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RESUMO 

 

A justiça restaurativa propõe a administração consensual de conflitos enfatizando o dano 

sofrido pela vítima, a responsabilização pelo autor dos fatos e as necessidades dos envolvidos. 

O modelo pauta-se no diálogo, respeito e empoderamento das partes direta e indiretamente 

envolvidas na relação conflituosa. A presente pesquisa buscou refletir sobre os fatores 

facilitadores e os complicadores na adoção da justiça restaurativa pelo Poder Judiciário, com 

foco na experiência desenvolvida na Vara da Infância e Juventude de Campinas, desde 2007. 

Além da introdução e de um capítulo dedicado a notas metodológicas, o trabalho foi 

estruturado em mais três capítulos, iniciando-se com pressupostos teóricos sobre a justiça 

restaurativa e a sua aproximação com a justiça juvenil no contexto brasileiro. Em seguida, 

apresentou-se o campo empírico observado no sistema de justiça de Campinas, abordando-se 

o histórico de implantação do programa, a sua estrutura e o seu modo de funcionamento 

atuais, além de dados quantitativos e qualitativos dos últimos dois anos. Priorizou-se uma 

abordagem qualitativa do estudo de caso, com a realização de entrevistas com os atores 

institucionais, o acompanhamento de atendimentos (pré-círculos e círculos restaurativos) e a 

coleta de dados estatísticos sobre os processos restaurativos em Campinas. Por fim, buscou-se 

promover discussões articulando a teoria da justiça restaurativa com os resultados das 

imersões no campo, explorando-se os méritos e os pontos críticos de um programa alocado no 

Judiciário, a partir dos seguintes temas: (a) a visibilidade e a estrutura institucionais; (b) os 

discursos e os papéis dos atores institucionais; (c) a carga simbólica da autoridade; (d) a 

responsabilização e respostas ao conflito; (e) a seleção de casos, o aumento do controle social 

e o acesso à justiça; e (f) a justiça restaurativa como alternativa ou reforço ao sistema de 

justiça. Os resultados do trabalho vão ao encontro de pesquisas anteriores, no sentido de que, 

apesar do seu potencial transformador, o modelo tem encontrado diversas dificuldades para 

ser efetivamente desenvolvido, atuando mais como um reforço ao sistema de justiça vigente 

do que como uma real alternativa, considerando-se uma finalidade mais ampla de política 

criminal. Concluiu-se que, embora a justiça restaurativa cumpra um papel importante no 

sentido de qualificar uma resposta ao conflito, não deve ter a sua atuação limitada, sob o risco 

de perder sua força crítica de se contrapor ao sistema corrente.  

 

 

Palavras Chave: Justiça restaurativa. Justiça juvenil. Judiciário de Campinas. Administração 

de conflitos. 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Restorative justice proposes a consensual administration of conflicts emphasizing the victim's 

harm, the responsibility of the perpetrator, and the needs of those involved in the conflict. The 

model is based on dialogue, respect and empowerment of the parties directly and indirectly 

involved. The present research aimed to reflect on the facilitators and complicating factors of 

the adoption of restorative justice by the traditional court system, focusing on the experience 

developed in the Child and Youth Court of Campinas since 2007. Besides the introduction and 

a chapter dedicated to methodological notes, the research was structured in three more 

chapters, starting with theoretical assumptions about restorative justice and its rapprochement 

towards juvenile justice in the Brazilian context. Next, the empirical field observed in the 

Campinas justice system was presented, addressing the history of the program 

implementation, its structure and its operation, and quantitative and qualitative data of the last 

two years. Priority was given to a qualitative approach to the case study, with interviews 

regarding the actors involved in the project, follow-up visits (pre-circles and restorative 

circles) and collection of statistical data on the restorative processes in Campinas. Finally, it 

was promoted discussions articulating the theory of restorative justice with the results of the 

immersions in the field, exploring the merits and critical factors of a program developed in the 

justice system, highlighting the following themes: (a) institutional visibility and structure; (b) 

the discourses and roles of institutional actors; (c) the symbolism of authority; (d) 

accountability and responses to the conflict; (e) selection of cases, increased social control 

and access to justice; and (f) the alternative or complementary role of restorative justice in 

regards to the justice system. The results of the study were in compliance with previous 

researches in the sense that, despite its transformative potential, the model has encountered 

several difficulties to be effectively developed, acting more as a reinforcement to the existing 

justice system than as a real alternative, considering a broader purpose of criminal policy. It 

was concluded that, while restorative justice plays an important role in qualifying a response 

to conflict, it should not be limited in its performance, at the risk of losing its critical power to 

oppose the current system. 

 

 

Keywords: Restorative justice. Juvenile justice. Child and Youth Court of Campinas. 

Conflicts management. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 19 de março de 2015, o cardiologista Jaime Gold pedalava na ciclovia da 

Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, quando foi abordado por dois jovens1 em 

uma tentativa de roubo e esfaqueado durante a empreitada criminosa, vindo a falecer 

poucas horas depois. Após dois dias, um adolescente2 de 16 anos foi apreendido e, 

passados mais cinco dias, o segundo adolescente de 15 anos apresentou-se à polícia.  

As circunstâncias do caso e a natureza violenta do ato infracional reacenderam 

com maior ímpeto a discussão já acalorada sobre a redução da maioridade penal, 

reinstaurada no mesmo ano pelo contexto deliberativo da Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) do Senado Federal nº 171/933, de autoria do senador Benedito 

Domingos (PP/DF), além de 38 projetos apensados com pequenas variações, visando à 

redução da maioridade penal para 16 anos (alteração da redação do artigo 228, da 

Constituição Federal).  

Dentre os argumentos favoráveis à redução da maioridade penal e ao maior rigor 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), podem ser citadas: a pressão popular 

que demanda por medidas mais punitivas; a sensação de insegurança e de aumento da 

criminalidade juvenil, inclusive de infrações cada vez mais graves; a inimputabilidade 

como um facilitador para a prática de ilícitos; a leniência e ineficácia das medidas 

socioeducativas quanto às finalidades retributivas, dissuasivas e ressocializadoras dos 

jovens; a maioridade no âmbito civil de 16 anos; a capacidade de discernimento dos 

adolescentes entre atos lícitos e ilícitos, além da necessidade de que a Constituição 

Federal acompanhe as mudanças da sociedade, especialmente com o avanço dos meios 

                                                 
1 Cumpre esclarecer que, para fins deste trabalho, o termo “jovem” não será utilizado no sentido técnico 

previsto no Estatuto da Juventude (Lei nº 12.853/13), ou seja, para designar indivíduos com idade entre 

15 e 29 anos de idade. Será utilizado com maior abrangência de faixa etária, adotando-se o sentido 

usualmente empregado na linguagem coloquial. Segundo o dicionário Aurélio: “1. Juvenil, moço, 

novo. 2. Que está nos primeiros tempos de existência. 3 Que ainda tem a graça e o vigor da juventude”. 
2 Para fins desta pesquisa, não será utilizado o termo “menor”, popularizado pelo Código de 1927, mas 

tão somente o termo “adolescente”, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

lembrando que são consideradas “crianças” os indivíduos com até doze anos de idade incompletos e, 

“adolescentes”, aqueles com idade entre doze e dezoito anos incompletos (artigo 2º, do ECA). É relevante 

salientar que o termo “menor” traz uma conotação pejorativa e estigmatizante do adolescente, a indicar 

anormalidade e marginalidade, o que não se coaduna com o posicionamento do ECA que adota a doutrina 

da proteção integral e entende a criança e o adolescente como um “cidadão que está em desenvolvimento 

e merece cuidados especiais” (Agência Senado). Disponível online em: 

http://www12.senado.leg.br/%20noticias/materias/2015/07/07/criancas-iam-para-a-cadeia-no-brasil-ate-a-

decada-de-1920 
3 Aguardando apreciação pelo Senado Federal. Íntegra da PEC e movimentação: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14493 

http://www12.senado.leg.br/%20noticias/materias/2015/07/07/criancas-iam-para-a-cadeia-no-brasil-ate-a-decada-de-1920
http://www12.senado.leg.br/%20noticias/materias/2015/07/07/criancas-iam-para-a-cadeia-no-brasil-ate-a-decada-de-1920
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14493
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de comunicação, informação e tecnologia; e a ausência de cláusula pétrea no artigo 228, 

da Constituição Federal (KWEN, 2015, pp. 45-46).  

Com relação aos argumentos contrários aos projetos de lei e às propostas de 

emenda constitucional sobre o tema, são mencionadas a ineficácia da redução da idade 

penal e do endurecimento do ECA como solução para o combate à criminalidade 

juvenil, sendo necessária a efetiva aplicação do Estatuto; a ineficácia das penas 

privativas de liberdade como respostas à ressocialização de indivíduos; a precariedade 

dos estabelecimentos prisionais; a associação da delinquência juvenil a problemas 

socioeconômicos estruturais com limitação de acesso a direitos e garantias previstos na 

CF; a maioridade penal como cláusula pétrea, por ser direito materialmente fundamental 

(Ibidem, 2015, pp. 49-50).  

Ao analisar os textos das 37 PECs relacionadas ao tema tanto na Câmara dos 

Deputados, quanto no Senado Federal, entre 1993 e 2010, Cappi (2014) identificou 

quatro “discursos-tipo”, sendo dois favoráveis e dois contrários à redução da maioridade 

penal. No primeiro discurso (punição absoluta), verificou a necessidade de 

endurecimento das medidas adotando-se forte caráter retributivo, dissuasivo e 

neutralizador; no segundo (punição garantista), aparecem nos discursos as funções 

retributiva e dissuasiva da pena, mas com menção a fins educacionais e/ou terapêuticos; 

no terceiro (proteção), a adoção de políticas de prevenção ou de assistência a problemas 

de insegurança, havendo referência às funções retributivas e dissuasivas das respostas 

punitivas; e, por fim, no último (protagonismo emancipador), a necessidade de 

“transformações radicais no plano político que possam reduzir as desigualdades e 

minimizar as dinâmicas de exclusão” (Ibidem, 2014, p. 22), observando-se nesse tipo de 

discurso uma crítica à racionalidade punitiva e às funções aflitivas e retributivas das 

penas.  

A disputa, todavia, não se limitou ao Congresso Nacional, recebendo o tema 

ampla cobertura midiática e sendo alvo de vigorosos debates na sociedade. Em 

mapeamento das propostas legislativas sobre o tema (PLs e PECs), Kwen (2015) 

observou um relativo equilíbrio entre as duas posições opostas no parlamento, não 

sendo possível dizer o mesmo na opinião pública. Segundo pesquisa Datafolha realizada 

em abril de 2015 e muito citada por parlamentares favoráveis à redução da maioridade 

penal, 87% dos entrevistados mostraram-se favoráveis à redução contra 11% dos 
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participantes4. No mesmo sentido, os resultados de uma pesquisa divulgada pela 

Câmara dos Deputados5 que indicaram a aprovação de 83,9% dos entrevistados quanto 

à PEC nº 171/93. No que diz respeito às instituições de justiça e organizações civis, 

houve o posicionamento oficial contrário à redução da maioridade penal pela 

Organização das Nações Unidas (ONU)6, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)7, 

Defensorias Públicas8, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim)9, o 

Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD)10, a Conectas Direitos Humanos11, 

entre outras entidades, havendo posicionamentos divergentes de advogados, no 

Judiciário e no Ministério Público12 de diversos estados.  

Embora houvesse um clamor público em favor do endurecimento penal para 

adolescentes, a ex-esposa de Jaime Gold, Márcia Amil, declarou ser contra a redução da 

idade penal e ainda criticou a repercussão midiática sobre o caso. Em entrevista ao 

jornal O Dia, a designer de interiores disse que seu ex-marido foi tão vítima quanto as 

pessoas que cometeram o delito. Em suas palavras: 

“Nem sei se foram menores, mas sei que Jaime foi vítima de vítimas, que são 

vítimas de vítimas. Enquanto nosso país não priorizar saúde, educação e 

segurança, vão ter cada vez mais médicos sendo mortos no cartão postal do 

país. E não só médicos, afinal, morrem cidadãos todos os dias em toda a 

cidade, não só na Zona Sul”.13 

                                                 
4 Disponível online em: http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2015/04/1620652-87-dos-

brasileiros-sao-a-favor-da-reducao-da-maioridade-penal.shtml 
5 Disponível online em: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-

JUSTICA/494131-PESQUISA-83,9-DOS-BRASILEIROS-SAO-FAVORAVEIS-A-REDUCAO-DA-

MAIORIDADE-PENAL.html 
6 Em nota oficial, a ONU Brasil se posicionou da seguinte forma: “A redução da maioridade penal opera 

em sentido contrário à normativa internacional e às medidas necessárias para o fortalecimento das 

trajetórias de adolescentes e jovens, representando um retrocesso aos direitos humanos, à justiça social e 

ao desenvolvimento socioeconômico do país. Salienta-se, ainda, que se as infrações cometidas por 

adolescentes e jovens forem tratadas exclusivamente como uma questão de segurança pública e não como 

um indicador de restrição de acesso a direitos fundamentais, o problema da violência no Brasil poderá ser 

agravado, com graves consequências no presente e futuro”. Disponível online em: 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/06/Position-paper-Maioridade-penal-1.pdf 
7 Nota oficial publicada em 31.05.2015: http://www.oab.org.br/noticia/28231/oab-e-contra-a-reducao-da-

maioridade-penal 
8 Nota técnica da DPE/SP: http://s.conjur.com.br/dl/defensoria-publica-sp-divulga-nota.pdf 
9 A instituição firmou seu posicionamento contrário à proposta por meio de seu editorial no Boletim 270 – 

