-se importante semelhança 

estrutural com o modelo adotado na Bélgica – que, apesar de não poder ser 

transplantado para o contexto jurídico brasileiro, pode ser tomado como importante 

marco referencial, por abranger a maioria dessas características e apresentar bons 

resultados. 

Ao contemplar tais características sendo clara em todas elas a proximidade 

com outro modelo, o belga assume os principais pontos da filosofia da justiça 

restaurativa e se aproxima consideravelmente das características apontadas por 

Azevedo para a configuração de um tipo ideal de justiça informal contemporânea no 

Brasil. 

Ao se assemelhar há quem defenda, por essa razão, a cópia do sistema 

belga e a sua adoção no Brasil de maneira idêntica, contudo, é importante e chama 

a atenção a semelhança entre as características apontadas por Azevedo e as 

encontradas no modelo belga. Apesar das diferenças que separam os dois países, é 

possível tomar o caso belga como parâmetro de regulação para a estruturação de 

um modelo de justiça restaurativa no Brasil, de forma a abarcar os principais 

aspectos dos modelos informais de justiça e as particularidades da cultura jurídica 

brasileira. 

Assim, pode-se perceber uma possibilidade efetiva de democratização no 

gerenciamento de conflitos: enquanto no sistema penal a resposta é imposta pela 

norma é aplicada pelo juiz –, na justiça restaurativa a resposta emerge dos próprios 

envolvidos, dado que não há uma solução prévia para todos os casos, e as mesmas 

deverão ser construídas conforme as peculiaridades de cada situação.  

Ao caminhar nesse sentido, a justiça restaurativa pode colaborar para o 

fortalecimento da base dos direitos de cidadania e democracia, como refere 

Pallamolla (PALLAMOLLA, 2008), mas também para a redução das desigualdades 

oriundas do sistema de justiça criminal, especialmente em relação aos menos 

favorecidos social e economicamente, que constituem a ser os maiores clientes hoje 

do sistema penal. 

Dentre as práticas restaurativas, as mais comuns são: o apoio à vítima, a 

mediação vítima-ofensor, a conferência restaurativa, os círculos de sentença e cura, 
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os comitês de paz, os conselhos de cidadania e os serviços comunitários 

(WALGRAVE, 2008. p. 31-42.). 

Neste capítulo, conclui-se então que a justiça restaurativa, deverá ser 

compreendida e estruturada,e tendo consciência dos desafios e obstáculos em sua 

aplicação demonstrando assim ser um instrumento útil tanto para potencializar a 

democracia na gestão dos conflitos interpessoais quanto para reduzir as diferenças 

sociais existentes na aplicação das penas. 
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4. A CORRENTE DE PROTEÇÃO INTEGRAL E O SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 

FLUMINENSE 

Neste capítulo será demonstrado os fundamentos da socioeducação, além 

de apresentar um detalhamento técnico e teórico do Sistema Socioeducativo no 

Estado do Rio de Janeiro, bem como a doutrina de proteção integral estabelecida 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, as correntes de proteção e o 

levantamento constitucional e legal da doutrina de proteção integral. 

 

4.1. AS CORRENTES DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

Inicialmente é importante proceder um breve apanhado das principais 

correntes teóricas sobre o desenvolvimento da criança, com a pretensão de analisar 

de forma a esgotar esta análise. Cabe destacar, que nos capítulos anteriores, 

abordei sobre a pena e sobre a realidade do modelo atual aplicado, e daqui adiante 

apresentarei de onde surge a socioeducação, dados dos dias atuais e encarei a 

fundo os parâmetros da justiça restaurativa sob todos esses aspectos.  

No Brasil as correntes de proteção são: a) Doutrina do Direito Penal do 

Menor e b) Doutrina Jurídica do Menor em Situação Irregular, os quais serão 

trabalhados no mesmo item tendo em vista suas similitudes práticas; c) Doutrina 

Jurídica da Proteção Integral; além, por fim, mas de extrema importância introduzida 

recentemente pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), a que 

se refere a práticas restaurativas. 

No Brasil, o primitivo modelo de assistência social foi desempenhado na 

época colonial, pelo modelo de caridade privada, sem quaisquer intervenções do 

Poder Público e inicialmente começou pela tradição da roda dos expostos que 

objetivava estimular a entrega de bebês que não eram aceitos por suas famílias, no 

lugar de serem abandonados nas ruas, portas de residências e em lixeiras.  

A primeira roda de expostos no país ocorreu na cidade de Salvador/BA no 

século XVIII, daqueles mesmos modelos encontrados na Europa (VIANNA, 2004, p. 

20) através de reivindicação à Coroa a permissão para que fosse estabelecida, 

sendo modelo de assistencialismo nacional extinta apenas em 1950. 

O caráter institucionalizador das ações assistencialistas do Estado durante 

muitos anos refletiu durante toda a história prematura da política pública nacional no 

que toca à matéria de crianças e adolescentes em conflito com a lei, ainda que, após 
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uma terrível fase de absoluta indiferença com essas questões às leis começaram a 

ser aplicadas, porém com o único e exclusivo objetivo de coibir a prática de ilícitos 

por “alguns”. 

Assim, as primeiras legislações conferidas à criança e ao adolescente, no 

que tange ao ato infracional, correspondem àquelas trazidas do próprio poder 

colonizador, como as Ordenações Afonsinas e Filipinas, além das legislações do 

Império, o Código Criminal do Império de 1830 e o Código Penal de 1890 

(ROSSATO; LÉPORE; CUNHA, 2011, p. 73).  

Contudo, o Código Penal de 1890, responsabilizava os atos na esfera penal 

a partir dos 09 (nove) anos de idade. Em razão dessa imputabilidade penal, criam-se 

grandes instituições de internamento com o objetivo de retirar crianças das ruas 

como um processo de solução e higienização imediata. Isto é, internaram-se as 

crianças com a lógica preventiva num modelo completamente desumano.  

Como dito acima, o tratamento jurídico propiciado às crianças e aos 

adolescentes como resposta do Estado a todas as demandas daquelas fundava-se 

em apenas uma única categoria, da criança carente/delinquente. 

Tal problemática social marcada por Machado traduz-se como resultado da 

severa exclusão social noticiada durante o século XX, a partir da urbanização, 

considerado o período da criminalidade infanto-juvenil, que, em boa medida, 

acreditava-se que era praticada pelas camadas menos favorecidas da sociedade. E 

assim nesse cenário, com a expressiva preocupação com um aumento da 

criminalidade infanto-juvenil, que se verifica hoje a construção modelo arcaico 

denominado direito do menor. Assim, à luz da tradição jurídica norte americana onde 

o termo nasceu, coube à implantação dos Tribunais de Menores que foi sintetizada 

como uma inovação na história do Direito por grandes pensadores daquela época.  

Todavia, não se tratava de instâncias judiciais especiais, mas sim em 

verdadeiras instâncias judiciais de um modelo de exceção, totalmente separada das 

tradicionais de aplicação do Direito, sendo nesse momento a aplicação do conhecido 

popularmente “direito do menor”.  

Em um panorama internacional havia no mundo a experiência de bases 

filosóficas defendidas pela Carta da Liga sobre a Criança de 1924, conhecida como 

a Declaração de Genebra, a qual continha duas ideias principais, que reconheceu a 
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vulnerabilidade de criança o pensamento inicial de modelos de proteção 

internacional dos direitos da criança. 

E no Brasil, em paralelo criou-se o primeiro Juizado de Menores, que contou 

como titular o Dr. José Cândido de Albuquerque Mello Mattos, e, o primeiro Código 

de Menores no ordenamento jurídico brasileiro, o Código de Mello Mattos de 1927.  

Juridicamente o decreto que culminou no Código de Menores n. 17.943 de 

12/10/27 recepcionou a doutrina do direito do menor, seguindo a lógica da política 

de institucionalização, iniciando-se, assim, a fase tutelar do tratamento jurídico 

dispensado às crianças e aos adolescentes. Tal tratamento, por sua vez, cultivava 

importante preocupação no estado físico, moral e mental da criança, e ainda na 

situação social, moral e econômica dos pais. 