Maio/2015. Disponível online em: https://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/5414-Nao-a-reducao-da-

maioridade-penal 
10 Nota pública já havia sido divulgada em 16 de maio de 2013: 

http://www.iddd.org.br/index.php/2013/05/16/reducao-da-maioridade-penal/ 
11 Além de se pronunciar, a Conectas procurou divulgar razões contra a redução da proposta e desvendar 

mitos propagados pelo posicionamento favorável. Disponível online em :  

http://www.conectas.org/pt/acoes/justica/noticia/30830-reducao-da-maioridade-penal-nao-funciona 
12 Disponível online em: http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2015-04-28/reducao-da-maioridade-

penal-nao-obtem-consenso-no-mp-de-sao-paulo.html 
13 Disponível online em: http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2015-04-28/reducao-da-maioridade-

penal-nao-obtem-consenso-no-mp-de-sao-paulo.html. Ainda: 

http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2015/04/1620652-87-dos-brasileiros-sao-a-favor-da-reducao-da-maioridade-penal.shtml
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2015/04/1620652-87-dos-brasileiros-sao-a-favor-da-reducao-da-maioridade-penal.shtml
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/494131-PESQUISA-83,9-DOS-BRASILEIROS-SAO-FAVORAVEIS-A-REDUCAO-DA-MAIORIDADE-PENAL.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/494131-PESQUISA-83,9-DOS-BRASILEIROS-SAO-FAVORAVEIS-A-REDUCAO-DA-MAIORIDADE-PENAL.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/494131-PESQUISA-83,9-DOS-BRASILEIROS-SAO-FAVORAVEIS-A-REDUCAO-DA-MAIORIDADE-PENAL.html
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/06/Position-paper-Maioridade-penal-1.pdf
http://www.oab.org.br/noticia/28231/oab-e-contra-a-reducao-da-maioridade-penal
http://www.oab.org.br/noticia/28231/oab-e-contra-a-reducao-da-maioridade-penal
http://s.conjur.com.br/dl/defensoria-publica-sp-divulga-nota.pdf
https://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/5414-Nao-a-reducao-da-maioridade-penal
https://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/5414-Nao-a-reducao-da-maioridade-penal
http://www.iddd.org.br/index.php/2013/05/16/reducao-da-maioridade-penal/
http://www.conectas.org/pt/acoes/justica/noticia/30830-reducao-da-maioridade-penal-nao-funciona
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2015-04-28/reducao-da-maioridade-penal-nao-obtem-consenso-no-mp-de-sao-paulo.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2015-04-28/reducao-da-maioridade-penal-nao-obtem-consenso-no-mp-de-sao-paulo.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2015-04-28/reducao-da-maioridade-penal-nao-obtem-consenso-no-mp-de-sao-paulo.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2015-04-28/reducao-da-maioridade-penal-nao-obtem-consenso-no-mp-de-sao-paulo.html
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Ao encontro dessas afirmações e na contramão do discurso punitivista, 

apresenta-se neste trabalho a justiça restaurativa como uma forma distinta de lidar com 

os conflitos envolvendo adolescentes como autores. Como será visto no segundo 

capítulo, esse modelo propõe uma gestão14 consensual das consequências geradas por 

um conflito e contempla a responsabilização do autor do dano e as necessidades dos 

envolvidos, com vistas à administração da relação social conflituosa por meios não-

violentos.  

Embora o campo seja aberto e esteja em construção, é possível caracterizá-lo, 

em linhas gerais, como um conjunto de princípios, técnicas e ações, por meio do qual as 

partes direta e indiretamente envolvidas no ato que causou danos, por intermédio de um 

encontro voluntário com a presença de um facilitador15, firmam um acordo para o 

futuro, reparando-se ou minimizando-se os danos sofridos.  

Este trabalho compartilha do entendimento de que o recrudescimento da face 

punitiva do Estado, com propostas como a redução da maioridade penal, além de não 

ser solução viável para o combate à violência, contribui para o agravamento da situação 

já vulnerável vivida por adolescentes envolvidos em atos infracionais. Parte-se, ainda, 

da constatação de que existem inúmeras deficiências nas políticas públicas voltadas para 

o setor e, em linhas gerais, para as classes menos favorecidas, além de problemas 

estruturais sérios no sistema de justiça juvenil, como as condições dos estabelecimentos 

de cumprimento de medida socioeducativa em meio fechado.  

É necessário deixar claro que não se defende a ausência de responsabilização 

dos adolescentes pelos motivos supramencionados, mas a mudança de abordagem 

quanto a uma situação conflituosa. Acolhe-se a premissa de que a vinculação entre 

crime e punição tida como natural pela “racionalidade penal moderna” (PIRES, 2004) 

deve ser questionada e compartilha-se das reflexões de Klaus Günther no sentido de 

“compreender a imputação de responsabilidade como uma prática social com 

significado próprio, ao contrário do que pregam as teorias jurídicas tradicionais, as 

                                                                                                                                               
http://www.revistaforum.com.br/2015/05/21/ex-esposa-de-ciclista-assassinado-no-rj-e-contra-a-reducao-

da-maioridade-penal/ e http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/05/ex-mulher-de-ciclista-morto-

na-lagoa-rio-diz-ser-contra-maioridade-penal.html 
14 Agradeço à contribuição da pesquisadora Juliana Tonche quanto à reflexão e à problematização do 

termo “resolução de conflitos”, muito utilizada pela literatura. Será dada preferência, neste trabalho, aos 

termos “gestão” e “administração” de conflitos, por proporcionarem uma ideia de impessoalidade à 

questão.  
15 Facilitador é a denominação utilizada para designar o profissional responsável pela condução dos pré-

círculos e círculos restaurativos. 

http://www.revistaforum.com.br/2015/05/21/ex-esposa-de-ciclista-assassinado-no-rj-e-contra-a-reducao-da-maioridade-penal/
http://www.revistaforum.com.br/2015/05/21/ex-esposa-de-ciclista-assassinado-no-rj-e-contra-a-reducao-da-maioridade-penal/
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/05/ex-mulher-de-ciclista-morto-na-lagoa-rio-diz-ser-contra-maioridade-penal.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/05/ex-mulher-de-ciclista-morto-na-lagoa-rio-diz-ser-contra-maioridade-penal.html
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quais vinculam o sentido da responsabilidade exclusivamente à sanção jurídica 

aplicada” (MACHADO e PÜSCHEL, 2009, VIII). A inovação proposta pelo autor, 

inserida em um debate de dogmática jurídica no direito penal, está na autonomia da 

comunicação da imputação de responsabilidade com relação à sanção, questionando-se 

a naturalização da pena como resposta necessária do sistema penal. 

A justiça restaurativa propõe que as partes direta ou indiretamente envolvidas no 

conflito se responsabilizem pelos atos que culminaram no dano, não partindo essa 

imputação de responsabilidade de indivíduo externo, como um juiz ou facilitador16.  

Se o modelo apresenta uma proposta por si só relevante, sua aplicação mostra-se 

ainda mais importante se associada a infrações cometidas por adolescentes e jovens, 

ainda em fase de formação e de maturação, muitas vezes, destituídos de suporte familiar 

e escolar propícios ao seu pleno desenvolvimento. O enrijecimento estatal no tratamento 

desses jovens, como nas propostas de redução da maioridade penal, reitera a experiência 

por eles vividas, na qual a figura estatal se apresenta predominantemente no sentido de 

reprimir e não de orientar. À omissão da família e da sociedade na formação desses 

jovens correspondem as faces punitivas do Estado quando de suas transgressões. 

Nesse contexto, a presente pesquisa elenca a justiça restaurativa como objeto, 

incorporando análises baseadas no estudo de caso único do programa desenvolvido no 

âmbito do sistema de justiça juvenil, focando na experiência da 2ª Vara da Infância e 

Juventude (VIJ) de Campinas em curso desde 2007. A partir de estudo sobre o 

procedimento adotado, os atendimentos realizados, os dados produzidos e as percepções 

dos atores envolvidos com o programa, serão propostas reflexões sobre questões 

teóricas e práticas na adoção e no desenvolvimento desse modelo alternativo à gestão de 

conflitos alocado no Judiciário.  

Como será mais bem elucidado no capítulo seguinte, a parte teórica baseou-se 

em uma revisão bibliográfica sobre justiça restaurativa, enquanto a parte empírica 

envolveu incursões à Cidade Judiciária de Campinas para entrevistas com os atores 

institucionais envolvidos no processo restaurativo (juíza, promotora de justiça e 

facilitadoras), para acompanhamento de reuniões de grupo gestor, bem como de 

atendimentos realizados pela equipe multidisciplinar durante todo o ano de 2016, além 

de coleta de informações para sistematização dos resultados obtidos em 2015 e 2016, 

                                                 
16 Facilitador é a denominação utilizada para designar o profissional responsável pela condução dos pré-

círculos e círculos restaurativos. 
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com vistas a iluminar, a partir da prática, questões teóricas do campo da justiça 

restaurativa. 

Além da introdução e de um capítulo com notas metodológicas sobre o 

trabalho, esta dissertação foi estruturada em mais três capítulos, iniciando com 

pressupostos teóricos sobre a justiça restaurativa e a sua relação com o contexto da 

denominada “justiça juvenil”. Inicialmente, será exposto o modelo restaurativo, definido 

precipuamente por seus valores e princípios. Em seguida, será apresentado o contexto 

brasileiro, com breve histórico do modelo restaurativo no país, abordando-se, ainda, 

aspectos normativos relevantes para a discussão. Por fim, serão feitas considerações 

sobre a atuação do Poder Judiciário frente aos adolescentes que cometeram ato 

infracional (processo de conhecimento e execução de medidas) e a possibilidade de 

aproximação com a justiça restaurativa. 

No segundo capítulo, será apresentado o campo empírico observado no sistema 

de justiça de Campinas (2ª VIJ) sobre o tema, partindo-se da contextualização e do 

histórico de implantação do programa restaurativo na comarca. Serão explicitados o 

modo de funcionamento e as particularidades do procedimento, além de apresentados 

dados quantitativos e qualitativos sobre o programa relativos a 2015 e 2016 

(encaminhamentos de processos, natureza dos conflitos, pré-círculos, círculos, fluxos 

posteriores e considerações sobre avaliação dos dados). Por fim, serão descritos pré-

círculos e círculos restaurativos que foram acompanhados por observação participante 

para ilustrar as diferentes situações relacionadas ao procedimento restaurativo quanto 

aos possíveis desfechos dos atendimentos iniciais e dos encontros restaurativos. 

No terceiro capítulo, será promovida uma discussão sobre os resultados 

observados no trabalho de campo quanto aos fatores facilitadores e aos complicadores 

de um programa alocado no Judiciário, a partir dos seguintes enfoques: (a) a 

visibilidade e a estrutura institucionais; (b) os discursos e os papéis dos atores 

institucionais; (c) a carga simbólica da autoridade; (d) responsabilização e respostas ao 

conflito; (e) a seleção de casos, o aumento do controle social e o acesso à justiça; e (f) a 

justiça restaurativa como alternativa ou reforço ao sistema de justiça.   

Nas considerações finais da pesquisa será retomada a discussão apresentada 

durante todo o trabalho, bem como as inferências realizadas, sintetizando-se as 

respostas desenvolvidas às perguntas de pesquisa e apresentando-se, ainda, proposições 

voltadas ao aperfeiçoamento da experiência analisada e à expansão desse modelo de 
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justiça. Pretende-se, assim, contribuir para o debate crítico acerca do papel do modelo 

restaurativo para a administração de conflitos, por intermédio do Judiciário. 

Nas últimas seções da pesquisa encontram-se as referências bibliográficas 

utilizadas e um apêndice com os dados estatísticos utilizados na consecução do trabalho.  

 

***  
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1. NOTAS METODOLÓGICAS: A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta dissertação de mestrado nasceu de uma inquietação acerca da resposta 

estatal, dada pelo Poder Judiciário, a adolescentes que infringiram a lei penal. A 

despeito de uma série de garantias constitucionais e legais direcionados a crianças e a 

adolescentes, é possível afirmar que o procedimento de apuração de ato infracional 

reproduz, em linhas gerais, a lógica punitiva do processo penal. 

O modelo retributivo pauta-se por uma resposta rígida da sociedade ao crime e 

ao ato infracional, por meio da ação do Estado, que se apropria do conflito. O 

restabelecimento da ordem se dá por meio do rigor no tratamento punitivo do autor do 

ato (e pedagógico, no caso de adolescente), negligenciando-se as suas necessidades, 

bem como as do receptor do ato danoso. 

Embora a doutrina da proteção integral almeje garantir direitos aos indivíduos 

em desenvolvimento, considerando-os como sujeitos inseridos na sociedade e 

participantes da vida social, é de rigor reconhecer que as medidas socioeducativas, além 

de uma dimensão pedagógica, com vistas à educação e à ressocialização com a garantia 

dos direitos fundamentais, possuem um caráter retributivo, no sentido de punição pelo 

cometimento de um ato ilícito.  

Se no contexto brasileiro atual, assim como na maioria das sociedades 

contemporâneas ocidentais, constata-se uma clara tendência de ampliação dos espaços 

de atuação do Direito Penal, como o surgimento de “novos” interesses, a caracterização 

de uma sociedade do medo e uma crescente sensação social de insegurança, 

potencializada pelo papel da mídia na busca por um sistema repressivo mais presente 

(SILVA SÁNCHEZ, 2011), outros movimentos, como a teoria crítica, o abolicionismo 

penal e o direito penal mínimo, têm criticado e repensado esse sistema retributivo e 

estigmatizante, propondo formas alternativas de se lidar com o crime. 

A partir desse quadro, o presente trabalho busca refletir e oferecer um 

contraponto aos discursos que defendem o endurecimento das políticas penais voltadas 

a adolescentes e que vislumbram a repressão como mecanismo ideal para a manutenção 

da ordem e da segurança públicas. Considerando-se outros princípios e valores, a justiça 

restaurativa oferece um novo olhar (ZEHR, 2008) e mecanismos de restabelecimento 

do status quo mais atentos às dimensões sociológicas e psicológicas por trás do 

fenômeno do delito, ao mesmo tempo em que vislumbra resultados de longo prazo, 

desde que articuladas a políticas sociais adequadas.  
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A presente pesquisa tem como objetivo principal, por meio da observação em 

profundidade de um programa específico (estudo de caso único), “avançar em 

esclarecimentos teóricos, empiricamente fundamentados” (PIRES, 2008, p. 173) sobre a 

forma de implementação e funcionamento do modelo restaurativo no país, com foco nas 

percepções e nos olhares dos envolvidos, bem como na observação etnográfica e na 

sistematização de dados quantitativos e qualitativos sobre os casos atendidos, de modo a 

contribuir para o campo de conhecimento envolvendo formas consensuais de gestão de 

conflito no direito penal juvenil.  

Almeja-se, com base em um estudo empírico focado em um programa 

restaurativo desenvolvido no Judiciário, iluminar questões existentes no campo teórico 

da justiça restaurativa. Embora haja relativo consenso na literatura especializada acerca 

dos pressupostos teóricos, ainda há muito que avançar no que diz respeito à implantação 

da justiça restaurativa no contexto brasileiro, vista como experimental. Este trabalho se 

dedica a observar um formato possível de programa restaurativo, inserido no Poder 

Judiciário, investigando-se o seu modo de funcionamento, bem como os pontos fortes e 

críticos existentes.  