Deste modo o Poder Público passa a interferir de forma significativa, de 

modo que, no início do século XX, já passam a existir casas públicas de custódia de 

crianças e adolescentes e, em 1960, criaram-se a FUNABEM (Fundação Nacional 

do Bem-Estar do Menor) e as FEBENS estaduais (Fundações Estaduais de Bem-

Estar do Menor) (MACHADO, 2003, p. 27). 

Com essas novas instituições passou longe a ideia de criar diretrizes para 

uma política pública de bem-estar ao “Menor” em substituição à repressão e a 

segregação, pois os modelos instituídos como a Funabem passaram bem longe de 

seus objetivos fundamentais ao conduzir sua atuação através de programas não 

definidos e marcados por irregularidades e um sistema inquisitório e carcerários num 

modelo de internação (PEREIRA, 2008, p.11).  

Machado (2003, p. 47) aponta que, através dessa doutrina, logrou-se 

“derrubar todas as garantias dos autores de crime, inimputáveis em razão da idade, 

aos quais se passou a negar os mais elementares direitos humanos,” sob a 

justificativa que estava sendo adotada uma medida protetiva e não repressiva.  

O autor ainda salienta (Machado, 2003, p. 48), a forma como o direito do 

menor se constituiu (a qual também foi repisada na doutrina da situação irregular) 

que acaba por permitir “completo mascaramento das fundas violações aos Direitos 

Humanos mais elementares, como o direito à vida, à saúde, à educação, ao trabalho 

protegido, ao respeito, à dignidade, à convivência, familiar e comunitária,” a que 

crianças e adolescente foram submetidos.  
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Embora por outro lado o Brasil tenha tido um trabalho pioneiro no campo da 

intenção no agir da prevenção através da FUNABEM, Machado destaca (2003, p. 

49) que não é preciso recorrer a livros de história ou doutrinas jurídicas para notar 

que essa política se mostrou inútil e perversa.  

Tal qual, houve uma grande mobilização em defesa dos direitos 

fundamentais de crianças e adolescentes no Brasil, na época da assembleia 

constituinte, que acabou por criar uma Frente Parlamentar composta por diversos 

profissionais e sociedade civil, além da entrega de um manifesto a favor da atual 

redação do art. 227, da Constituição Federal de 1988, contendo mais de 5 milhões 

de assinaturas (MACHADO, 2003, p. 25-26), traduz a aversão de diversos 

profissionais à política implementada segundo a doutrina da situação irregular.  

E então é a partir da Constituição Federal de 1988 que o Estado brasileiro 

finalmente recepciona a escola da doutrina da Proteção Integral, em contraposição 

total à concepção do direito do “menor”.  

Enquanto por um lado nosso ordenamento jurídico nacional nascia o 

paradigma do direito penal do menor em situação irregular, a comunidade 

internacional já começava a vivenciar a inicial concepção da doutrina da proteção 

integral, e assim cabe levantar a evolução do tratamento dispensado a crianças e 

adolescentes no âmbito do direito internacional.  

Neste sentido é imprescindível o estudo do conteúdo dos tratados 

internacionais, pois o direito internacional passa a ter um papel de extrema 

importância ainda mais sobre os Tratados de Direitos Humanos que versam direitos 

relativos a crianças e adolescentes.  

Como já exposto anteriormente, durante muitos séculos as crianças e 

adolescentes eram vistas como uma propriedade dos pais e do estado, sem que 

houvesse qualquer preocupação ou intervenção estatal sobre seu desenvolvimento.  

Apenas com fatores históricos o enfoque às questões específicas das 

crianças teve importância, a saber: a) o descontentamento da classe operária com 

as condições de trabalho existentes; b) os horrores da Primeira Guerra Mundial com 

consequências nefastas às crianças (ROSSATO; LÉPORE; CUNHA, 2011, p. 52). 

Dentre os instrumentos de proteção de direitos humanos, o que tange às 

crianças e aos adolescentes, destaca-se a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, de 1948, o Pacto Internacional, sobre Direitos Econômicos, Sociais e 
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Culturais, de 1966, em seus artigos 10, as Convenções Europeia, Americana e 

Africana de Direito Humanos.  

Com o fim da segunda guerra mundial, influenciada pela Declaração dos 

Direitos do Homem, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Declaração dos Direitos 

da Criança, em 1959, significando tal instrumento importante ruptura com o antigo 

paradigma, já que a criança passa a ser vista como sujeito de direitos.  

Esse instrumento é resultado do reconhecimento pela comunidade 

internacional de que as crianças carecem de atenção especial que as salve das 

consequências danosas de sua hipossuficiência. 

Assim, sendo reconhecidos, a partir de então, a vulnerabilidade da infância, 

os instrumentos internacionais declararam as crianças detentoras de direitos e 

credoras de políticas públicas. Aceitando, desse modo, o fato de a criança e 

adolescentes serem considerados pessoa em desenvolvimento (ROSSATO; 

LÉPORE; CUNHA, 2011, p. 56).  

Com isso, a fim de dar efetividade aos objetivos dessa convenção, em 1991, 

criou-se o Comitê sobre os Direitos da Criança, dispunham de princípios basilares 

quais sejam: I - Princípio da não discriminação, II - Princípio da observância dos 

melhores interesses da criança; III - Princípio do direito à vida e à sobrevivência; e IV 

- Princípio do direito de expressar sua opinião. 

Ademais houve a criação de organismos como a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização das 

Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF). 

Assim, ocorrendo a Convenção, a Doutrina da Proteção Integral, por 

conseguinte, passa a orientar a comunidade internacional em seu relacionamento, a 

extinguir a pobreza crítica, os conflitos armados, as crianças refugiadas, a 

exploração sexual, o trabalho infantil, e as inúmeras outras situações de violação 

dos direitos da criança (VIEIRA; VERONESE, 2015, p. 97).  

O instrumento internacional, faz de forma impositiva que os Estados passem 

a abandonar os pressupostos do antigo paradigma da situação irregular, para assim 

caminhar para seu fim e assegurar os direitos das crianças. 

Contudo a partir desse vértice, antes de ratificar-se a Convenção (através do 

decreto n. 99.710, em 21 de novembro de 1990), nosso ordenamento jurídico 
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nacional recebeu o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 13 de julho de 

1990, através da Lei n. 8.069, com total fundamento na doutrina da proteção 

integral.  

E assim a Constituição Federal de 1988, tal qual a convenção, recepciona, à 

criança e ao adolescente, os pressupostos da proteção integral, sendo prioridade 

absoluta do estado, família e sociedade geral o dever de cuidar e assegurar seus 

direitos.  

Quanto à prática de atos infracionais, o ECA recepcionou que a criança só 

será privada da liberdade, por lei quando absolutamente cabível e indispensável, 

após o seu 12º aniversário, fazendo-jus, antes de tal idade, às medidas de proteção. 

Essa doutrina aponta que os adolescentes em conflito com a lei das 

eventuais perdas pela imposição, ou pela imposição injusta, de responsabilidades 

pela prática de infração à lei penal e não obstante as garantias processuais e sem 

desprezo às peculiaridades do foro individual, a seletividade do sistema de justiça 

ainda é diversa a apresentada no ordenamento e totalmente perceptível com a 

ruptura da antiga percepção, agora já diante da proteção integral.  

Assim, passa-se a compreender que diante de um adolescente que pratica 

ato tipificado como crime, no novo paradigma, será responsabilizado por sua 

conduta e poderá, a depender das circunstâncias do ato e do próprio adolescente, 

receber as medidas socioeducativas previstas no art. 112: advertência, obrigação de 

reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção 

em regime de semiliberdade e internação em estabelecimento educacional, além 

das medidas protetivas elencadas nos incisos I a VI do art. 101 (BRASIL, 1990).  

Mas, apesar dos avanços visuais os estabelecimentos de internação, assim 

como no antigo código de menores, permanece sem alterações substanciais, pois o 

estatuto não disciplinou sua infraestrutura física, isto é, o sistema socioeducativo 

permaneceu por longo período – e por que não até os dias atuais – como as 

convencionais penitenciárias. 

Os aspectos apontados até aqui apontam a relação histórica e filosófica 

entre o Estado e o adolescente em conflito com a lei e deverá ser aprofundado mais 

adiante.  
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4.2. O DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E SUA NATUREZA JURÍDICA 

Até o presente momento, os aspectos apontam a relação histórica e 

filosófica entre o Estado e o adolescente em conflito onde aprofundei ainda mais ao 

que tange toda evolução histórica e não propriamente garantista.  

Como visto até então o direito da criança e do adolescente sofreu uma 

grande transformação, vista como essencial com o advento da Constituição de 1988, 

e dessa forma buscando compreender sua natureza jurídica aponto Munir Cury que 

defende que: 

 
 
Pela natureza de suas normas, o Direito do “Menor” é iuscogens, onde o 
Estado surge para fazer valer a sua vontade, diante de sua função 
protecional e ordenadora.Segundo a distinção romana iusdispositivum e 
iuscogens, o Direito do Menor está situado na esfera do Direito Público, em 
razão do interesse do Estado na proteção e reeducação dos futuros 
cidadãos que se encontram em situação irregular (CURY, 1988). 
 
 

Então, o princípio da dignidade humana perpassa por todo ordenamento 

jurídico, sendo basicamente o norteador em sua utilização no Estatuto da Criança e 

do Adolescente, mas não é apenas ele utilizado do qual vejamos.  

O Princípio da Prioridade Absoluta, sendo um princípio constitucional, está 

previsto no artigo 227 da Constituição Federal e também previsto na lei 8.069/1990, 

o ECA, ele afirma que:  

 
 
é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
 
 
 

Em seguida, o ECA ainda dispõe que é: 

 
 
dever da família, comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. (grifos nossos) 
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Cumpre ressaltar que não basta apenas a prioridade, pois faz-se necessário 

a efetivação desta. Assim, devem ser implementadas as políticas públicas que visam 

a prioridade da criança e do adolescente.  

O Princípio do Melhor Interesse também é presente e se faz historicamente 

necessário pois tem sua origem no instituto do direito anglo-saxônico 

do parens patrie, onde o Estado assumia a responsabilidade pelos indivíduos 

considerados juridicamente limitados, naquela época tal princípio era dirigido apenas 

a aqueles que tinham limitações especiais, mas hoje é utilizado amplamente a fim de 

configurar aqueles indivíduos que estão sobre a tutela e proteção do estado. 

Princípio da Cooperação, que decorre de que todos – família, estado e sociedade – 

tem o dever de proteção a violação dos direitos da criança e do adolescente, 

devendo todos esses agentes a proteção com finalidade de prevenção.  

 

4.3. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS – CONCEITOS E APLICAÇÕES 

As Medidas Socioeducativas são uma espécie de pena aplicada pelo estado 

e o termo ato infracional seria o crime, que nesses casos é realizado por 

relativamente incapazes. Pelo que hoje é considerado Justiça Juvenil, nossa 

legislação determina que não seja aplicada penas de detenção ou reclusão, mas sim 

medidas socioeducativas para crianças e adolescentes com idades entre 12 a 18 

anos - o que frisa-se quer dizer a mesma coisa, mas com nomenclatura de 

“proteção”. 

Cabe destacar que pela legislação vigente, considera-se criança a pessoa 

com 12 anos incompletos e adolescente a pessoa entre 12 anos completo e 18 anos 

incompletos. 

Então, quando constatado o ato infracional, serão aplicadas medidas 

socioeducativas aos adolescentes e a conduta descrita como crime ou 

contravenção, enseja a aplicação prioritária da aludida legislação especial 

atribuindo-se a competência ao Juízo da infância e juventude.  

Pelo estabelecimento da lei, caso o ato seja comprovado após processo 

judicial, a prática de ato infracional, as medidas socioeducativas, são aplicadas 

conforme dispõe o ECA. 

Tais medidas, originalmente, têm como objetivo reintegrar socialmente o 

adolescente e evitar a reincidência do ato praticado, mas, assim como já exposto no 
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primeiro capítulo, o que tanto acontece na justiça retributiva, também ocorre na 

socioeducativa, e muitas vezes a semelhança é total. 

O procedimento a ser aplicado, como demonstrado no esquema abaixo 

destaca que o juiz poderá determinar medida de internação em meio fechado, 

queneste caso é totalmente semelhante à prisão em sistema fechado, nos casos em 

que ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; 

houver reincidência de outras infrações graves ou quando o adolescente descumprir 

reiterada e injustificadamente a medida anteriormente imposta.  

A lei também determina que as medidas aplicadas aos adolescentes devem 

levar em conta as circunstâncias e gravidade da infração além da possibilidade de 

cumprimento, dispõe também que os adolescentes portadores de doenças ou 

deficiências mentais deverão receber tratamento especializado e em local que 

atenda às necessidades deles. 

 

Figura 2 - Dados do Fluxo de Justiça.  

 
Publicado pelo CENPE – Centro de Pesquisa do MPRJ, RJ – setembro de 2020. 

 

As medidas de internação devem sempre ser observadas de acordo com o 

capítulo IV do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990), do qual dispõe sobre as medidas que o Poder Judiciário pode aplicar 

aos adolescentes em conflito com a lei, capítulo IV art. 112: 

 
 

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 
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I - advertência; 
II - obrigação de reparar o dano; 
III - prestação de serviços à comunidade; 
IV - liberdade assistida; 
V - inserção em regime de semi-liberdade; 
VI - internação em estabelecimento educacional; 
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 

 
 

Ademais, como próprio texto legal determina, ainda poderão ser aplicadas 

as medidas previstas no art. 101 do ECA:  

 
 

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a 
autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes 
medidas: 
I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 
responsabilidade; 
II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 
III - matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 
fundamental; 
IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à 
criança e ao adolescente; 
IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, 
apoio e promoção da família, da criança e do 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; 
VII - abrigo em entidade; 
VII - acolhimento institucional;  
VIII - colocação em família substituta. 
VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar;  
IX - colocação em família substituta.  
 

 
Atualmente, no estado do Rio de Janeiro, existem 24 unidades de 

atendimento Socioeducativo: sendo 03 unidades que executam exclusivamente 

medidas de internação, 02 unidades atendem exclusivamente medidas de 

internação provisória, 15 unidades atendem exclusivamente medidas de 

semiliberdade e 04 unidades atendem internação e internação provisória. 

Quando a medida aplicada atribuída pelo juiz for de restrição de liberdade, 

terá o tempo máximo de 03 (três) anos de duração e deverá obedecer aos requisitos 

que determinam que a cada 06 (seis) meses seja feita a manutenção da internação.  

Ademais, nos casos de restrição aplicada aos adolescentes 

obrigatoriamente, após completar 21 (vinte e um) anos de idade, o interno deverá 

ser liberado da medida. 
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Entre janeiro de 2008 e setembro de 2020, 43.591 adolescentes distintos 

foram atendidos pelo Degase, em sua maioria meninos (94,0%), a média de idade 

na primeira passagem é de 15 anos para meninas e de 16 anos para meninos 

conforme dados do Centro de Pesquisa Infância e Juventude do Ministério Público 

do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ).  

 

4.4. SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

Uma vez determinada a aplicação da medida socioeducativa, a união é a 

responsável mantenedora e o estado o ente gestor, mas os municípios também 

compartilham a responsabilidade de gerenciamento e aplicação dessas medidas. 

Como forma de disciplinar as obrigações, a Lei nº 12.594 de 2012 criou o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo conhecido por SINASE, e 

determinou que a manutenção ficaria a cargo da União, e que cabe aos estados 

enviar regularmente dados atualizados sobre o sistema socioeducativo local. 

Com o passar dos anos foi necessário a criação de um sistema que 

compilasse e armazenasse tais dados atualizados, e então criou-se o sistema de 

Informação (SIPIA) para registro e tratamento de dados referentes a adolescentes 

em conflito com a lei, em cumprimento de medidas socioeducativas. Os estados e 

municípios que por lei deveriam incluir no sistema informações sobre o primeiro 

atendimento, internação, datam de ocorrência, infrações cometidas e situações de 

moradia, de trabalho e escolar além de não cumprirem demonstram total falta de 

transparência e cumprimento legal, uma vez que de acordo com último levantamento 

realizado pelo Centro de Pesquisa do MPRJ, RJ – setembro de 2020 o SINASE 

além de não ser implementado, apenas 1% do cadastro é preenchido pelos estados.  