 Assim, esta pesquisa buscará responder as seguintes questões: (a) Como esse 

modelo de justiça vem sendo aplicado por um programa inserido no Judiciário? Quais 

têm sido os fluxos adotados, as percepções dos atores envolvidos no programa e os 

resultados obtidos?; (b) Que inferências podem ser extraídas dos dados colhidos e dos 

atendimentos realizados em Campinas para o debate no campo da justiça restaurativa?; 

e (c) Diante das incursões no campo e levando em consideração os valores e os ideais da 

justiça restaurativa, quais são os fatores facilitadores e os complicadores de uma 

experiência alocada no Judiciário? 

 Para tanto, o trabalho foi conduzido em quatro etapas: estudo teórico e 

levantamento bibliográfico, pesquisa documental, observação etnográfica e entrevistas 

com os atores envolvidos no programa.  

 Após considerações teóricas sobre a justiça restaurativa, sistema de justiça 

juvenil e ato infracional, a incursão no campo permitiu a realização de pesquisa 

documental (acesso ao andamento e a dados dos procedimentos de apuração de ato 

infracional da localidade enviados ao programa), sendo realizada, ainda, observação 

etnográfica dos atendimentos no procedimento restaurativo (pré-círculos e círculos) e 

entrevistas com os atores institucionais envolvidos no programa.  
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Com relação à seleção do terreno para a pesquisa empírica, em um primeiro 

momento, constatou-se uma diversidade de experiências restaurativas implementadas 

em esferas distintas, como nas escolas, nas comunidades por meio de organizações não 

governamentais e no Judiciário (universo geral). Optou-se pelo estudo de um programa 

ligado ao Judiciário (envolvendo, portanto, conflitos caracterizados como atos 

infracionais), tendo em vista a inquietação inicial que motivou esta pesquisa: sobre “se” 

o Judiciário poderia ser um espaço de administração consensual e alternativa dos 

conflitos que ali ingressam e “como” é o seu funcionamento, as vantagens e as 

desvantagens dessa especificidade de modelo de justiça restaurativa.  

A escolha pelo estado de São Paulo se deu por questão geográfica (facilidade de 

acesso/deslocamento) e também por representatividade, tendo em vista que é o estado 

mais populoso do país e com o maior índice de atos infracionais. 

As tentativas de acesso ao campo, todavia, não foram simples e sem percalços. 

Como mencionado, o campo da justiça restaurativa é permeado por diversas 

possibilidades de esferas de atuação (comunidade, Judiciário, escolas e ONGs, por 

exemplo), além de ser extremamente fluido e dinâmico. A simples existência de um 

programa restaurativo em uma comarca não é garantia de efetivo funcionamento e 

sequer de continuidade. Conforme bem pontuado por Tonche (2015, p. 89), no 

Judiciário, “o maior obstáculo para a continuidade dos programas é o deslocamento de 

seus principais envolvidos”, de forma que “sem maiores incentivadores no local, os 

programas acabam por se enfraquecer e se extinguem”. A alta rotatividade profissional 

também é frequente no contexto das escolas, o que prejudica o seguimento da pauta 

restaurativa nesses ambientes.  

Decididos o escopo da pesquisa e a intenção de observação de um programa 

desenvolvido no locus do Judiciário, houve dificuldade de mapeamento das 

experiências em curso no estado de São Paulo. No site do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, apesar de existir um espaço destinado à “justiça restaurativa” no campo 

“Coordenadoria da Infância e Juventude”17, foram encontrados poucos materiais e 

escassas informações: apenas alguns textos sobre o tema, além de relatórios sobre três 

projetos: “justiça e educação” (desenvolvido em escolas em Guarulhos e Heliópolis), 

“justiça restaurativa e comunitária” (em São Caetano do Sul) e “reconhecer, 

                                                 
17 http://www.tjsp.jus.br/EGov/InfanciaJuventude/Coordenadoria/JusticaRestaurativa/Default.aspx 

http://www.tjsp.jus.br/EGov/InfanciaJuventude/Coordenadoria/JusticaRestaurativa/Default.aspx
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responsabilizar-se, restaurar” (desenvolvido pela ONG CEDHP – Centro de Direitos 

Humanos e Educação Popular do Campo Limpo). 

Após o evento “10 anos de Justiça Restaurativa no Brasil: Boas práticas em São 

Paulo”, em 12 de março de 2015, organizado pelo Núcleo de Estudo sobre o Crime e a 

Pena da Direito GV, houve uma tentativa infrutífera de contato por e-mail com um dos 

juízes de Direito da Vara Especial da Infância e Juventude da Capital mais engajados 

com o tema. Posteriormente, foi possível perceber que o referido magistrado possui uma 

agenda profissional exigente, voltada à justiça restaurativa, às competências da infância 

e juventude (atos infracionais) e a outras atribuições jurisdicionais por ele acumuladas.  

A opção pelo estudo do projeto-piloto de São Caetano do Sul, que é referência 

no tema e articulada em duas frentes (Judiciário e escolas), foi abandonada após notícias 

de dificuldades de acesso ao programa, como os relatos esclarecedores de Tonche 

(2015).  

A participação em dois eventos revelou-se fundamental para ampliação do 

contato com experiências restaurativas em andamento no estado de São Paulo: (a) 

“Seminário Internacional de Justiça Restaurativa: 10 anos de diálogos para mudar 

realidades”, ocorrido em Santos nos dias 20 e 21 de agosto de 2015; e (b) curso sobre 

“Justiça Restaurativa” realizado na Escola Paulista de Magistratura (EPM) e voltado aos 

servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo, de 11 de setembro a 13 de novembro de 

2015.  

Além de ter tido maior contato com profissionais que atuam na esfera da 

Infância e Juventude (defensores públicos, psicólogos e assistentes sociais) e com 

experiência em justiça restaurativa, também foram obtidas maiores informações acerca 

de alguns programas restaurativos em curso em parceria com o Tribunal de Justiça de 

São Paulo, como Santos, São Vicente, Guarulhos, Tatuí, Tietê, Laranjal Paulista e 

Itajobi. Desses projetos, todavia, apenas Itajobi trabalhava, à época, com a justiça 

restaurativa voltada para atos infracionais (“círculos de conflito”) e, mesmo assim, de 

forma muito pontual. Os demais programas possuíam a escola como locus primordial de 

implementação do modelo restaurativo. 

 Durante o curso na EPM, estabeleceu-se contato com três profissionais da 

equipe interdisciplinar de Campinas, tendo recebido a informação de que nessa comarca 

a experiência restaurativa tem sido desenvolvida por uma das Varas da Infância e 

Juventude desde 2008. Após confirmação de interesse verbal e contato formal, com 

envio do projeto de pesquisa, foi obtida resposta positiva da equipe técnica com 
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autorização da juíza responsável pelos atos infracionais para desenvolver esta pesquisa 

de mestrado.  

Diante desse quadro, o projeto restaurativo em Campinas, como universo de 

análise e amostra de “meio, geográfico ou institucional” (PIRES, 2008, p. 177), foi 

escolhido para fins desta pesquisa por “pertinência teórica”, “as características e a 

qualidade extrínseca do caso”, “a possibilidade de aprender com o caso escolhido”, o 

“interesse social” e a “acessibilidade à investigação”, segundo critérios apontados por 

Pires (2008, p. 183).  

Além de Campinas ser um dos municípios mais populosos do Estado de São 

Paulo com índices próximos aos da capital, outros fatores foram determinantes para a 

seleção da pesquisa empírica: (a) ter sido um dos primeiros programas a ser 

desenvolvido no âmbito do Judiciário no país, sendo efetivamente implementado em 

2008 e em funcionamento ininterrupto até o momento (não sem dificuldades, as quais 

serão abordadas ao longo do trabalho); (b) envolver conflitos caracterizados como “atos 

infracionais”, ou seja, após o ingresso no sistema de justiça (judicializados); (c) 

trabalhar com o modelo restaurativo em fase inicial, isto é, antes do oferecimento de 

representação e efetiva instauração do procedimento de apuração de ato infracional; e 

(d) ter sido obtidas autorização e interesse dos atores envolvidos no referido programa 

(juíza, promotora de justiça e facilitadoras) pelo desenvolvimento da presente pesquisa.  

A incursão no campo iniciou-se em meados de dezembro de 2015, com a 

exploração do espaço físico do Judiciário local, a apresentação da pesquisa à equipe de 

justiça restaurativa, o conhecimento do cotidiano profissional e das atribuições 

desempenhadas pela equipe multidisciplinar responsável por conduzir o procedimento 

restaurativo, conversas informais com as psicólogas/facilitadoras e acesso a documentos 

produzidos sobre o tema (majoritariamente os relatórios elaborados pelas profissionais e 

encaminhados à apreciação dos operadores do Direito). 

A recepção e a disposição das profissionais diretamente envolvidas com o 

programa restaurativo na 2ª VIJ de Campinas para a realização desta pesquisa 

indubitavelmente colaboraram para uma parceria e diálogos abertos e ricos sobre a 

teoria e a prática da justiça restaurativa. Inicialmente, o contato concentrou-se na equipe 

multidisciplinar e particularmente no acompanhamento do cotidiano das duas 

psicólogas responsáveis pelos casos de justiça restaurativa.    

 A partir de janeiro de 2016 (tendo em vista o recesso forense no TJSP de 20 de 

dezembro a 06 de janeiro), o trabalho de campo foi dedicado a realização de 
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levantamento de informações sobre todos os processos encaminhados à justiça 

restaurativa desde 2015, colhendo-se dados como número dos autos, tipo de ato 

infracional, local do conflito, número de autores e receptores, comparecimento ou 

ausência para o pré-círculo, aceitação ou recusa na proposta de círculo restaurativo e 

resumo dos fatos; bem como a observação etnográfica dos atendimentos realizados 

pelas psicólogas.  

 As profissionais (uma delas inclusive com histórico de dedicação à pesquisa 

acadêmica e atualmente envolvida também com a docência para o ensino superior) não 

impuseram qualquer restrição ao acompanhamento dos casos, apenas exigindo 

autorização prévia e verbal de cada participante dos atendimentos. Os casos 

acompanhados foram aleatoriamente selecionados, de acordo com a disponibilidade das 

agendas profissionais, tendo sido priorizadas datas com: (a) o maior número possível de 

atendimentos marcados e (b) processos em que os pré-círculos (reuniões iniciais 

individuais) de ambas as partes tivessem sido marcados para o mesmo dia, permitindo 

que a observação do caso fosse mais completa.  

 Mesmo consciente de que a presença do pesquisador altera o campo observado, 

o acompanhamento dos atendimentos foi primordial para a percepção de nuances não 

captadas pelos relatórios elaborados pelas psicólogas, como a postura, o comportamento 

e a fala dos participantes. Assim, o objetivo foi o de observar o diálogo entre as 

profissionais e os envolvidos no conflito (autores, receptores e responsáveis legais) 

como pequenos rituais. Conforme leciona Peirano (2001, p. 27): 

No caso dos rituais, focalizá-los em sua especificidade para demonstrar que 

são momentos de intensificação do que é usual, torná-los loci privilegiados – 

verdadeiros ícones ou diagramas – para se detectar trações comuns a outros 

momentos e situações sociais. Se existe uma coerência na vida social – com 

os antropólogos acreditamos -, o que se observa no fragmento ritual (quer 

seja a resolução de conflitos à Turner; transmissão dos conhecimentos, como 

queria Leach; ou o vínculo entre ação social e cosmologia seguindo Tambiah) 

também se revela em outras áreas do comportamento que o pesquisador 

investiga. Vivemos sistemas rituais complexos, interligados, sucessivos e 

vinculados, atualizando cosmologias e sendo por elas orientados. 

 

 De dezembro de 2015 a dezembro de 2016, foram contabilizadas 32 viagens a 

Campinas com o acompanhamento de 35 pré-círculos, 07 círculos restaurativos, 03 

audiências judiciais e 09 reuniões de equipe ou grupo gestor.  

Em maio de 2016, diante do interesse da pesquisa em apurar as percepções, os 

olhares e as inquietações vivenciadas pelos atores diretamente envolvidos com o 

programa restaurativo, como assistentes sociais, psicólogas e operadores do Direito no 
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cotidiano, acrescida da necessidade surgida pela lacuna de conhecimento acerca dos 

fluxos anteriores e posteriores ao procedimento restaurativo, foram realizadas 

entrevistas com a promotora de justiça da infância e juventude, as facilitadoras e a juíza 

de Direito da 2ª VIJ.  

Compartilha-se do entendimento de que a entrevista é um “instrumento 

privilegiado de acesso à experiência dos atores” e um meio eficaz para “coletar 

informações sobre as estruturas e o funcionamento de um grupo, uma instituição, ou, 

mais globalmente, uma formação social determinada” (POUPART, 2008, p. 2016 e 

222).  

A realização de entrevistas semi-dirigidas não somente foi fundamental para 

acessar a visão dessas profissionais sobre o programa desenvolvido, como também 

contribuiu para maior contato e integração com as operadoras do Direito, ampliando-se 

as possibilidades iniciais da pesquisa. Tanto a promotora de justiça, quanto a juíza de 

direito mostraram-se entusiastas e colaborativas para a realização da pesquisa, tendo 

sido assentida a presença da pesquisadora em reuniões internas (equipe) e externas 

(grupo gestor), bem como autorizado o acompanhamento de todos os processos 

conduzidos na 2ª VIJ por intermédio de acesso ao sistema eletrônico SAJ18 utilizado 

pelo TJSP, em regra, restrito para funcionários locais.  

Por meio das entrevistas e do acesso ao sistema interno do TJSP (SAJ), foi 

possível obter mais esclarecimentos acerca do fluxo posterior ao procedimento 

restaurativo realizado pela equipe técnica, o que certamente contribuiu para as análises 

do capítulo final, onde se pretendeu aproximar os aspectos empíricos do segundo 

capítulo com a discussão teórica apresentada no primeiro capítulo. A partir dessa 

ferramenta, foram colhidos dados relevantes para aprimorar o quadro da justiça 

infracional e restaurativa desenvolvida no local, como por exemplo: o número de 

procedimentos de apuração de ato infracional distribuídos à vara por mês, quantidade de 

processos encaminhados ao procedimento restaurativo, natureza de atos infracionais e 

resultado dos processos, com o corte temporal de janeiro de 2015 a dezembro de 2016. 