Com tamanha falha na prestação de informações por parte dos entes 

governamentais, o Brasil hoje conta com baixa qualidade no diagnóstico de 

informações, o que impede o cômputo de dados reais do país, bem como do 

levantamento de indicadores nos estados.  

Ademais, o não cumprimento integral do SINASE faz com que as pastas 

estaduais variam e o sistema fique flutuante entre diversas pastas a depender do 

estado como, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, em que o orçamento fica a 

par da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) e a execução com a Secretaria 
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de Estado de Segurança (SESEG), outros estados têm a pasta flutuante ainda pela 

pasta de cidadania. 

Isso demonstra total falta de estrutura de planejamento, o que impacta 

diretamente as ações de proteção e de ressocialização, uma vez que o orçamento 

antes do ingresso do jovem no sistema já foi mal utilizado, uma vez que a falta de 

políticas públicas muitas vezes são o motivo que levam jovens ao processo de 

criminalização.  

Ou seja, como demonstrado acima, a proteção integral é violada antes que o 

adolescente é inserido ao sistema, e também depois, quando dentro do 

departamento,muitos não dispõe de estrutura mínima para a execução da 

socioeducação, o que se assemelha muito ao sistema carcerário brasileiro.  

 

4.5. DA SEMELHANÇA NAS FALHAS A SELETIVIDADE IDÊNTICA AO SISTEMA 

PRISIONAL 

Assim como já abordado até aqui, o fundamento punitivo tanto no sistema 

prisional quanto no sistema socioeducativo vem sendo um modelo fadado ao 

fracasso. Os últimos dados do Centro de Pesquisa Infância e Juventude do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, publicado em setembro de 2020 

apontam que apenas 25% dos jovens tiveram apenas uma passagem; 33% tiveram 

entre 2 e 3 passagens; 63% das passagens ocorreram em menos de um ano das 

anteriores e 50% até 250 dias conforme pode ser observado:  
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Figura 3 - Dados do Fluxo da Justiça de Setembro de 2020. 

 
Publicado pelo CENPE – Centro de Pesquisa do MPRJ. 

 

Cabe também analisarmos que de acordo com o relatório divulgado pelo 

Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Rio de Janeiro de 

agosto de 2020 a julho de 2021 o número de adolescentes cumprindo medida em 

regime de internação aumentou 53.40%: 

 

 

Figura 4 - Dados do Censo Socioeducativo de Agosto de 2020 a Abril de 2021. 
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No mesmo sentido, o relatório da população carcerária demonstra pequena 

queda, mas que se comparado ao fluxo dos últimos 11 meses, os ingressos bateram 

o crescimento de 4.01%:  

 

Figura 5 - Dados do Censo Socioeducativo de Agosto de 2020 a Julho de 2021. 

 

 

Ora, assim como analisado no sistema penal, o sistema socioeducativo trás 

as mesmas respostas ao encarceramento, levantando dados de reinserção ainda 

maiores, o que reforça que o modelo punitivo atual não reduz a criminalidade, muito 

menos ressocializa, uma vez que os índices de crescimento, bem como de 

reinserção são altos no estado do Rio de Janeiro. 

Os dados demonstram que só em junho de 2021 foram 366 adolescentes 

inseridos no sistema socioeducativo, ou seja, entrada de mais de 12 adolescentes 

por dia no sistema.  
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Figura 6 - Dados do Censo Socioeducativo.  

 
Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Estado do Rio de Janeiro, MP-RJ. 

 

Ademais, se cruzarmos os dados do perfil de adultos que são inseridos no 

sistema carcerário no estado, magicamente a maior faixa está entre os jovens de 18 

a 29 anos, cerca de 51,66% das pessoas cumprindo pena são jovens: 

 

Figura 7 - População Carcerária Por Faixa Etária de Julho de 2021. 

 

Se considerarmos os dados penais e socioeducativos, em junho de 2021 no 

estado do Rio de janeiro 52.663 pessoas cumpriam sanções penais/socioeducativas 

de privação de liberdade: 
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Figura 8 - Dados do Censo Socioeducativo de Agosto de 2020 a Abril de 2021. 

 
 

Figura 9 - População Carcerária de Agosto de 2020 a Abril 2021. 

Outro dado de grande relevância são as infrações cometidas por adolescentes 

presentes na planilha a seguir, que demonstra que cerca de 43% dos atos 

infracionais podem ser caracterizados por Tráfico de Drogas e 19% por Roubo 

Majorado.  

 

Figura 10 - Frequência e Percentual das 15 Infrações Mais Frequentes. 
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Em uma análise mais profunda 15 infrações cometidas, há o 

elevadopercentual de Tráfico de Drogas o que pasmem, segundo o ECA, as 

medidas socioeducativas de meio fechado devem ser aplicadas apenas nos casos 

em que o ato infracional foi cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa 

e devem ser adotadas após exauridos outros meios, podemos dizer que o sistema 

penal aqui é igualmente reproduzido.  

No que se refere ao fenômeno de reincidência, como observado estimou-se 

que 29% possuem mais de uma passagem pelas unidades do Degase, 

independentemente do tipo de medida executada.  

O Tráfico de Drogas é a infração mais frequente imputada aos adolescentes 

em cumprimento de medida socioeducativa em unidades do Degase, mas, dentre os 

adolescentes que são efetivamente internados, o ato infracional mais frequente é o 

Roubo Majorado. 

Como há de se observar as análises socioeducativas vão de encontro com o 

panorama nacional prisional, o que reforça a lógica punitivista presente em nossa 

sociedade, mas que claramente é combatida com dados claro que o 

encarceramento além de não reduzir a violência só aumenta com o passar dos anos 

o que destoa da lógica em que Foucault aborda em vigiar e punir.  
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5. A JUSTIÇA RESTAURATIVA E SUA APLICAÇÃO NAS UNIDADES DO 

DEPARTAMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVOS DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

Prestes a concluir todos os pensamentos desenvolvidos até aqui, neste 

capítulo abordarei a aplicação da Justiça Restaurativa nos DEGASES do estado do 

Rio de Janeiro, a importância de um novo modelo que desenvolva as relações em 

sociedade e através da finalização concluirei a relevância do presente trabalho 

desenvolvido.   

 

5.1. JUSTIÇA RESTAURATIVA E AS RELAÇÕES HUMANAS 

Nossa sociedade necessita de uma profunda análise do atual sistema de 

justiça criminal, onde por diversas vezes se discute os valores investidos bem como 

a falência do estado na ressocialização daqueles que voltarão à sociedade “uma 

nação de jaulas ou uma de cidadãos” (VITTO, 2010, p. 41). 

Ademais, é factível pensar em mecanismos de resolução de conflitos penais 

a partir de um prisma não violento que afaste o monopólio estatal da gestão desses 

conflitos (ALMEIDA, 2020, p. 02).  

Compreender o conflito para além da sua dimensão de fato punível-

autor/vítima é parte essencial da desconstituição do problema.     

Hodiernamente afirmar que de qualquer modo todas as pessoas estão 

presas, tanto as que estão dentro das prisões quanto as que estão fora delas, onde 

ora todos e todas são vigiados, onde mesmo nos espaços do privilégio, os ricos 

vivem em suas prisões domiciliares (GALEANO, 1999, p. 110-111) reforça os ideais 

do sistema.      

        Destarte que sendo crescente o interesse por alternativas à resolução de 

conflitos, remetendo à elaboração de um modelo diverso e novo do existente de 

justiça criminal que vise influenciar ou até mesmo alterar decisivamente nossa 

maneira de pensar e agir em relação à questão criminal da qual passamos a 

enxergar não só o delito em si, mas toda a necessidade do ofensor bem como da 

vítima. 

Em um contexto histórico podemos dizer que as primeiras práticas 

restaurativas surgiram antes da primeira era cristã, por pesquisas há de se destacar 

Lipit-Ishtar (1875 a.C.) ou o famoso código de Hammurabi (1700 a.C.), os quais 
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indicavam medidas de restituição para as vítimas de crimes contra o patrimônio. 

Entretanto, o modelo que vem sendo aplicado na atualidade em alguns países do 

mundo nasce em meados da década de 1970, no ano de 1975, através de um 

psicólogo americano, Albert Eglash (VAN NESS, STRONG, 1997, apud, JACCOUD, 

2005, p. 162). A denominação de Justiça Restaurativa foi usada por Albert Eglash 

em 1977 e teve sua primeira obra publicada na mesma época.  

Nas primeiras pesquisas levantadas ao longo do surgimento de sua prática, 

diferentemente do modelo retributivo, o modelo restaurativo de justiça traz o 

tratamento da vítima como parte principal no processo, buscando sempre que a 

comunidade e o ofendido saiam satisfeitos dos encontros relacionados à prática das 

sessões, que também são chamadas de círculos restaurativos. Há a busca com que 

os transgressores da norma penal restaurar o dano causado pelo crime, assumam 

perante a sua visão de responsabilidade, suas condutas e busque reconciliar-se com 

a vítima, ao invés de unicamente o Estado com ser poder/dever puni-los. 

O processo restaurativo então tem como característica o fato de adentrar a 

fundo no conflito, enfatizando as subjetividades envolvidas, devendo, deste modo, 

pela restauração de todas as relações abaladas na lide, o que inclui à reparação de 

danos causados à comunidade e à vítima a partir de uma postura positiva de seu 

infrator (a), o que diferentemente do modelo retributivo que o Estado está a postos a 

retribuir o feito com medidas que de nada garantem a restituição do ocorrido.  

Além de ter como objetivo principal, além a preocupação com o programa de 

política pública socioeducativa, a restauração de danos, sejam eles emocionais e 

materiais, a fim de atingir eficiência.  

Todo amparo e metodologias frisados acima buscam uma efetividade na 

resolução do conflito, podendo gerar resultados para todas as partes envolvidas, e 

para a própria comunidade que tem em seu meio a lide. 

Há de se observar que a fundamentação, bem como os princípios que 

norteiam a Justiça Restaurativa que orientam suas práticas e sedimentam suas 

características de forma a produzir um rito estabelece que deva “haver consenso 

destes em relação aos fatos essenciais relativos à infração e assunção da 

responsabilidade por parte do infrator” (VITTO, 2010, p. 43). 

Os princípios tais quais “[...] a voluntariedade, a confidencialidade, a 

participação ativa das partes, as regras de ne bis in idem, a proporcionalidade e 
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equidade dos acordos e sua limitação temporal” (SICA, 2009, p. 426), devem 

sempre ser observados, tais quais, o da legalidade, intervenção mínima, lesividade, 

humanidade, culpabilidade (PINTO, 2010, p. 30). Se faz necessário a cuidadosa 

seleção e preparação do caso, com análise pormenorizada dos autos para 

conhecimento de todas as circunstâncias, devendo, portanto, ser realizado por 

profissional com capacitação específica (VITTO, 2010, p. 45). Ainda na preparação 

do caso é aconselhável consultar as partes envolvidas, para ter ciência se ele tem 

interesse em participar e se submeter aos procedimentos e ao acordo firmado 

através da justiça restaurativa.  

Sobre o profissional, eles são chamados de facilitadores, o posicionamento 

da resolução 2002/12 da ONU dispõe: “‘Facilitator’ means a personwhose role 

istofacilitate, in a fair andimpartialmanner, theparticipationoftheparties in a 

restorativeprocess" que significa a pessoa cujo papel seja facilitar, de uma maneira 

justa e imparcial, a participação das partes no processo restaurador (ONU, 2011). 

  Ao que tange ao local, é de extrema importância que seja um local neutro, 

longe de quaisquer prédios oficiais da justiça penal. Deve-se também observar se 

não haja indícios quaisquer de eventuais tensões, que podem prejudicar o 

comportamento de todas as partes durante o procedimento. Quando se é constatado 

local adequado, o facilitador ciente de sua função é preparado e a existência de 

sinais claros de momento saudável há de se realizar a sessão. Mas, se for 

observado animosidade entre as partes é recomendado imediatamente suspender o 

procedimento restaurativo, como por exemplo, em casos de agressividade 

ouqualquer intercorrência psicológica, a fim de se evitar a re-vitimização do ofendido 

ou mesmo a vitimização do infrator” (PINTO, 2010, p. 33). 

Importante que seja resguardado total sigilo durante as discussões 

realizadas, sendo incluído inclusive a “própria admissão da responsabilidade 

deduzida com o fim de deflagrar a prática restaurativa” (VITTO, 2010, p. 45).  

Ademais, o modelo restaurativo de justiça, baseado em valores 

procedimentos e resultados, “só tem lugar quando o acusado houver assumido a 

autoria e houver um consenso entre as partes sobre como os fatos aconteceram” 

(PINTO, 2010, p. 24), podendo ser revogado unilateralmente por qualquer das 

partes (PINTO, 2010, p. 22) o processo. Havendo um acordo, ao qual surja na 

sessão será ele redigido da maneira mais clara e real perante a atividade possível, 
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devendo as eventuais obrigações respeitarem os princípios e características já 

expostas, sendo então encaminhado ao representante do parquet para que seja 

aprovado ou não, bem como para o advogado das partes, sendo então homologado, 

ou não, pelo magistrado. Ressalta-se que caso não haja acordo entre as partes, este 

retorna para a justiça penal em iguais condições de que foi enviado, sendo que os 

assuntos que foram ali foram discutidos, por força da cláusula de confidencialidade, 

não poderão, sob aspecto algum, ser usados durante o processo penal.  

Assim, o acordo, surge como premissa para o juiz não habilitar o ius 

puniendi, devendo o acordo, caso homologado pelo magistrado, ter valor de 

sentença judicial, evitando assim eventual possibilidade de bis in idem, ou seja, que 

diante aquele caso o infrator seja punido mais de uma vez, o que hoje ainda há 

grande dúvida sobre a aplicação fática na esfera processual penal, uma vez que o 

princípio da legalidade, qual seja aquele que via de regra faz com que o legislador 

seja impedido de criar dados que incidam sobre fatos anteriores altere a certeza de 

que não haverá tal punição após o acordo.  

Outro ponto de extrema importância é indisposição da ação penal, ou seja, 

nestes casos o promotor não pode abandonar a ação, pois deverá obedecer ao rito 

processual que invoca rito que não são deixados de lado o que deve ser observados 

nos estudos que dispõe sobre as práticas restaurativas no sistema penal, que neste 

caso, difere ao socioeducativo.  

Cabe destacar, que nos casos de processos que envolvem a prática 

socioeducativa assim como em casos elencados no art. 107, V, do Código Penal, a 

questão passa a ser totalmente aplicável uma vez que a figura do Ministério Público 

pode invocar o poder de perdão (art. 107, V, do Código Penal), aplicáveis, em tese, 

aos crimes de ação penal de iniciativa privada para os crimes de ação penal de 

iniciativa pública condicionada à representação e de iniciativa pública 

incondicionada. Onde assim, há o reconhecimento não de uma desistência da ação 

penal, mas sim da impossibilidade de seu prosseguimento frente a prática 

restaurativa aplicada.  

Desse modo, não existiria violação à sistemática legal e se respeitaria a 

composição entre as partes, não intervindo o titular da ação penal para além do que 

se estabeleceu como resultado das sessões restaurativas. 
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5.2. MODELOS E VALORES ADOTADOS PELA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Na aplicação da justiça restaurativa, há de se perceber que há três modelos 

adotados nos países onde se concretiza a prática restaurativa, modelos esses 

distintos para sua aplicação. O primeiro é conhecido como de reparo, pois: “adota as 

consequências como ponto de partida de sua ação, no qual a responsabilidade é 

mais única e que utiliza a comunicação entre as partes (mediação)” (JACCOUD, 

2005, p. 169).  Já o segundo modelo adota resolver os conflitos, e o terceiro, trata-se 

de forma de conciliação/reconciliação.  