A sistematização dos dados quantitativos e qualitativos sobre os casos enviados à 

justiça restaurativa, bem como o acompanhamento de atendimentos pela equipe técnica 

até o final de 2016, permitiu a construção de uma base de dados relativamente 

consistente para iluminar questões teóricas importantes.  

                                                 
18 O SAJ (Sistema de Automação da Justiça) é o programa utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo para cadastro e movimentação de todos os processos que ingressam no Poder Judiciário. 
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É necessário enfatizar, ainda, que durante o delineamento das perguntas de 

pesquisa e elaboração deste trabalho, um dos maiores desafios envolveu o modo de 

coleta, exposição e avaliação dos dados relativos à experiência observada. Se por um 

lado a análise quantitativa dos dados não se mostrou suficiente para abarcar a 

complexidade e as nuances das práticas restaurativas, por outro lado, constatou-se a 

dificuldade de utilização de indicadores qualitativos que não se limitassem a critérios 

meramente subjetivos.  

Inicialmente, optou-se pela coleta de dados quantitativos acerca da natureza e 

dos locais dos conflitos, o número de casos encaminhados ao procedimento restaurativo, 

a quantidade de pré-círculos e o fluxo posterior dos processos, por se entender que esses 

dados permitiriam uma visão mais macro de como a experiência tem se desenvolvido 

em Campinas. Acredita-se que o material colhido permitiu a inferência de uma série de 

conclusões, como a utilização da justiça restaurativa apenas para uma parcela diminuta 

dos casos que tramitam na justiça juvenil, limitando-se quase que exclusivamente a 

hipóteses de atos infracionais caracterizados como de “menor potencial ofensivo” e cujo 

resultado majoritariamente foi a concessão da remissão simples (sem aplicação de 

medida) como forma de exclusão do processo. 

 Muitas outras inferências, todavia, só foram possíveis por meio de uma análise 

qualitativa dos dados e, no caso, as incursões ao campo e as entrevistas realizadas foram 

de grande valia para a percepção de minúcias que não seriam captadas apenas por 

termos numéricos, contabilizando-se, a título exemplificativo, a quantidade de círculos 

restaurativos realizados, acordos firmados e cumpridos. No caso de Campinas, 

constatou-se baixa incidência no número de círculos restaurativos (18 círculos em 2015 

e 10 círculos em 2016), especialmente levando-se em consideração o número de pré-

círculos realizados durante esse período (174 atendimentos em 2015 e 217 em 2016). 

Qual seria, então, a efetividade do procedimento restaurativo e como medi-la?  

Esta pesquisa não está apta a responder a essa questão, nem se propõe a tecer 

hipóteses e soluções nesse sentido. Apenas coloca-se a questão para ressaltar a 

necessidade de mais investigações e reflexões sobre o assunto para que o debate sobre a 

justiça restaurativa possa avançar no país, ultrapassando a discussão muito pautada no 

discurso teórico e baseada em literatura e experiências estrangeiras. 
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Outro enfoque que não será dado neste trabalho diz respeito ao debate da justiça 

restaurativa na perspectiva da cultura jurídica brasileira19, devido às limitações do 

objeto da pesquisa.  

Por fim, considera-se que o presente trabalho se justifica, porque no campo do 

Direito são escassas as pesquisas empíricas em justiça restaurativa20, tema que tem sido 

objeto de estudo por pesquisadores de outras áreas, como sociologia21, serviço social22, 

psicologia23 e educação24.  

O programa desenvolvido em Campinas desde 2007, por exemplo, foi objeto de 

estudo de uma dissertação de mestrado em serviço social, de 2010, por uma das 

funcionárias envolvidas no processo de implementação (QUINTANA, 2010), com foco, 

todavia, no âmbito escolar. Não foram encontrados, ainda, trabalhos acadêmicos que 

olhassem para as práticas restaurativas no âmbito do Judiciário na comarca de 

Campinas, de modo que esta pesquisa pretende suprir essa lacuna no campo de 

conhecimento.  

                                                 
19 Quanto a esse ponto, recomenda-se a leitura do trabalho de Guilherme Augusto Dornelles de Souza. 

“Será que acaba em samba? Reflexões sobre possíveis implicações da cultura jurídica brasileira para a 

justiça restaurativa no Brasil”. 2010. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências Penais) - 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Orientador: Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo. 

Outro artigo: SOUZA, Guilherme Augusto Dornelles de ; AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de. Que 

"paz" é essa? Os significados do conflito na cultura jurídica brasileira e a Justiça Restaurativa no Brasil. 

In: XI Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, 2011, Salvador - BA. Anais do XI CONLAB, 

2011. 
20 Como a brilhante dissertação de mestrado de BENEDETTI, Juliana Cardoso. Tão próximos, tão 

distantes: a Justiça Restaurativa entre comunidade e sociedade. 2009. 135 f. Dissertação (Mestrado – 

Programa de Pós Graduação em Direito. Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e 

Criminologia) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo.  E da premiada tese de 

doutorado de ACHUTTI, Daniel Silva. Justiça Restaurativa e Abolicionismo Penal: contribuições para 

um novo modelo de administração de conflitos no Brasil. Porto Alegre, 2012. 
21 TONCHE, Juliana.  Internacionalização do saber jurídico e redes profissionais locais: Um estudo 

sobre justiça restaurativa em São Carlos-SP e São Caetano do Sul-SP. 2010. 124 f. Dissertação 

(Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Sociologia) – Universidade Federal de São Carlos, São 

Carlos.  

TONCHE, Juliana. A construção de um modelo “alternativo” de gestão de conflitos: usos e 

representações de justiça restaurativa no estado de São Paulo. 2015. 223 f. Tese (Doutorado – Programa 

de Pós-Graduação em Sociologia) – Universidade de São Paulo, São Paulo. 
22 QUINTANA, Silmara Cristina Ramos. A trajetória do município de Campinas para a adoção da 

Justiça Restaurativa. 2010. 133 f. Dissertação (Mestrado em Adolescente em Conflito com a Lei – Área 

de concentração: Modelos e práticas de intervenção) – Universidade Bandeirante de São Paulo, São 

Paulo. 
23 YABASE, Carolina Yuubi. Os sentidos de Justiça Restaurativa para os facilitadores e suas 

consequências para uma prática transformadora”. 2015. 184f. Dissertação (Mestrado – Programa de Pós 

Graduação em Psicologia. Área de Concentração: Psicologia Social e do Trabalho) – Instituto de 

Psicologia da Universidade de São Paulo, São Paulo. 

VIEIRA, Victor Barão Freire. Um estudo sobre o percurso formativo das Escolas de Perdão e 

Reconciliação (ESPERE) e os fundamentos para uma Justiça Restaurativa. 2014. 171 f. Dissertação 

(Mestrado - Programa de Pós Graduação em Psicologia. Área de Concentração: Psicologia Escolar e do 

Desenvolvimento Humano) – Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, São Paulo.  
24 BOONEN, Petronella Maria. A Justiça Restaurativa, um desafio para a educação. 2011. 260 f. Tese 

(Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, São Paulo.  
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Acredita-se que os programas restaurativos em desenvolvimento em diversas 

localidades do país necessitam de maior atenção, divulgação e esclarecimento, tanto 

para o público em geral, quanto para a academia, pesquisadores e profissionais que 

trabalham ou possuem contato com o tema. Afinal, é por meio das boas e más práticas 

que o modelo restaurativo pode ser aperfeiçoado ou mesmo repensado para ser 

desenvolvido no âmbito do Judiciário ou fora dele, explorando-se seu potencial crítico. 

Considerando que “a pesquisa empírica é um empreendimento social” (EPSTEIN e 

LEE, 2013, p. 71), espera-se que este trabalho possa contribuir para a reflexão pela 

comunidade (em geral, acadêmicos e autoridades) sobre a aplicação desse modelo de 

justiça no país.  

 

***  
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2. JUSTIÇA RESTAURATIVA: PREMISSAS DA OBSERVAÇÃO 

 

 Diversos autores atribuem grande influência de valores e rituais de comunidades 

tradicionais sobre o que se convencionou chamar de justiça restaurativa pelas 

sociedades contemporâneas (ZEHR, 2008; PRANIS, 2010). A partir de uma visão 

antropológica, é possível afirmar que práticas restaurativas existem desde que foram 

formadas comunidades (WEITEKAMP, 1999, p.81).  

Contudo, o recorte histórico que permite a compreensão do significado atual que 

adquiriu esse arcabouço teórico e empírico denominado “justiça restaurativa” volta-se 

para a década de 1960, especialmente considerando-se o contexto acadêmico 

estadunidense, adquirindo maior atenção e propulsão na década de 1990. O termo foi 

cunhado por Albert Eglash, em seu artigo “Beyond Restitution: Creative Restitution” 

publicado em 1977 (VAN NESS & STRONG, 2010), para designar uma resposta 

alternativa ao crime, com vistas a restauração dos efeitos da ação danosa, envolvendo as 

partes, de forma ativa, no processo criminal. A sua origem pode ser associada a três 

movimentos: o de contestação das instituições repressivas; o da (re)descoberta da vítima 

(vitimologia); e o de exaltação da comunidade (FAGET apud JACCOUD, 2005, p.164).  

Segundo Jaccoud (2005, p.165), o movimento de crítica às instituições 

repressivas originou-se em universidades dos Estados Unidos, sob forte influência da 

Escola de Chicago25 e da criminologia radical (abolicionismo). É proposta uma justiça 

mais humanista e menos punitiva, com reflexões sobre a mudança do paradigma da 

repressão para a prevenção. Há uma reflexão acerca da definição do “criminoso”, 

recuperando-se a ideia de Durkheim de que o crime é um fenômeno normal de toda 

estrutura social e não uma divergência de ordem social (Teoria da Anomia26).  

                                                 
25 Conforme salientado por Shecaira (2013, p. 163), a partir do empirismo da Escola de Chicago, 

“inaugura-se um paradigma reformista da resposta ao crime. No que concerne à política criminal, o foco é 

voltado para a comunidade local, com a mobilização das instituições locais para obviar a desorganização 

social, reconstituir a solidariedade humana e controlar as condutas desviadas. A absorção das pessoas que 

apresentaram condutas delituosas só seria possível com o envolvimento preventivo da comunidade (e não 

repressivo), reconhecendo-se implicitamente que a sociedade era a responsável pela existência da própria 

criminalidade”. O pensamento desenvolvido na Universidade de Chicago foi designado “teoria da 

ecologia criminal” ou “teoria da desorganização social” cuja consequência principal foi priorizar a ação 

preventiva, em detrimento da atuação repressiva. A intervenção da cidade deve ser planejada, sendo 

imprescindível o envolvimento da sociedade com o esforço conjunto dos segmentos sociais que a 

compõe.  
26 A teoria da anomia insere-se nas “teorias funcionalistas”, cujo foco é voltado para as consequências de 

um conjunto de fenômenos empíricos ao invés de suas causas. O pensamento funcionalista considera a 

sociedade como um todo orgânico, pressupondo para o perfeito funcionamento, a integração e articulação 

entre os indivíduos que a compõe e de acordo com os seus valores e objetivos. Haverá anomia (ausência 

ou desintegração das normas sociais) quando os “mecanismos institucionais reguladores do bom 
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O movimento abolicionista, ainda que envolva inúmeras linhas de pensamento e 

diferentes propostas, caracteriza-se pela ideia central de não reconhecimento da 

legitimidade do direito penal e das tradicionais formas de punição, cuja máxima se 

exprime pela pena de prisão. Seus defensores acreditam que os delitos representam 

apenas conflitos sociais e que o direito penal não auxilia na resolução dos problemas. 

Buscam a substituição do sistema penal comum por outras formas mais humanas. Nesta 

linha de pensamento, há expoentes como Nils Christie e Louk Hulsman.  

O movimento abolicionista, sustentando a substituição do modelo de justiça 

criminal convencional, busca a recuperação pela vítima e pelo ofensor do conflito 

tomado pelo Estado. A ideia é fazer com que a comunidade retome a sua capacidade 

para solucionar os próprios conflitos, sem a necessidade de encaminhamento para o 

sistema de justiça penal. O radicalismo desse movimento gerou inúmeras críticas por 

parte da população e dos profissionais do direito, como criminólogos, juristas e 

advogados.  

Diante desse quadro, a justiça restaurativa desponta nos anos 1990 como 

alternativa ao modelo abolicionista, sendo mais aceita por dialogar melhor com o 

sistema vigente (PALLAMOLLA, 2009, p. 178). Os ideais restaurativos vão ao 

encontro do movimento abolicionista no que tange à proposta de superação do 

paradigma do processo penal contemporâneo de encarceramento como resposta 

primordial ao crime. Contudo, a justiça restaurativa distancia-se de ideais abolicionistas 

por interagir com o sistema penal e processual penal e por não negar a utilização da 

pena de prisão para determinados delitos, adotando, portanto, uma posição 

intermediária, relacionada ao minimalismo (Direito Penal Mínimo). 

Por fim, o movimento vitimológico surgiu inicialmente com um foco nas razões 

da vitimização, ou seja, quais fatores que predispõe um indivíduo a se tornar vítima. 

Esse primeiro foco da vitimologia, fortemente ligado ao positivismo lombrosiano, não é 

o que influenciou o movimento restaurativo, mas sim o interesse surgido posteriormente 

quanto às consequências da vitimização. Shecaira (2013, p.49) ensina que: 

A vítima, nos dois últimos séculos, foi quase totalmente menosprezada pelo 

direito penal. Somente com os estudos criminológicos é que seu papel no 

processo penal foi resgatado. Tem-se convencionado dividir os tempos em 

três grandes momentos, no que concerne o protagonismo das vítimas nos 

                                                                                                                                               
gerenciamento da sociedade não estiverem cumprindo seu papel funcional” (SHECAIRA, p. 191). Além 

disso, “o fato criminoso, pois, só terá relevo quando atingir a consciência coletiva na sociedade. O 

fenômeno delito apresenta, segundo este pensamento, todos os sintomas de normalidade, uma vez que 

eles aparecem estritamente ligados às condições de toda a vida coletiva” (Ibidem, p. 192).  



 

 

20 
 

estudos penais: a ‘idade de ouro’ da vítima; a neutralização do poder da 

vítima; e a revalorização do papel da vítima. Mesmo que tais períodos 

encontrem um certo questionamento, essa classificação é aceita pela maioria 

dos autores.  