Ao longo dos tempos, também há um modelo destacado por Jaccoud, que é 

centrado nas finalidades, nos processos e nas finalidades (JACCOUD 2005, p. 169). 

 

5.3. NOVO OLHAR RECEPCIONADO PELO SISTEMA NACIONAL 

SOCIOEDUCATIVO FRENTE A JUSTIÇA RESTAURATIVA 

O tema da Justiça Restaurativa como já demonstrado acima conquistou, na 

última década, importante espaço no debate e na pesquisa por diversos atores da 

sociedade, sejam pesquisadores, membros da justiça ou do sistema de garantia de 

direitos.  

Diante da inegável crise do sistema punitivo apresentada e, representada 

por inúmeras circunstâncias – o esgotamento dos discursos de justificação da pena; 

o desmonte da estrutura penal; a péssima atenção na prestação de serviços 

direcionados à reinserção social do preso e do adolescente; a grandiosa ampliação 

das taxas de encarceramento; o reconhecimento, pelas agências punitivas, da 

violação dos direitos dos apenados e internos; o surgimento de discursos autoritários 

de fundamentação da pena (nova penalogia ou penalogia atuarial) e o ainda 

discurso Redução da Maioridade Penal fez com que  o Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro, bem como a direção geral do Departamento de Justiça 

Restaurativas e Ministério Público Estadual e o Conselho Estadual dos Direitos da 

Crianças e dos Adolescentes (CEDECA) ampliasse a discussão e fortalecesse as 

ações de Justiça Restaurativa no sistema socioeducativo fluminense.  

No estado do Rio de Janeiro, a Justiça Restaurativa vem sendo uma aposta 

no sistema socioeducativo e conta com importantes setores do sistema de proteção 

à infância e adolescência em sua execução.  



57 

 

O Ministério Público Estadual opera como parceiro nas ações do Núcleo 

Central de Justiça Restaurativa (NCRJ) do Degase RJ, que é o setor responsável 

pela implementação da JR nos Departamentos de Medidas Socioeducativas do 

Estado.  

Os atendimentos deste Núcleo ocorrem com os adolescentes da internação 

comum e internação provisória em todas as unidades de internação do estado e 

funciona com base no modelo que busca a solução de conflitos a partir do diálogo 

para a reparação de danos traçando e aplicando os fundamentos e princípios da 

Justiça Restaurativa. 

O processo de atendimento conta com uma equipe técnica composta por 

facilitador da Justiça Restaurativa do Degase e outro do Centro de Mediação, 

Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo (CEMEAR/MPRJ).  

O NCRJ sigla do Núcleo Degase atua também com os observadores 

(facilitadores em estágio prático) que atuam fora da capital do Rio de Janeiro, 

praticando suas atividades a partir de seus municípios de origem, como nos 

municípios de Barra Mansa, Volta Redonda e Barra do Piraí; além dos observadores 

que atuam em suas respectivas unidades socioeducativas, seja na capital ou em 

outros municípios. 

Responsável pela implementação da Justiça Restaurativa no sistema, o 

Núcleo Central de Justiça Restaurativa (NCJR) do Degase realiza um conjunto de 

formações que vão de inicial a avançada de facilitadores restaurativos o que faz com 

que seja criada uma rede de profissionais para atuarem nas atividades. 

Tais informações auxiliam na implementação bem como na potencialidade 

de expansão de atendimento, uma vez que os facilitadores participam de dinâmicas 

e atividades para conhecer recursos e ferramentas da JR que podem ser utilizadas 

durante o processo restaurativo, bem como são apresentados a prática e ao 

conjunto de fatores essenciais para que a proposta seja aplicada por completa e 

caminhem em direção à reparação de danos  e a  construção de uma cultura de paz 

e não violência, mediante visibilidade, entendimento e atendimento das suas 

necessidades.  

O Departamento ao longo dos últimos 13 meses vem investindo na formação 

de facilitadores, inclusive na criação de pólos regionais, para compor o quadro de 
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profissionais que cumpram os requisitos necessários para atuar nos processos 

restaurativos do sistema socioeducativo estadual.  

Dados disponibilizados pelo Núcleo demonstram que só em 2020 foram 

realizados 147 atendimentos facilitados e 19 facilitadores certificados por meio do 

Núcleo do Degase.  

Desta forma, há de concluir que além de possível, tal aplicação prática da 

Justiça Restaurativa vem tomando espaço, e o investimento nesse modelo pode ser 

crucial para a transformação do modelo atual ao que vem sendo aplicado.  

 

5.4. NÚCLEO CENTRAL DE JUSTIÇA RESTAURATIVA (NCRJ) DO 

DEPARTAMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS FLUMINENSE 

Os efeitos da Justiça Restaurativa são tênues e processuais, marcados por 

mudanças de atitudes, comportamentos e de visões. No campo institucional, os 

efeitos não podem ser relacionados apenas a adoção de uma técnica de facilitação 

a ser apropriada por um profissional. São, em especial, atrelados a um novo 

comportamento institucional. 

Um ponto fundamental para este novo marco no estado está na participação 

de diferentes atores do sistema de garantia de direitos humanos da criança e do 

adolescente, que no estado do RJ desempenha um processo de sensibilização e 

formaçãoe aprofundaram no tema a partir das ações do CEDECA RJ, não deixando 

com que as informações ficassem restrita ao evento, mas sim, pudesse ser utilizada 

como forma de transformação no estado. 

 

Foi essencial para o desenvolvimento da política no Rio de Janeiro. 
Foi muito bem conduzida como prática, como uma atividade pioneira.” 
Evandro Macedo, Agente Socioeducativo e um dos diretores do 
Núcleo de Justiça Restaurativa do DEGASE (CEDECA RJ, 2019 RJ – 
Projeto Justiça Restaurativa, Analise de Efeitos,p 10) 
 
 

   O procedimento restaurativo no estado do Rio de Janeiro surge de uma 

capacitação oferecida pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CEDECA) nas unidades do DEGASE e contribuíram para um 

desempenho e maior agilidade de implantação do sistema.  

 

Foi participativo/colaborativo. (...) Foi criado um grupo de trabalho 
publicado em Diário Oficial que contava com aproximadamente 15 



59 

 

pessoas. (...) Então a partir do texto da resolução 225 do CNJ e de 
normativas locais (do Estado RJ), a gente sentou e durante alguns 
meses, nós ficamos debruçados para redigir um código para instituir e 
regular a atividade na instituição. Isso foi pensado dentro de uma 
política de formação continuada e de estudos pra educação para a 
paz. Sem esquecer do lado institucional que se liga à área jurídica, foi 
pensado também como cultura socioeducativa. Trabalhou-se durante 
um determinado tempo e chegamos a uma portaria que foi publicada 
em (2017) e que regula a atividade na instituição”. Evandro, Agente 
Socioeducativo do DEGASE. (CEDECA RJ, 2019 RJ – Projeto Justiça 
Restaurativa, Analise de Efeitos p 12) 

 

O Núcleo de Justiça Restaurativa pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

(TJ/RJ) foi criado em 2017, na seqüência após a capacitação é criado o Núcleo 

Central de Justiça Restaurativa no Departamento de Ações Socioeducaticasque aos 

mesmos moldes realiza as atividades dentro do sistema.  

Hoje ele conta com mais de 20 profissionais, espalhado por todas as 

unidades do estado. 

 

5.5 CAMINHOS E PESPECTIVAS PARA A JUSTIÇA RESTAURATIVA  

Diante de toda apresentação teórica, vale apontar a reconstrução de laços 

familiares e sociais que aparece em diferentes momentos como um dos principais 

efeitos apontados. A processualidade dos encontros da Justiça Restaurativa 

promove gradual e paulatinamente diferentes efeitos basilares que são decisivos 

para a reconstrução destes laços.  

De acordo com o Manual de Análises da Justiça Restaurativa do Conselho 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente “Para as facilitadoras do Núcleo 

de Justiça Restaurativa da Vara da Infância e da Juventude, o processo contribui 

para um reaprender a dialogar, em especial considerando que muitos dos conflitos 

que aparecem para a Justiça Restaurativa está justamente nesta falta ou dificuldade 

de diálogo. Dificuldade esta acentuada pela falta de espaço de expressão de vários 

jovens.” (Manual de Análises da Justiça Restaurativa, 2020 p 12).  