 

Jaccoud (2005, p.165) explica que “o movimento vitimista inspirou a 

formalização dos princípios da justiça restaurativa, mas não endossou seus princípios, 

nem participou diretamente de seu advento”. Esse movimento contribuiu 

fundamentalmente para que se repensasse o papel da vítima no processo penal, servindo 

de base para um dos pilares da justiça restaurativa, qual seja, o foco nas necessidades da 

vítima, atribuindo-lhe, juntamente com o ofensor e a comunidade, o protagonismo na 

solução do conflito, a partir do empoderamento dos envolvidos no conflito. 

O movimento restaurador inspirou-se, ainda, no movimento de exaltação da 

comunidade, resgatando-se as raízes históricas de comunidade tradicionais, em que “os 

conflitos são menos numerosos, melhor administrados e onde reina a regra da 

negociação” (Ibidem, p.165).   

Fruto de uma conjuntura complexa e fortemente influenciada por movimentos 

distintos, a justiça restaurativa ganhou força e tem se desenvolvido cada vez mais em 

diversos países. Nos anos de 1970 e 1980, no contexto norteamericano, o foco estava 

nas expressões “mediação entre vítima e ofensor” (Victim Offender Mediation – VOM) 

e “reconciliação”, associando-se ao movimento de descriminalização. Na década de 

1970, operou-se uma fase experimental com projetos-piloto no sistema penal e, na 

década seguinte, houve a institucionalização das referidas experiências. Nos anos 1990, 

verificou-se uma expansão dos processos restaurativos para todas as fases do processo 

penal (PALLAMOLLA, 2009, pp. 54-55). Dentre as enormes contribuições para o 

campo da justiça restaurativa podem ser citadas as comunidades aborígenes do Canadá e 

as tribos maoris da Nova Zelândia. 

A Nova Zelândia foi um dos países pioneiros na implementação e 

institucionalização da justiça restaurativa pelo sistema judiciário. Os maoris estavam 

insatisfeitos com o modo como os profissionais do direito tomavam decisões a respeito 

deles, especialmente em razão da sua cultura, tradições e valores não serem 

suficientemente considerados. Em resposta a essa demanda, foi aprovado o “Children, 

Young Persons and Their Families Act”, em 1989, que incorporou o modelo de 

conferência de grupos familiares ao sistema de justiça da infância e da juventude 

(PAKURA, 2004, p. 3).  
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Em 1995, foram implantados três projetos-pilotos financiados pelo governo 

neozelandês com foco em adultos e inspirados no modelo de Conferências de Grupos 

Comunitários: “Project Turnaround”, “Te Whanau Awhina” e “Community 

Accountability Programme” (JANTZI, 2001, pp. 10-11). Nos anos seguintes, outros 

programas foram sendo adotados com diversidade de modelos e de fontes de 

financiamento, além de focarem em etapas distintas do processo criminal, tornando-se o 

país, referência mundial no tema.  

Ainda na década de 1990, a reconciliação adquiriu um papel imprescindível no 

processo de democratização e fim do regime de apartheid na África do Sul, englobando 

comunidades negras e brancas com o objetivo de reintegrá-las. As “Comissões de 

Verdade e Reconciliação”, bem como práticas tradicionais locais permitiram que a 

população lidasse com o passado de modo a conhecer a verdade, responsabilizar os 

autores, dar voz às vítimas e propor formas de reparação e prevenção de abusos futuros. 

Assim, a Comissão baseou-se em valores de uma justiça restaurativa e não criminal-

retributiva. 

Outra experiência que ganhou notoriedade foi implementada na comunidade de 

Zwelethemba, próximo à Cidade do Cabo, idealizada no contexto das eleições 

democráticas da África do Sul em 1994 pelo ministro da Justiça com a intenção de 

“estabelecer um conjunto de instituições sustentáveis para reger a segurança em nível 

local que foi instruído, e mobilizaria, a capacidade e o conhecimento locais” 

(FROESTAD & SHEARING, 2006).  Sob o nome de “Pacificação”, o modelo possui 

como objetivo o restabelecimento da paz diante de um conflito interpessoal, por meio 

do envolvimento de pessoas diretamente envolvidas e indivíduos consideradas capazes 

de contribuir para a administração dele. Em reunião, busca-se a identificação coletiva da 

raiz dos problemas que causaram o conflito e uma solução orientada para o futuro. Entre 

os casos levados para os “Comitês de Paz” figuram os de violência doméstica.  

A expansão das iniciativas restaurativas chegou ao conhecimento da 

Organização das Nações Unidas (ONU), que passou a incentivar a aplicação da justiça 

restaurativa pelos países. A despeito da sua natureza de soft-law, a organização tem 

contribuído para apresentar e fomentar mudanças na estrutura da justiça criminal com a 

intenção de torná-la mais justa e eficiente. A Declaração de Viena sobre o Crime e a 

Justiça (Anexo da Resolução nº 55/59 da Assembleia Geral da ONU) de 2000 se 

debruçou sobre os desafios do século XXI quanto à prevenção ao crime e justiça 

criminal, incluindo dentre os planos de ação, o encorajamento ao “desenvolvimento de 
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políticas, procedimentos e programas de justiça restaurativa que respeitem os direitos, 

necessidades e interesses das vítimas, infratores, comunidades e todas as outras partes” 

(item 28), por meio de ações nacionais (item 47) e internacionais (item 48).  

No conjunto de padrões e normas relacionadas à prevenção ao crime e à justiça 

criminal, há previsão específica de princípios básicos do uso de programas de justiça 

restaurativa em questões criminais (anexo da Resolução nº 12/2002, do Conselho 

Econômico Social – ECOSOC), além de a justiça restaurativa ser mencionada em outras 

normas, como na Declaração de Bangkok sobre alianças estratégicas em prevenção ao 

crime e justiça criminal (item 3227) e nas Diretrizes sobre Justiça em Assuntos 

envolvendo crianças vítimas e testemunhas de crime (item 3628 do Anexo da Resolução 

nº 20/2005, do Conselho Econômico e Social). 

 

2.1 PERSPECTIVAS TEÓRICAS: CONCEITOS, PRINCÍPIOS E ASPECTOS 

PROCEDIMENTAIS 

 

A Justiça Restaurativa como modelo inserido no sistema judiciário de diversos 

países é fruto de experimentações iniciadas nos anos 1980, de modo que não nasceu de 

abstrações e conceitos puramente teóricos. A teoria, o conceito e os valores são mais 

recentes, tendo sido moldados a partir da colocação em prática e adaptações de tradições 

de comunidades de locais distintos do globo, como as conferências de grupos familiares 

dos maoris da Nova Zelândia, como mencionado; os círculos de sentenciamento das 

comunidades aborígenes do Canadá; tradições e lei consuetudinária de tribos africanas 

(ZEHR, 2008).  

No mesmo sentido, Marshall (1999, p. 7) evidencia que a Justiça Restaurativa 

não consiste em uma teoria acadêmica única sobre crime ou justiça; pelo contrário, 

representa, de uma maneira eclética, a soma das experiências atuais em trabalhar de 

modo bem-sucedido com o crime.  

Parte-se das premissas de que o delito é originado das condições sociais e das 

relações dentro da comunidade; que a prevenção do crime depende em parte da 

                                                 
27 “Para promover os interesses das vítimas e a reabilitação de delinquentes, nós reconhecemos a 

importância do maior desenvolvimento de políticas, procedimentos e programas de justiça restaurativa 

que incluem alternativas à instauração de processos, para reduzir, assim, os adversos efeitos do 

encarceramento, ajudando a evitar a sobrecarga das cortes criminais e a promover a incorporação de 

propostas da justiça restaurativa nos sistemas de justiça criminal, conforme apropriado.” 
28 “Contanto que os procedimentos sejam sensíveis às crianças e que respeitem essas Diretrizes, 

procedimentos conjuntos criminais e reparatórios devem ser encorajados, juntamente com procedimentos 

de justiça informais e comunitários tais como a justiça restaurativa.” 
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assunção de responsabilidade pelas comunidades em conjunto com os governos 

competentes pelas políticas sociais adotadas; que as consequências do crime não podem 

ser totalmente resolvidas pelas partes sem que seja facilitado o envolvimento pessoal 

delas; que as medidas de justiça devem ser flexíveis o suficiente para responder a 

exigências particulares, necessidades pessoais e com potencial de ação em cada caso; 

que a parceria e objetivos comuns entre as agências de justiça e delas com a 

comunidade são essenciais para otimizar a eficiência e eficácia; e que a justiça consiste 

em uma abordagem balanceada na qual um objetivo único não pode dominar os outros 

(MARSHALL, 1999, p. 6). 

 

2.1.1 Conceito Aberto e Princípios 

 

Em face da multiplicidade de programas e práticas existentes, não há um 

consenso entre os estudiosos quanto ao conceito de justiça restaurativa, sendo inclusive 

alvo de questionamento acerca da necessidade e da utilidade de uma definição rígida 

(ZEHR, 2012, p. 48), sendo mais bem definido por seus valores e finalidades. Quanto a 

esse ponto, é fundamental destacar que não é incomum a existência de práticas que se 

autodenominam restaurativas, mas que não estão em consonância com os princípios 

exaltados pelo modelo. Conforme bem salientado por Zehr (2012, p. 17): 

A questão é que o campo da Justiça Restaurativa tem crescido com tanta 

rapidez e em tantas direções que às vezes não é fácil caminhar para o futuro 

com integridade e criatividade. Somente uma visão clara dos princípios e 

metas poderá oferecer a bússola de que precisamos para encontrar o norte 

num caminho inevitavelmente tortuoso e incerto. 

 

A despeito da dificuldade conceitual, a justiça restaurativa é comumente 

relacionada a outra forma de lidar com o crime, entendido como um ato que causa danos 

nas relações sociais e que deve ser reparado. Envolve a ideia de participação ativa dos 

envolvidos no delito, com o objetivo de conjuntamente identificarem e tratarem os 

danos e as necessidades decorrentes da ofensa e suas implicações para o futuro 

(ZEHR29, 2012, p. 49; PINTO30, 2005, p. 20; JACCOUD31, 2004, p. 169; 

                                                 
29 Definição de ZEHR: “Justiça Restaurativa é um processo para envolver, tanto quanto possível, todos 

aqueles que têm interesse em determinada ofensa, num processo que coletivamente identifica e trata os 

danos, necessidades e obrigações decorrentes da ofensa, a fim de promover o restabelecimento das 

pessoas e endireitar as coisas na medida do possível.”  
30 Definição de PINTO: “A Justiça Restaurativa baseia-se num procedimento de consenso, em que a 

vítima e o infrator, e, quando apropriado, outras pessoas ou membros da comunidade afetados pelo crime, 

como sujeitos centrais, participam coletiva e ativamente na construção de soluções para a cura das feridas, 
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MARSHALL32, 1999, p. 8).  

Os princípios que norteiam a justiça restaurativa são fluidos e recebem 

classificações diversas entre os estudiosos, destinadas para fins didáticos e para 

orientação de boas práticas restaurativas. Dessa forma, qualquer que seja a classificação 

adotada, o que se deve ter em mente é a essência do modelo restaurador, razão pela qual 

esta pesquisa busca apontar os aspectos mais relevantes enunciados pela doutrina. 

Zehr (2012, pp. 34-36) apresenta três pilares da justiça restaurativa: o dano 

cometido e as necessidades tanto do receptor do ato, quanto do ofensor; as obrigações 

advindas do conflito, as quais consistem na responsabilização do autor do dano e 

mesmo da comunidade; e o engajamento ou a participação das partes afetadas pelo 

delito em um processo inclusivo e cooperativo para solução do caso. Segundo o autor, 

A Justiça Restaurativa requer, no mínimo, que cuidemos dos danos sofridos 

pela vítima e de suas necessidades; que seja atribuída ao ofensor a 

responsabilidade de corrigir aqueles danos, e que vítimas, ofensores e a 

comunidade sejam envolvidos nesse processo. 

 

É comum a comparação33 entre a Justiça Restaurativa e a Justiça Retributiva, 

como se fossem modelos antagônicos e incompatíveis. Contudo, há pontos de 

convergência entre elas, tendo em vista que ambas visam à correção de um dano que foi 

causado e entendem que a reação deve ser proporcional ao ato lesivo (ZEHR, 2012). As 

diferenças significativas firmam-se quanto ao enfoque e à solução que devem ser 

adotadas uma vez instalado o conflito.  

A justiça comum adota um conceito jurídico-normativo de crime (ato contra a 

sociedade, que é representada pelo Estado), há um monopólio estatal da justiça criminal, 

volta-se para o passado e não oferece resposta ou apoio adequado aos envolvidos. O 

processo penal possui um ritual solene e público, com linguagens e procedimentos 

formais e complexos. O processo decisório fica a cargo de autoridades e profissionais 

do Direito (PINTO, 2005).  

De seu lado, a justiça restaurativa entende o crime em seu conceito realístico, ou 

                                                                                                                                               
dos traumas e perdas causados pelo crime.” 
31 Definição de JACCOUD: “[...] uma aproximação que privilegia toda a forma de ação, individual ou 

coletiva, visando corrigir as consequências vivenciadas por ocasião de uma infração, a resolução de um 

conflito ou a reconciliação das partes ligadas a um conflito.” 
32 Definição de MARSHALL: “um processo através do qual todas as partes interessadas em um crime 

específico se reúnem para solucionar coletivamente como lidar com o resultado do crime e suas 

implicações para o futuro.” 
33 Para uma análise comparada e detalhada acerca dos dois modelos, sugere-se a leitura do artigo de 

Renato Sócrates Gomes Pinto: “Justiça Restaurativa é possível no Brasil?” (2005). 
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seja, como um ato que causou danos, e incorpora as pessoas afetadas por ele no 

processo decisório como protagonistas na gestão do conflito. O foco do modelo, como 

já dito, está na responsabilização do ofensor e na reparação dos danos conforme as 

necessidades advindas especialmente do receptor do ato, mas também do autor, por 

meio de um procedimento voluntário, informal e confidencial (PINTO, 2005). 

Assim, a justiça restaurativa propõe uma mudança na visão do crime, que passa 

a ser entendido em seu contexto social (MARSHALL34, 1999, p. 5), como um conflito 

entre indivíduos e que gerou danos aos envolvidos e às relações sociais (SICA, 2007, p. 

234), operando-se um distanciamento da visão convencional de crime como violação 

das regras impostas pelo Estado. A orientação da resolução do conflito volta-se para o 

futuro (MARSHALL, 1999), como reparação e possibilidade de transformação da 

situação (ZEHR, 2012), e não mais para o passado, como retribuição por ato que causou 

dano, que prevalece na justiça comum.  