Desta forma, para os facilitadores(as) o processo contribui também para que 

o adolescente reaprenda a dialogar, o que acaba por ser parte de um processo 

importante de reconstrução de laços, promovidos aqueles diretamente afetados pelo 

dano, e que nesse caso, também podem ser as famílias de ambos os lados.  

Em muitos relatos, o processo de restauração acaba sendo ligado 

diretamente por laços, onde na oportunidade em que as pessoas têm de exercer a 
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sessão, e de conhecer melhor o contexto e a motivação do ofensor, como também 

um espaço para que sejam observados os fatores que ensejaram a cometer a 

infração, ocasione-se assim uma nova postura, as quais podem observar no 

presente relato:  

 

O que a Justiça Restaurativa possibilita é essa oportunidade de olhar 
pra si com mais generosidade e para o outro. É esse olhar generoso, 
esse olhar de possibilidades. Eu acho que isso é de um alcance muito 
grande. Em termos de possibilidades de existência mesmo. Porque 
esses meninos, e mesmo as pessoas que sofrem o dano, elas ficam 
capturadas naquele momento, naquele lugar. A Justiça Restaurativa 
possibilita um olhar de possibilidades, um olhar de superação. Acho 
que a gente não tem nem dimensão de onde isso pode nos levar em 
termos de potencialização, em termos de uma sociedade mais 
humana, mais pró-ativa. Um ativismo no encontro com o outro. Eu 
não consigo nem dimensionar o tamanho disso. Mas acredito que é 
possível e acredito que a gente pode conseguir isso”. (Fernanda 
Banus, assistente social da Secretaria Municipal de Assistência Social 
do Rio de Janeiro e ex-aluna do curso de JR do CEDECA RJ) 

 

 

Assim, tal olhar a prática jamais poderá ser relacionado a quaisquer outros 

modelos já adotado no sistema socioeducativo, uma vez que a justiça restaurativa 

trabalha com a busca de um novo olhar, com a quebra de crenças e paradigmas 

sociais, onde há a possibilidade de transformações  sociais: 

 
 
É a quebra de muitos preconceitos quando esta vítima, que é de uma 
classe média alta, consegue ir ao encontro deste adolescente 
desconstruindo sua visão preconceituosa tanto sobre o jovem quanto 
sobre as soluções possíveis para o caso. Uma quebra muito grande 
de preconceito da vítima de quem é este adolescente que está diante 
dela. É uma redescoberta para ela. Tem vítima que quer mandar e-
mail para Juiza agradecendo a oportunidade.” (Cristiane de Castro 
Mello, assistente social e uma das fundadoras do Núcleo de Justiça 
Restaurativa da Vara da Infância e da Juventude e ex-aluna da 
formação em Justiça Restaurativa promovida pelo CEDECA RJ -
Manual de Analises da Justiça Restaurativa, 2020 p 12). 

 

 

Portanto, dentro dos diversos pontos apresentados até aqui, um dos efeitos 

que vem gerando atenção por parte dos Juizados e do Núcleo são as revisões de 

processos judiciais e remissões de medidas socioeducativas por conta da adoção da 

Justiça Restaurativa.  

Em um caso que serve como grande exemplo esta um jovem atendido pelo 

projeto que teve 22 processos extintos.  
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Acredito que se hoje eu estou trabalhando é por causa do trabalho do 
CEDECA RJ. Foi através da Justiça Restaurativa que eu passei a ter 
responsabilidade com a vida” - G., 22 anos, jovem que cumpriu 
medida socioeducativa de internação no DEGASE. (Manual de 
Análises da Justiça Restaurativa, 2020 p 11). 
 

 

A Justiça Restaurativa então aponta uma alternativa à forma tradicional de 

se lidar com o conflito por parte dos adolescentes e suas famílias quanto aos atos 

infracionais que se envolveram.  

Propõe uma reflexão sobre as atitudes dos participantes a partir da escuta 

empática que se estabelece nos encontros restaurativos propiciados pelo projeto. A 

prática restaurativa vem apresentando efeito não só nos jovens envolvidos em 

conflitos, mas também aos seus familiares, vítimas e profissionais do sistema de 

garantia de direitos.  

Ademais é como uma nova forma para lidar com o conflito, tem trazido cada 

vez mais a convicção de que o modelo tradicional de justiça está ultrapassado. 

Observa-se um impacto na vida dos adolescentes com maior possibilidade de 

restauração de laços e reflexão de suas atitudes. 

Claro que mudar uma cultura não é tarefa simples, em especial na 

construção de mediações, cooperações e diálogos que hoje são os métodos 

consensuais de resolução de conflitos em um sistema e sociedade marcados pela 

lógica da educação punitiva e repressora que replica o poder de punir do estado 

diariamente. 

 

 
[...]nada é fácil quando se trata de uma mudança cultural. Existem 
preconceitos e erros conceituais, de um entendimento diferente do 
que realmente é. E existe a falta de conhecimento essencial. Pra isso 
que serve o processo de formação. Onde a gente procura, através da 
informação e da formação continuada, qualificar o pessoal para 
entender o que é isso”. aponta Evandro Macedo, Agente 
Socioeducativo do Degase e diretor do Núcleo de Justiça 
Restaurativa do DEGASE. 

 
 

Portanto, se desse para resumir a aplicação da Justiça Restaurativa 

atualmente eu apontaria apenas duas passagens, a primeira de Clarisse que diz: 
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Houve um tempo em que a medicina se  em segregar o doente, sem 
curá-lo e sem procurar sanar as causas que produziam a doença. 
Assim é hoje a criminologia e o instituto da punição. Surge na 
sociedade um crime, que é apenas um sintoma dum mal que 
forçosamente deve grossar nessa sociedade. Que fazer usam o 
paliativo da pena, abafam o sintoma, e considera-se como encerrado 
o processo. Como então imaginar que o fundamento desse poder que 
a sociedade tem de punir está na sua legitimidade, se essa 
legitimidade só se explicaria por sua utilidade. Se X comete latrocínio 
e é encarcerado, A, B, C, D....etc., ficam impedidos de cometer o 
mesmo crime. A punição se esqueceu de encarar a reincidência, no 
seu sentido lato. Só haverá “direito de punir” quando punir significar o 
emprego daquela vacina contra o gérmen do crime. Até então seria 
preferível abandonar a discussão filosófica dum “fundamento do 
direito de punir” e, de cabeça baixa, continuar a ministrar morfina às 
dores da sociedade. “(LISPECTOR, Clarisse – Observações Sobre o 
Direito de Punir, p 38).   
 
 

E assim, sob o olhar restaurativo, trago a passagem uma última observação 

através da seguinte passagem:  

 
 
O olhar múltiplo de reconciliação e reconstrução de laços é o que 
impulsiona esses novos olhares sob a prática restaurativa. O voo que 
permite aos outros, empaticamente, se verem nos outros e verem 
melhor a si próprios. Compreender que o casulo protege, mas 
aprisiona. E que o voo é o que pode trazer infinitas perspectivas e 
opções de caminho. Fazer escolhas e seguir caminhos. Não ficar 
parado no casulo, a persistência e o sonho são chaves para a 
mudança de uma cultura de paz. (Fernanda - assistente social, 
Responsável pelo Programa de Medidas Socioeducativas em Meio 
Aberto da Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de 
Janeiro).  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final de todas as reflexões, bem como profundas indagações a cerca do 

tema, temos então a Justiça restaurativa como uma possibilidade de alteração 

profunda do sistema punitivo estatal.  

No presente trabalho, procurei apresentar esse novo modelo de justiça pelos 

seus mais diversos enfoques, ressaltando a sua aplicação em um núcleo já 

instaurado no sistema Socioeducativo.  

O primeiro capítulo foi destinado ao estudo da pena, os fundamentos do 

direito de punir e a seletividade do sistema atual, apresentando em face ao nosso 

ordenamento jurídico por uma perspectiva histórica. Analisamos também a grande 

influência dos meios de comunicação que reforçam a seletividade atual. 