Embora seja comum essa distinção, colocando-se ênfase no poder transformador 

do modelo restaurativo e na constituição de outro paradigma de justiça, na realidade, 

não são sistemas necessariamente excludentes, razão pela qual Zehr (2008, p. 114) 

utiliza o termo lentes para as diferentes formas de enxergar e lidar com o crime. 

Enfatiza que “a Justiça Restaurativa não se contrapõe necessariamente à Justiça 

Retributiva” (2012, p. 23), “não é, de modo algum, resposta para todas as situações, 

nem está claro que deva substituir o processo penal, mesmo num mundo ideal” (2012, 

p. 22).  

QUADRO 01: FORMAS DE VER O CRIME 

LENTE RETRIBUTIVA LENTE RESTAURATIVA 

1. O crime é definido pela violação da lei 
1. O crime é definido pelo dano à pessoa e ao 

relacionamento (violação do relacionamento) 

2. Os danos são definidos em abstrato 2. Os danos são definidos concretamente 

3. O crime está definido numa categoria distinta 

dos outros danos 

3. O crime este reconhecidamente ligado a outros 

danos e conflitos 

4. O Estado é a vítima 4. As pessoas e os relacionamentos são as vítimas 

5. O Estado e o ofensor são as partes no processo 5. A vítima e o ofensor são as partes no processo 

                                                 
34 MARSHALL (1999, p. 5) leciona que a Justiça Restaurativa não compreende uma prática específica, 

mas sim um conjunto de princípios orientadores para diversas experiências de qualquer agência ou grupo 

em relação ao crime. Destaca os seguintes princípios34: (a) criação de espaço para o envolvimento pessoal 

dos principais interessados, notadamente o ofensor e a vítima, mas também seus familiares e 

comunidades; (b) a visão do crime em seu contexto social; (c) a resolução do conflito orientada para o 

futuro; e (d) flexibilidade da prática restaurativa. 
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6. As necessidades e direitos das vítimas são 

ignorados 

6. As necessidades e direitos das vítimas são a 

preocupação central 

7. As dimensões interpessoais são irrelevantes 7. As dimensões interpessoais são centrais 

8. A natureza conflituosa do crime é velada 8. A natureza conflituosa do crime é reconhecida 

9. O dano causado ao ofensor é periférico 9. O dano causado ao ofensor é importante 

10. A ofensa é definida em termos técnicos, 

jurídicos 

10. A ofensa é compreendida em seu contexto 

total: ético, social, econômico e político 

Fonte: (ZEHR, 2008, pp. 174-175) 

 

Com relação aos princípios que guiam o procedimento restaurativo em si, os 

estudiosos enfatizam o caráter de inclusão e participação direta dos envolvidos no 

processo deliberatório; a responsabilização do infrator com vistas à reparação, 

reintegração e transformação; e a construção de consenso para a resolução do conflito 

(DIGNAN, 2005; WRIGHT, 2001; CRAWFORD e NEWBURN, 2003; VAN NESS e 

STRONG, 1997). 

Nesse conjunto, desponta como fundamental a criação de um espaço neutro para 

a gestão do conflito com a participação direta, ativa, informada e voluntária das 

pessoas envolvidas, notadamente do ofensor e da vítima, mas também de seus 

familiares e da comunidade, a depender da abrangência do programa. Os participantes 

adquirem um papel de protagonismo no modelo restaurativo em contraposição ao papel 

secundário ou inexistente que assumem no processo penal vigente. Na justiça 

retributiva, o Estado assume o papel da vítima diante do ato ilícito cometido, de modo 

que as necessidades da vítima são geralmente ignoradas ou negligenciadas (ZEHR, 

2012, pp. 24-25).  

A noção de responsabilidade é fundamental no procedimento restaurativo e está 

relacionada ao empoderamento do ofensor. Além de atentar-se às suas necessidades, 

encoraja-se o ofensor a assumir a responsabilidade pelas suas ações, bem como a 

reparar danos decorrentes do ato ilícito, engajando-se no diálogo sobre o que deve ser 

feito para alcançá-la. Trata-se, portanto, de uma responsabilidade ativa e compartilhada 

com os demais envolvidos.  

Com relação à restauração, Braithwaite (2002) elenca o que chamou de 

“maximising standards”, ou seja, valores relacionados a todas as formas de cura e 

restauração que se almejam por meio do procedimento restaurativo, não se limitando à 

reparação do dano. Segundo o autor, esses princípios abrangem restauração emocional, 

da liberdade, da segurança, da propriedade, da paz, da dignidade humana, das relações 
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humanas, das comunidades, da prevenção de futuras injustiças, entre outros. De acordo 

com esse entendimento, não há a intenção de apagar a ofensa ou de restabelecer a 

situação anterior aos fatos, mas sim uma forma de estabelecer outra relação entre os 

envolvidos nos atos, para que se sintam satisfeitos com os resultados obtidos com o 

desfecho do procedimento restaurativo. 

Por fim, quanto à construção conjunta de um acordo e plano de ação para o 

futuro, destaca-se que a participação das partes no processo restaurativo deve ser 

voluntária, ou seja, é imprescindível a manifestação pelos envolvidos de interesse sério 

e vontade livre e informada acerca dos seus direitos, da natureza do procedimento e das 

consequências. Se não houver uma predisposição das partes em se engajarem num 

diálogo, elas não serão submetidas à prática restaurativa.  

 

2.1.2 Aspectos Procedimentais 

 

 A Resolução 2002/12 do Conselho Social e Econômico (ECOSOC)35 da ONU 

fornece orientações significativas para a regulamentação da justiça restaurativa, 

servindo como guia para os Estados que possuam interesse em implementá-la. Por não 

possuir a intenção de impor como os países devem proceder para institucionalizar os 

processos restaurativos, apresenta diretrizes a serem seguidas e flexibilizadas de acordo 

com o ordenamento jurídico de cada país, ressaltando que as práticas restaurativas 

podem ser utilizadas em qualquer estágio do sistema de justiça criminal (artigo 6º36). 

Ainda que a resolução traduza muitos dos princípios já analisados, optou-se por destacar 

pontos fundamentais relacionados à operação dos programas restaurativos, permitindo 

uma melhor visualização das etapas do procedimento.    

É fundamental ressaltar que o artigo final da Resolução da ONU dispõe que os 

princípios previstos no diploma não devem afetar direitos do ofensor ou da vítima 

previstos pelos ordenamentos jurídicos pátrios ou por legislação internacional (artigo 

                                                 
35 A Resolução 2002/12 reporta-se à Resolução 1999/26 (Desenvolvimento e implementação de medidas 

de mediação e justiça restaurativa na justiça criminal), na qual foi solicitado à Comissão de Prevenção 

do Crime e Justiça Criminal a considerar a conveniência de formulação de padrões das Nações Unidas no 

campo da mediação e JR, e à Resolução 2000/14 (Princípios básicos para utilização de programas de 

justiça restaurativa em matérias criminais), na qual foi apresentada, em anexo, uma minuta de declaração 

dos princípios básicos. Disponíveis online em:  http://www.un.org/documents/ ecosoc/docs/1999/e1999-

inf2-add2.pdf e http://www.un.org/documents/ecosoc/docs 
36 No original: “6. Restorative justice programmes may be used at any stage of the criminal justice 

system, subject to national law.” 

http://www.un.org/documents/%20ecosoc/docs/1999/e1999-inf2-add2.pdf
http://www.un.org/documents/%20ecosoc/docs/1999/e1999-inf2-add2.pdf
http://www.un.org/documents/ecosoc/docs
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2337). 

  

2.1.2.1 Elementos essenciais para o encaminhamento à Justiça Restaurativa 

O artigo 7º38 da referida Resolução resume os requisitos essenciais para o uso da 

justiça restaurativa. Dispõe que os programas restaurativos devem ocorrer apenas 

quando houver provas suficientes para acusar o ofensor do ato ilícito, sendo necessário 

o livre consentimento das partes (voluntariedade) em participar dos encontros; 

consentimento que pode ser revogado pela vítima ou ofensor a qualquer tempo.  

Com relação às “provas suficientes para acusar o ofensor”, trata-se de requisito 

fundamental com vistas a resguardá-lo. Traçando-se um paralelo com o ordenamento 

jurídico brasileiro, esse pressuposto está em consonância com o princípio da legalidade, 

previsto no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal e artigo 1º, do Código 

Penal.  

Isso implica certo reconhecimento de culpa pelo ofensor, mas é necessário 

enfatizar que a sua participação no programa não deve ser entendida como prova de 

admissão de culpa, em caso de eventual processo judicial posterior. Essa orientação está 

expressamente contida no artigo 8º39, da Resolução da ONU e vai ao encontro do 

princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). 

Assim, a aceitação em participar do procedimento restaurativo não deve, em hipótese 

alguma, ser entendida ou utilizada como indício ou prova em eventual processo penal 

(PINTO, 2005, p. 22). 

A questão da voluntariedade das partes é imprescindível para a realização dos 

encontros restaurativos, não podendo ser obrigatória, de forma alguma, a participação 

do autor do ato ou do receptor. Mais do que mera orientação, trata-se de um princípio 

fundamental da justiça restaurativa, tendo em vista a sua proposta básica de 

administração de conflitos a partir de um diálogo e participação ativa dos envolvidos. 

Conforme Relatório elaborado pelo Instituto Latino Americano das Nações Unidades 

para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente no Brasil (ILANUD/Brasil, 

                                                 
37 No original: “23. Nothing in these basic principles shall affect any rights of an offender or a victim 

which are established in national law or applicable international law.” 
38 No original: “7. Restorative processes should be used only where there is sufficient evidence to charge 

the offender and with the free and voluntary consent of the victim and the offender. The victim and the 

offender should be able to withdraw such consent at any time during the process. Agreements should be 

arrived at voluntarily and should contain only reasonable and proportionate obligations.” 
39 No original: “8. The victim and the offender should normally agree on the basic facts of a case as the 

basis for their participation in a restorative process. Participation of the offender shall not be used as 

evidence of admission of guilt in subsequent legal proceedings.” 
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2006, p. 26): 

Sabe-se que a voluntariedade por completo é muito difícil porque a simples 

presença das partes perante a justiça já é uma forma de coação. Desta forma, 

entende-se que a voluntariedade pode ser garantida por meio da forma como 

as partes são informadas e consultadas sobre a possibilidade da realização da 

justiça restaurativa. É essa informação bem prestada às partes que vai 

subsidiar sua decisão de participar da justiça restaurativa. Para o ofensor 

deve-se deixar claro que ao aceitar participar da justiça restaurativa estar-se-á 

assumindo a responsabilidade por um ato. Para a vítima deve-se deixar claro 

que é uma chance e que ela pode escolher. Assim, o ofensor precisa ter o que 

se chama de ‘consenso informado’ e a vítima ter a ‘chance informada’. 

  

 Muitos programas restaurativos preveem a realização de reuniões prévias ao 

encontro propriamente dito com a finalidade de informar as partes acerca da justiça 

restaurativa e do seu procedimento, além de resolver eventuais dúvidas e estimular uma 

reflexão inicial acerca do encontro a ser realizado. Esse cuidado anterior ao círculo 

restaurativo é essencial para “assegurar aos participantes boa informação sobre as 

etapas do procedimento e consequências de suas decisões, bem como garantir sua 

segurança física e emocional” (DE VITTO, 2005, p. 45). 

  

2.1.2.2 Sobre o encontro restaurativo 

Os programas restaurativos devem ser preferencialmente baseados na oralidade e 

na relativa informalidade, devendo apenas o acordo final ser reduzido a termo e constar 

nos autos. Isso permite o maior envolvimento dos participantes, que se sentem mais à 

vontade para se expressar, e garante a confidencialidade do procedimento restaurativo, 

a qual é expressamente prevista no artigo 1440, da Resolução.  

A Resolução dispõe que a vítima e o ofensor “devem normalmente concordar” 

quanto aos fatos básicos relacionados ao conflito que se quer restaurar (artigo 8º41), o 

que se justifica para garantir que o encontro restaurativo seja adequado e proveitoso aos 

participantes. Na realidade, mais do que uma recomendação, trata-se de um requisito 

essencial para a ocorrência do círculo, sob pena de o diálogo entre os participantes ser 

desvirtuado para um procedimento de disputa com o intuito de atribuição de culpa.  

Além disso, faz uma importante previsão de que a existência de disparidades que 

levem a um desequilíbrio de poder entre as partes, bem como de diferenças culturais e a 

                                                 
40 No original: “14. Discussions in restorative processes that are not conducted in public should be 

confidential, and should not be disclosed subsequently, except with the agreement of the parties or as 

required by national law.” 
41 No original: “8. The victim and the offender should normally agree on the basic facts of a case as the 

basis for their participation in a restorative process. Participation of the offender shall not be used as 

evidence of admission of guilt in subsequent legal proceedings.” 
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questão da segurança delas devem ser levadas em consideração durante o procedimento 

(artigos 9º e 10)42.  

Ademais, nas hipóteses em que não for aplicável ou possível a prática 

restaurativa, assim como quando não se chegar a um acordo, o caso será remetido às 

autoridades do sistema de justiça convencional, que devem tomar as providências 

necessárias, sem atraso. De qualquer modo, deve ser encorajada a responsabilização 

pelo ofensor e ser oferecido apoio à reintegração tanto da vítima, quanto do ofensor à 

comunidade (artigo 11)43.  

A Resolução sugere que os Estados estabeleçam diretrizes e critérios para a 

aplicação de programas restaurativos com a adoção, se necessário, de legislação, 

prevendo: as condições de encaminhamento de casos para os programas; a qualificação 

e o treinamento dos facilitadores; a administração dos programas; e os critérios de 

competência e regras procedimentais para o uso da justiça restaurativa (artigo 12)44. 

Também devem ser previstas garantias para o ofensor e a vítima nos programas 

restaurativos, como o direito de consulta com advogado (e de assistência de parente ou 

responsável legal, quando envolver menor); a informação às partes acerca dos seus 

direitos, do funcionamento do programa e das possíveis consequências, antes de 

consentirem com a participação; e o alerta de que nenhum dos envolvidos será obrigado 

a participar do procedimento restaurativo ou a aceitar os resultados (artigo 13)45.  

                                                 
42 No original: “9. Disparities leading to power imbalances, as well as cultural differences among the 

parties, should be taken into consideration in referring a case to, and in conducting, a restorative 

process. 10. The safety of the parties shall be considered in referring any case to, and in conducting, a 

restorative process.” 
43 No original: “11. Where restorative processes are not suitable or possible, the case should be referred 

to the criminal justice authorities and a decision should be taken as to how to proceed without delay. In 

such cases, criminal justice officials should endeavor to encourage the offender to take responsibility vis-

à-vis the victim and affected communities, and support the reintegration of the victim and the offender 

into the community.” 
44 No original: “12. Member States should consider establishing guidelines and standards, with legislative 

authority when necessary, that govern the use of restorative justice programmes. Such guidelines and 

standards should respect the basic principles set forth in the present instrument and should address, inter 

alia: (a) The conditions for the referral of cases to restorative justice programmes; (b) The handling of 

cases following a restorative process; (c) The qualifications, training and assessment of facilitators; (d) 

The administration of restorative justice programmes; (e) Standards of competence and rules of conduct 

governing the operation of restorative justice programmes.” 
45 No original: “13. Fundamental procedural safeguards guaranteeing fairness to the offender and the 

victim should be applied to restorative justice programmes and in particular to restorative processes: (a) 

Subject to national law, the victim and the offender should have the right to consult with legal counsel 

concerning the restorative process and, where necessary, to translation and/or interpretation. Minors 

should, in addition, have the right to the assistance of a parent or guardian; (b) Before agreeing to 

participate in restorative processes, the parties should be fully informed of their rights, the nature of the 

process and the possible consequences of their decision; (c) Neither the victim nor the offender should be 

coerced, or induced by unfair means, to participate in restorative processes or to accept restorative 

outcomes.” 
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A Resolução preocupa-se, ainda, com o papel dos facilitadores e prevê que 

devem atuar de maneira imparcial e com respeito à dignidade dos participantes. Devem 

assegurar o respeito entre as partes e permitir que elas encontrem uma solução para o 

conflito (artigo 1846). Sugere-se que os facilitadores recebam treinamento antes de 

exercerem suas funções, anotando-se que é recomendável que tenham bom 

conhecimento das culturas local e comunitária (artigo 1947).    

 

2.1.2.3 Sobre o acordo  

 A Resolução prevê ainda o acordo construído conjuntamente no encontro como 

resultado restaurativo, podendo incluir, ilustrativamente, reparação, restituição e serviço 

comunitário (artigo 3º48). Há previsão expressa de que os acordos devem ser obtidos de 

forma voluntária e conter somente obrigações razoáveis e proporcionais (artigo 7º49). 

 O acordo deve ser reduzido a termo, assinado pelos participantes e conter apenas 

o que foi estabelecido concretamente pelos envolvidos ao final quanto à restauração do 

conflito, inclusive com previsão de um plano de ação, se necessário. O acordo deve ser 

ponderado quanto a eventuais benefícios e obrigações para cada parte, além de 

detalhado, definindo “quem haverá de fazer o quê, quando, durante quanto tempo, em 

que condições e com que garantias” (FERREIRA, 2006, p. 35). 

A Resolução estipula que, quando apropriado, os resultados dos acordos 

firmados no procedimento restaurativo deverão ser judicialmente supervisionados ou 

incorporados às decisões ou julgamento (artigo 1550).  

De acordo com a Resolução, na hipótese de os envolvidos não chegarem a um 

acordo, o caso deve ser retomado pela justiça convencional, com a ressalva de o 

insucesso do procedimento restaurativo não poder ser usado no processo criminal 

                                                 
46 No original: “18. Facilitators should perform their duties in an impartial manner, with due respect to 

the dignity of the parties. In that capacity, facilitators should ensure that the parties act with respect 

towards each other and enable the parties to find a relevant solution among themselves”. 
47 No original: “19. Facilitators shall possess a good understanding of local cultures and communities 

and, where appropriate, receive initial training before taking up facilitation duties.” 
48 No original: “3. Restorative outcome” means an agreement reached as a result of a restorative process. 

Restorative outcomes include responses and programmes such as reparation, restitution and community 

service, aimed at meeting the individual and collective needs and responsibilities of the parties and 

achieving the reintegration of the victim and the offender”. 
49 No original: “7. [...] Agreements should be arrived at voluntarily and should contain only reasonable 

and proportionate obligations.” 
50 No original: “15. The results of agreements arising out of restorative justice programmes should, where 

appropriate, be judicially supervised or incorporated into judicial decisions or judgements. Where that 

occurs, the outcome should have the same status as any other judicial decision or judgement and should 

preclude prosecution in respect of the same facts.” 
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(artigo 1651). Não pode ser o ofensor prejudicado por qualquer informação revelada 

durante os encontros de justiça restaurativa.  

Na eventualidade de não cumprimento ou descumprimento do acordo, a 

Resolução prevê que o caso deve retornar ao programa restaurativo ou à justiça comum, 

mas não deve ser utilizado como justificativa para a imposição de pena mais severa no 

processo criminal (artigo 1752).  

 

2.1.2.4 Acompanhamento e Auto-avaliação 

A eficácia e a efetividade dos programas restaurativos dependem do 

engajamento dos envolvidos no procedimento de gestão do conflito, do auxílio 

adequado do facilitador e do cumprimento das obrigações estabelecidas conjuntamente 

no acordo. Para tanto, é essencial a adoção de mecanismos para supervisionar o 

cumprimento do acordo, como a existência de aparato institucional e humano para o 

acompanhamento das partes envolvidas, tanto para o ofensor, quanto para a vítima.  

Além disso, para fins de melhoria dos programas restaurativos, são fundamentais 

a avaliação periódica do procedimento pelos participantes e pela equipe integrante da 

justiça restaurativa, bem como a análise quantitativa e qualitativa dos resultados dos 

encontros realizados. Há previsão no artigo 22, da Resolução da ONU nesse sentido, 

anotando-se que os resultados das pesquisas e avaliações devem guiar o 

desenvolvimento das práticas restaurativas, que devem passar por mudanças de tempos 

em tempos.  

 

2.2 PANORAMA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA JUSTIÇA 

RESTAURATIVA NO BRASIL53 

 

Scuro Neto (2008) aponta como marco inicial da justiça restaurativa no país o 

“Projeto Jundiaí”, de 1998, que adotou câmaras restaurativas para a gestão de conflitos 

                                                 
51 No original: “16. Where no agreement is reached among the parties, the case should be referred back to 

the established criminal justice process and a decision as to how to proceed should be taken without 

delay. Failure to reach an agreement alone shall not be used in subsequent criminal justice proceedings.” 
52 No original: “17. Failure to implement an agreement made in the course of a restorative process should 

be referred back to the restorative programme or, where required by national law, to the established 

criminal justice process and a decision as to how to proceed should be taken without delay. Failure to 

implement an agreement, other than a judicial decision or judgement, should not be used as justification 

for a more severe sentence in subsequent criminal justice proceedings”. 
53 Recomenda-se a leitura de Benedetti (2010), Boonen (2011), Pacheco (2012), Pallamolla (2009), 

Spagna (2012), Tonche (2010 e 2015) para informações mais detalhadas sobre o movimento da justiça 

restaurativa no país. 
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escolares. No entanto, o modelo ganha força com a criação da Secretaria da Reforma do 

Judiciário, em 2003, pelo Ministério da Justiça, com vistas a refletir sobre propostas 

para aprimorar o funcionamento do sistema de justiça, garantindo “de uma parte, uma 

prestação jurisdicional mais célere e de qualidade e, de outra, uma maior abertura 

para a sociedade” (BENEDETTI, 2009, p. 54). Entre as mudanças encabeçadas pelo 

órgão podem ser citadas a criação do “Conselho Nacional de Justiça” (CNJ), em 14 de 

junho de 2005, pela Emenda Constitucional nº 45, e a justiça restaurativa como uma das 

formas alternativas de administração de conflitos.  

Em abril de 2005, foi organizado o “I Simpósio Brasileiro de Justiça 

Restaurativa”, na cidade de Araçatuba, no interior do estado de São Paulo, tendo sido 

elaborada, ao final, uma declaração de princípios chamada “Carta de Araçatuba”. No 

ano seguinte, o II Simpósio foi realizado na cidade de Recife, capital de Pernambuco, 

resultando na “Carta de Recife”.  

Em 2005, o Ministério da Justiça, em parceria com o “Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento” (PNUD), inaugurou o projeto “Promovendo Práticas 

Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro” que incluiu duas frentes de atuação: uma 

teórica com a publicação de obras e a realização de seminários sobre o tema; e outra 

empírica com a implantação de três projetos-pilotos no Judiciário de São Caetano do 

Sul/SP, Brasília/DF e Porto Alegre/RS (RENAULT & LOPES, 2005). 

É interessante salientar que os programas são muito distintos entre si, desde a 

sua abrangência até a fase de atuação da justiça restaurativa: a experiência de São 

Caetano do Sul envolve tanto a vertente educacional (escolas estaduais), quanto a 

jurisdicional, na fase de conhecimento da apuração de ato infracional (Vara da Infância 

e Juventude); o projeto de Brasília aborda a fase inicial dos processos relacionados a 

infrações de menor potencial ofensivo (1º e no 2º Juizados Especiais de Competência 

Geral do Núcleo Bandeirantes, abrangendo cinco regiões administrativas do Distrito 

Federal); e o programa de Porto Alegre é desenvolvido na fase de execução de medidas 

socioeducativas (3ª Vara Regional do Juizado da Infância e Juventude).  

O Relatório do ILANUD/Brasil (2006) analisou as três experiências, apontando 

suas características, procedimentos, resultados e pontos que precisam ser trabalhados, 

ressaltando que: 

Todos os programas avaliados têm, em comum, o mérito de atentarem para as 

potencialidades de renovação institucional da Justiça Restaurativa, 

encarando-a seja como um aprimoramento no sistema de execução das 

medidas socioeducativas, como em Porto Alegre, seja como um elemento que 



 

 

34 
 

remodela a relação entre o Poder Judiciário e a comunidade, como em São 

Caetano do Sul, seja, enfim, como uma válvula de escape para a resolução de 

conflitos que não têm espaço no sistema tradicional, como em Brasília. A 

preocupação com a finalidade institucional da Justiça Restaurativa é patente, 

por assim dizer, à medida que todos os programas se propõe a revitalizar o 

Poder Judiciário, entendendo a Justiça Restaurativa como uma contribuição 

apta a aparar as arestas do sistema tradicional (pp. 17-18). 

 

O grupo de pesquisadores do ILANUD/Brasil (2006, p. 09) considerou duas 

diretrizes precípuas para a avaliação dos referidos programas: uma meta político-

criminal de redução do controle penal formal e outra meta institucional de 

aperfeiçoamento da administração da justiça, caracterizado pelo grau de satisfação dos 

envolvidos e de percepção dos operadores do Direito.  

A conclusão foi a de que os três programas aparentam estar de acordo com a 

institucionalização das práticas restaurativas, mas pecam por vislumbrá-las 

essencialmente como um meio de aperfeiçoar o sistema já existente, o que tende a 

resultar, na prática, no esvaziamento crescente da finalidade precípua da justiça 

restaurativa e no incremento da intervenção penal, com a ampliação da rede de controle 

formal. Essa hipótese será abordada no último capítulo deste trabalho.  

Nunca é demais lembrar que a justiça restaurativa está inserida no contexto de 

contestação das instituições repressivas, apresentando-se como uma possível resposta à 

crise de legitimidade da justiça criminal (JACCOUD, 2005; BLANCO, DÍAZ, HESKIA 

& ROJAS, 2004, p. 18). Nesse sentido, não deve ser entendida como mera técnica a 

complementar o sistema vigente, mas sim como um “ideal de justiça” em um quadro 

mais amplo de política criminal despenalizadora (ILANUD, 2006, p. 11; DALY, 2002). 

Assim, a questão da centralidade do sistema de justiça comum deve ser 

trabalhada, de forma que a justiça restaurativa ganhe autonomia e não seja entendida 

apenas como um modelo subalterno e reforço ao sistema vigente.  

 Do ponto de vista normativo, a justiça restaurativa encontra séria dificuldade de 

aplicação, em razão de o processo penal brasileiro ser pautado no princípio da 

obrigatoriedade da ação penal pública, por meio do qual o Ministério Público possui o 

dever legal de propor a ação penal, por meio do oferecimento da denúncia, quando 

presentes os pressupostos legais, não lhe sendo atribuído a faculdade de não a propor, 

dela renunciar ou de conceder o perdão ao acusado. 

Portanto, o ordenamento jurídico brasileiro não permite, em regra, a 

discricionariedade do órgão acusador na propositura da ação penal, o que dificulta a 

utilização da justiça restaurativa para a maioria das infrações penais, especialmente as 
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mais graves e as cometidas por maiores imputáveis. Diante desse quadro, a justiça 

restaurativa foi incorporada no país por meio de “janelas restaurativas” existentes no 

sistema normativo (PINTO, 2005), como o instituto da transação penal para infrações de 

menor potencial ofensivo54, a suspensão condicional do processo55 e a remissão prevista 

no Estatuto da Criança e do Adolescente56.  

Uma proposta de incorporação do modelo ao ordenamento jurídico foi 

encaminhada como sugestão, em 2005, pelo “Instituto de Direito Comparado e 

Internacional de Brasília” à “Comissão de Legislação Participativa” (Sugestão 

Legislativa nº 99), tendo sido aceita e transformada no Projeto de Lei nº 7.006/0657, que 

propõe a modificação dos Códigos Penal e Processual Penal e da Lei dos Juizados 

Especiais com a inclusão de dispositivos para “facultar o uso de procedimentos de 

Justiça Restaurativa no sistema de justiça criminal, em casos de crimes e contravenções 

penais”58. 

O referido projeto regulamenta a justiça restaurativa no sistema de justiça 

criminal, prevendo a criação de núcleos e definindo princípios e regras ao procedimento 

restaurativo. Por fim, autoriza a suspensão do processo durante o procedimento 

restaurativo, prevê hipótese de interrupção do prazo prescricional e reconhece o efetivo 

cumprimento do acordo como causa extintiva de punibilidade. 