No segundo capítulo adentramos ao estudo da Justiça Restaurativa e 

abordamos também a perda de legitimidade do sistema tradicional através da 

falência da utilização da pena privativa de liberdade utilizada no Brasil.  

Analisei frente a frente o modelo retributivo, verso ao restaurativo ao analisar 

os principais segmentos, formas de aplicação, seus princípios e valores enquanto 

uma forma inovadora de operar. A partir desse momento, passou-se a defender o 

modelo restaurativo como um modelo capaz de corresponder às necessidades da 

sociedade como um todo. A Justiça Restaurativa então é apresentada como aquela 

que traz a participação ativa daqueles atingidos pelo conflito em seus 

procedimentos. Por isso, mostra-se tão eficaz a ponto de ser abordada com relatos 

dos participantes do processo, como também dos adolescentes no Departamento de 

Medidas Socioeducativas. A participação de todos os atores em conjunto com 

demais profissionais de diversas áreas, tais como, psicologia, assistência social, 

sociologia, além dos operadores do direito – devidamente capacitados para a 

realização do procedimento – garante a eficácia do método utilizado e quebra o 

paradigma de existir apenas uma única forma de justiça criminal/socioeducativa 

possível. Inclusive, a quebra dos paradigmas e dogmas do retributivo, é parte 

importante da Justiça Restaurativa uma vez que como abordado as práticas 

restaurativas atuam diretamente para a restauração da vítima. Através de seus 

princípios e valores é possível perceber o quanto a justiça tradicional se afasta da 

realidade daqueles que sofrem com o delito e também da sociedade, assim como 

reforça as diferenças sociais e o aumento da criminalidade. Isso resulta na total 
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ineficácia de sua aplicação que, ao priorizar a aplicação da letra fria da lei em um 

contexto absolutamente punitivista, acaba provocando mais injustiça e sofrimentos 

nas partes, perdendo qualquer tipo de justificação.  

O terceiro capítulo abordou as correntes de proteção integral da infância e 

adolescência, adentrando na socioeducação. Os componentes atuais, conceitos, 

aplicações e natureza jurídica apresentados buscaram explicar a sua execução hoje. 

Neste ponto, foi abordada a evolução história dos princípios até a chegada 

constituinte do princípio da proteção integral, que resultou na criação de um sistema 

de garantia de direitos a infância e adolescência que dispõe das praticas a serem 

adotadas nos casos de atos infracionais, bem como as medidas cabíveis a eles. O 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo passa então a ser o ponto crucial 

a indagação de tamanha similaridade ao sistema punitivo carcerário, e com a 

apresentação dos dados fora demostrada semelhança, esta passa a ser também 

criticada quanto a sua ilegitimidade frente ao Estatuto da Criança e do Adolescente  

pela total falência da internação que novamente é apresentada frente ao modelo 

adulto, que demonstra a deterioração ocasionada ao adolescente a partir da 

internação (leia-se encarceramento), da influência dos meios de comunicação que 

acabam deturpando a realidade da internação e clama pela redução da maioridade 

penal que não observa a total falha da ressocialização e a marginalização mais uma 

vez. 

Fica claro que novamente pune-se constantemente o mesmo grupo de 

pessoas, e claro, no caso do sistema socioeducativo, aqueles que pelo ponto de 

vista punitivo estão prestes a serem os próximos na fila do sistema carcerário adulto 

de forma a defender os interesses dos economicamente mais favorecidos.  

Por fim, no quarto e último capitulo do trabalho, é abordado que enquanto 

tivermos um modelo que respeita apenas os interesses de uma minoria, pouco ou 

nada afetada pelo punitivismo, as injustiças seguiram se repetindo, algo que se 

mostra inaceitável dentro do Estado Democrático de Direito. Defende-se a 

necessidade do respeito aos direitos fundamentais e ao princípio da proteção 

integral de crianças e adolescentes conquistados pelo Estado Democrático de 

Direito. Desse modo, a aplicação do modelo restaurativo deve respeitar estritamente 

a vontade das partes em sua utilização e todas as garantias constitucionais 

inerentes ao ser humano.  
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A Justiça Restaurativa busca responder ao dano causado não com sua 

retribuição, mas com a restauração do mal ocasionado. 

No decorrer da produção demonstramos que o modelo punitivista do sistema 

nunca em sua história reduziu o número de violência, pelo contrario, aumentou a 

seletividade fazendo com que o alvo fosse sempre à juventude negra, pobre e 

marginalizada. O encarceramento não produz a sensação de justiça, muito menos 

faz com que pessoas deixem de adentrar o sistema, por isso um novo modelo que 

busque a restauração do problema através de um processo colaborativo em que as 

partes (agressor e vítima) que são afetadas pelo crime determinam qual a melhor 

forma de reparar o dano causado por essa transgressão. São definições que se 

completam.  

Vale pontuar que a palavra restaurativa na prática é a função de recuperar, 

de colocar em melhor estado, o que segundo essa teoria, essa dimensão só é 

possível por intermédio de um processo colaborativo entre os protagonistas dessa 

relação processual, por isso, pressupostos mínimos processuais devem ser levados 

em conta em sua aplicação, de modo a garantir um resultado positivo do 

procedimento.  

A inserção da Justiça Restaurativa prescinde da superação dos limites legais 

e sociais do ordenamento jurídico. Legais na medida em que se mostra necessária a 

inclusão do modelo dentro do ordenamento jurídico. Essa inclusão deve levar em 

conta os princípios e valores basilares do programa para a garantia de sua aplicação 

coerente. Os limites sociais impostos à alteração do sistema punitivo ocorrem pela 

descrença de grande parte dos operadores em uma alternativa à pena de prisão. O 

modelo tradicional já se apresenta ineficaz desde os primórdios da década de 40 há 

muito tempo, porém, mesmo assim, muitos relutam em sua superação pelo medo de 

passarmos a viver em uma ausência de controle estatal, o que hoje claramente pode 

ser observado em muitos locais a margem do estado. Pelo contrário, o modelo 

restaurativo encontra justificação em uma aplicação guiada à luz das normas legais 

que devem corresponder ao esperado de uma atuação democrática estatal.  

Portanto, por exposto, conclui-se que temos na Justiça Restaurativa uma 

grande oportunidade de mudança do sistema de justiça atual aplicado na 

socioeducação. A partir deste novo olhar será possível corresponder às 

necessidades de uma sociedade tão plural como a nossa.  
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Ademais, é imprescindível abrir os olhos aos constantes casos de injustiça 

ocasionados pela justiça retributiva. É nosso dever lutar para uma mudança que 

alcance inclusive as raízes daquilo que mais favorece o acontecimento dos delitos, 

devemos lutar por uma sociedade que se desfaça das amarras de um sistema 

capitalista e meritocrático.  

Nossa atual sociedade se mostra cada dia mais injusta, cruel e 

discriminatória que contribui aos resultados devastadores ocasionados pela pena de 

privação de liberdade seja ela adulta ou juvenil. Resultados esses que ultrapassam 

os limites do encarceramento e perseguem a família e sociedade da pessoa. 

Desta forma, temos um longo caminho a ser percorrido, mas com foco na 

superação dos limites e da necessária mudança de perspectiva que sempre se 

mostrará difícil, mas não impossível vide aos sucessos de sua pequena, mas já 

existentes práticas adotadas pelo Núcleo de Práticas Restaurativas que embora 

ainda exista dificuldade as dimensões de sua aplicação, há a urgente da 

necessidade de ruptura radical do sistema, mesmo que ocorra a passos lentos e de 

forma gradativa. 

É encontrado na Justiça Restaurativa então um modelo democrático e 

inclusivo de resposta ao delito e a lide praticado que utiliza da restauração das 

comunicações e da figura do restabelecimento da paz.  

Será apenas através de sua aplicação ou mesmo de novas dinâmicas 

conciliatórias e não punitivistas que nos aproximaremos de uma justiça criminal 

justa, coerente, adaptada aos dias atuais e que assim, forneça justiça e não a atual 

máquina deteriorante. 

Somente assim, talvez possamos estabelecer a solidariedade social e a 

possibilidade de enxergar o outro.  
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