Foi arquivado em 31 de janeiro de 2015, em razão do término da legislatura, nos 

termos do artigo 105, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, como já havia 

ocorrido em outras oportunidades. Contudo, o parágrafo único dispõe que poderá ser 

desarquivada mediante requerimento do autor, dentro dos primeiros 180 dias da 

primeira sessão legislativa ordinária da legislatura subsequente, retomando a tramitação 

                                                 
54 Segundo o artigo 61, da Lei nº 9.099/95, “consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, 

para efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 

2 (dois) anos, cumulada ou não com multa”. 
55 Previsto no artigo 89, da Lei nº 9.099/95: “Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou 

inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá 

propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado 

ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a 

suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal)”.  
56 Conforme disposto no artigo 126, do ECA: “Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração 

de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de 

exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como 

à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional.” 
57 O Projeto de Lei 7.006/006 é de autoria da “Comissão de Legislação Participativa”, tendo sido 

apresentada em 10 de maio de 2006 e apensada posteriormente ao Projeto de Lei nº 8.045/10 (Projeto de 

Código de Processo Penal). É possível acompanhar a tramitação dos PL no site da Câmara dos 

Deputados: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=323785 
58 Para uma análise mais aprofundada sobre o referido projeto de lei, recomenda-se a leitura de 

PALLAMOLLA (2009). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art77
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=323785
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desde o estágio em que se encontrava.  

Cumpre anotar que, em 04 de junho de 2014, foi apresentado parecer favorável 

ao projeto de lei pelo Deputado Lincoln Portela (PR-MG), segundo relator da Comissão 

de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. Constatou em seu 

parecer que o sistema atual não mais cumpre os fins da pena, sendo necessário e 

conveniente o desenvolvimento do modelo de “pacificação social”. O deputado 

apresentou “voto pela constitucionalidade, juridicidade, adequada técnica legislativa, 

e, no mérito, pela aprovação do PL nº 7.006, de 2006”.  

Em data anterior, esse projeto de lei havia recebido parecer desfavorável, quanto 

ao mérito, especialmente no que diz respeito à oportunidade. Segundo levantado por 

Pacheco (2012, p. 69): 

A imperfeição do bem intencionado projeto, o desconhecimento da matéria e 

uma indisfarçável opção pelo modelo dissuasório de alguns segmentos do 

Congresso Nacional levaram o Deputado Antônio Carlos Biscaia (PT/RJ) a 

opinar desfavoravelmente ao projeto, parecer proferido na Comissão de 

Constituição e Justiça e da Cidadania da Câmara Federal, tendo se 

manifestado por sua constitucionalidade, juridicidade, inadequada técnica 

legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

 

No voto de Biscaia, argumenta-se que o projeto busca estender o benefício a 

condutas que não estão no âmbito do procedimento sumaríssimo dos juizados especiais, 

o que não traduz a pretensão do legislador e vai de encontro aos anseios sociais, 

voltados para o sentimento de impunidade e proliferação legislativa. Destaca o avanço 

jurídico obtido pela implementação do instituto da transação penal e da suspensão 

condicional da pena (sursis) e clama pelo aprimoramento dos juizados especiais para a 

resolução dos conflitos de menor potencial ofensivo.  

Em 19 de março de 2015, a proposta foi novamente desarquivada, tendo sido 

apensada em 09 de março de 2016 ao Projeto de Lei nº 8045/1059 (Novo Código de 

Processo Penal).  

Outras propostas legislativas envolvendo a justiça restaurativa têm sido pensadas 

e discutidas por especialistas e congressistas, como a iniciativa do deputado federal 

Pauto Teixeira60 (PT-SP), um dos membros da Comissão Especial que analisa o 

supramencionado projeto de reforma do Código de Processo Penal (PL nº 8045/2010), 

                                                 
59 Para acompanhamento da proposta legislativa: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichade 

tramitacao?idProposicao=490263 
60 Notícia veiculada no site da Câmara dos Deputados: http://www2.camara.leg.br/camara 

noticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/522948-COMISSAO-SOBRE-REFORMA-DO-CODIGO-

DE-PROCESSO-PENAL-PROPOE-JUSTICA-RESTAURATIVA.html 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichade%20tramitacao?idProposicao=490263
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichade%20tramitacao?idProposicao=490263
http://www2.camara.leg.br/camara%20noticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/522948-COMISSAO-SOBRE-REFORMA-DO-CODIGO-DE-PROCESSO-PENAL-PROPOE-JUSTICA-RESTAURATIVA.html
http://www2.camara.leg.br/camara%20noticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/522948-COMISSAO-SOBRE-REFORMA-DO-CODIGO-DE-PROCESSO-PENAL-PROPOE-JUSTICA-RESTAURATIVA.html
http://www2.camara.leg.br/camara%20noticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/522948-COMISSAO-SOBRE-REFORMA-DO-CODIGO-DE-PROCESSO-PENAL-PROPOE-JUSTICA-RESTAURATIVA.html
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que estuda a possibilidade de inclusão do tema no diploma legal. Assim, a existência de 

projetos de lei e especialmente das experiências em diversos locais do Brasil já apontam 

que a justiça restaurativa desponta no horizonte do ordenamento jurídico. 

A normatização do procedimento restaurativo no Brasil ganhou força com a 

edição da Resolução nº 225, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 31 de maio de 

2016, prevendo diretrizes para implementação e difusão da prática da Justiça 

Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário. A resolução foi fruto de minuta elaborada 

por Grupo de Trabalho instituído pelo presidente do CNJ, Ministro Ricardo 

Lewandowski, por meio da Portaria nº 74, de 12 de agosto de 2015, com participação de 

representantes do CNJ e de juízes estaduais e desembargadores61 reconhecidamente 

envolvidos com justiça restaurativa com o auxílio de especialistas de entidades públicas 

e privadas com atuação na área. O tema foi alçado como uma das diretrizes prioritárias 

da gestão do órgão para o biênio 2015-2016 (Portaria nº 16/201562) que deve influenciar 

a elaboração do seu planejamento estratégico e a formulação de novas metas nacionais 

em cumprimento à Estratégia Nacional do Poder Judiciário quinquênio 2015-2020. 

A resolução baseou-se nas recomendações e incentivos da ONU na implantação 

da justiça restaurativa; no direito ao acesso à justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da CF); na 

compreensão dos fenômenos do conflito e da violência para além dos aspectos 

relacionais individuais, abrangendo aspectos comunitários, institucionais e sociais; na 

necessidade de uniformizar o conceito de justiça restaurativa para garantir execução 

adequada; no aprimoramento das formas de resposta do Judiciário frente às demandas 

sociais, com foco na “promoção da paz social”; e nas previsões legais que permitem e 

estão em consonância com a justiça restaurativa, como os artigos 72, 77 e 89, da Lei nº 

9.099/95 e artigo 35, incisos II e III, da Lei nº 12.594/12 (SINASE)63.  

                                                 
61 Integram o Grupo de Trabalho: o secretário-geral do órgão, Fabrício Bittencourt da Cruz; o secretário-

geral adjunto, Bruno Ronchetti Castro; o juiz-auxiliar da Presidência André Gomma de Azevedo; a 

desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) Joanice Maria Guimarães de Jesus; o 

desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) Roberto Portugal Bacellar; o juiz do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais (TJMG) Carlos Donizete Ferreira da Silva; os juízes do Tribunal de Justiça de 

São Paulo (TJSP) Egberto de Almeida Penido (São Paulo), Marcelo Nalesso Salmaso (Tatuí) e Vanessa 

Aufiero da Rocha (Santos); as juízas do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) Jurema Carolina da Silveira 

Gomes e Laryssa Angélica Copack Muniz; o juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) 

Leoberto Brancher e o juiz do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS) Roberto Ferreira Filho. 

Disponível online: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/80362-presidente-do-cnj-cria-grupo-para-estruturar-

uso-da-justica-restaurativa.  
62 “Artigo 1º – Ficam instituídas as diretrizes de gestão da Presidência do Conselho Nacional de Justiça 

para o biênio 2015-2016: [...] VII  - contribuir com o desenvolvimento da Justiça Restaurativa”. 
63 Artigo. 35 –  A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios: [...] II - 

excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de 

autocomposição de conflitos; e III - prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/80362-presidente-do-cnj-cria-grupo-para-estruturar-uso-da-justica-restaurativa
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/80362-presidente-do-cnj-cria-grupo-para-estruturar-uso-da-justica-restaurativa
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Além de apresentar conceitos e princípios64 orientadores da justiça restaurativa, 

a norma estabelece atribuições do CNJ e dos Tribunais de Justiça; prevê regras para o 

atendimento restaurativo no sistema de justiça; dedica um capítulo para o facilitador, 

abordando, ainda, questões como formação, capacitação e treinamento; e, por fim, 

dispõe sobre monitoramento e avaliação dos programas, mencionando, inclusive, a 

criação de banco de dados para compilar informações sobre as atividades, os projetos e 

“o desempenho de cada um deles” (artigo 19), não prevendo, todavia, o modo de 

avaliação65.  

Com relação ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já havia sido 

editado, em 11 de dezembro de 2014, Provimento da Corregedoria Geral de Justiça nº 

35, sobre a implantação da justiça restaurativa pelas Varas da Infância e Juventude do 

Estado de São Paulo, cujos termos inspiraram a mencionada resolução do CNJ. Além de 

definir justiça restaurativa, o provimento estabeleceu regras e fluxos procedimentais. 

A partir de 2005, a justiça restaurativa passa a se expandir para diversos estados 

do Brasil66, havendo notícia de projetos na Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do 

Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa 

Catarina e São Paulo, conforme informações da coordenadora do setor de justiça 

restaurativa do Tribunal de Justiça de São Paulo.  

 

2.2.1 Observações sobre Programas e Metodologias67 

 

No Estado de São Paulo68, as experiências restaurativas estão presentes em 

cidades como Barueri (realizadas em escolas), Guarulhos (“Projeto Justiça e Educação: 

                                                                                                                                               
que possível, atendam às necessidades das vítimas”. 
64 Segundo o artigo 2º, in verbis: “São princípios que orientam a Justiça Restaurativa: a 

corresponsabilidade, a reparação dos danos, o atendimento às necessidades de todos os envolvidos, a 

informalidade, a voluntariedade, a imparcialidade, a participação, o empoderamento, a consensualidade, a 

confidencialidade, a celeridade e a urbanidade.” 
65 O artigo 20 dispõe apenas que: “Serão adotados, pelos Tribunais de Justiça, parâmetros adequados para 

a avaliação dos projetos de Justiça Restaurativa, preferencialmente, com instituições parceiras e 

conveniadas.” 
66 Notícia veiculada pelo portal do STF diz que a Justiça Restaurativa é adotada em quinze estados 

brasileiros, mas sem especificá-los. Disponível online em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/ 

verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=291354.  
67 É necessário frisar que este trabalho não possui a pretensão de arrolar todos os programas e 

metodologias relativas à Justiça Restaurativa existentes no país. Optou-se por focar somente nas 

metodologias utilizadas no programa restaurativo de Campinas com o objetivo de facilitar a compreensão 

do capítulo empírico.  
68 Maiores informações podem ser obtidas nos seguintes links da internet e materiais: Guarulhos 

http://www.tjsp.jus.br/Download/FDE/7%20-%20Publica%C3%A7%C3%A3o%20JR/justica-e- 

educacao%20web.pdf 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/%20verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=291354
http://www.stf.jus.br/portal/cms/%20verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=291354
http://www.tjsp.jus.br/Download/FDE/7%20-%20Publica%C3%A7%C3%A3o%20JR/justica-e-educacao%20web.pdf
http://www.tjsp.jus.br/Download/FDE/7%20-%20Publica%C3%A7%C3%A3o%20JR/justica-e-educacao%20web.pdf
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uma parceria para a cidadania” envolvendo dezenove escolas estaduais de Heliópolis e 

Guarulhos em parceria da Secretaria Estadual de Educação com o Judiciário), Itajobi 

(Judiciário), Laranjal Paulista (guarda municipal), Santos (escolas), São Vicente 

(escolas), Tatuí (Judiciário), Tietê (escolas), Campinas (escolas e Judiciário), Barueri 

(escolas), São Caetano do Sul (escolas e Judiciário) e São José dos Campos (escolas). 

Em 2015, ainda estavam em formação para implantação da justiça restaurativa: 

Adamantina, Nova Odessa, Matão, Sorocaba e Ferraz de Vasconcelos, segundo 

informações da responsável pelo Setor de Justiça Restaurativa da Coordenadoria da 

Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  

Uma das metodologias utilizadas na origem dos programas restaurativos 

instaurados no Estado de São Paulo, em São Caetano do Sul, em São José dos Campos e 

em Campinas foi a dos “Círculos Restaurativos” desenvolvido pelo Grupo 

“CNVBrasil”, com base no trabalho de “Comunicação Não Violenta” do psicólogo 

norteamericano Marshall Rosenberg69.  

Em resumo, trata-se de processo de comunicação que “fortalece a capacidade 

das pessoas de se conectarem compassivamente consigo mesmas e com as outras, de 

compartilharem recursos e resolver conflitos pacificamente” (ROSENBERG, p. 283).  

Centro Internacional de Comunicação Não-Violenta / CNVBrasil 

O CNVBrasil – Centro Internacional de Comunicação Não-Violenta é uma organização internacional, não 

lucrativa, dedicada à construção da paz. Sua visão é um mundo onde todas as pessoas possam ter suas 

necessidades atendidas e resolver conflitos de modo pacífico. Por meio de materiais, treinamentos e 

consultoria organizacional, cria redes e apoia comunidades que possam contribuir para avanços em 

economia, educação, justiça, saúde e construção da paz. 

O CNVC foi fundado em 1984, por Marshall Rosenberg, que originalmente desenvolveu a Comunicação 

Não-Violenta no contexto da violência sistêmica nas escolas, e suas sequelas intra-pessoais, inter-pessoais 

e sociais. É atualmente ativa em 65 países. 

Em 2002, Dominic Barter, diretor do Projeto de Justiça Restaurativa para o CNVC, fundou o CNVBrasil. 

Desde 2003, organiza conferências, treinamentos, projetos e práticas que promovem a Justiça 

Restaurativa, usando o modelo aplicado nos projetos-piloto de Porto Alegre, São Caetano do Sul, 

Heliópolis e Guarulhos. 

Fonte: “Justiça e Educação em Heliópolis e Guarulhos: parceria para a cidadania” (EDNIR, 2007, p. 29).  

                                                 
69 Autor de diversos livros voltados à comunicação não-violenta e administração consensual de conflitos, 

frutos de sua especialização em psicologia social, Rosenberg fundou, em 1984, o Centro para 

Comunicação não Violenta (Center for Nonviolent Communication – CNVC), organização internacional 

sem fins lucrativos, para divulgar e ensinar os seus métodos, com pessoas habilitadas a fornecer 

treinamento em dezenas de países. O trabalho já foi desenvolvido com educadores, profissionais da saúde, 

mediadores, funcionários de estabelecimentos prisionais, empresários, policiais, entre outros.  
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Essa abordagem proposta pelo consultor Dominic Barter compartilha dos valores 

da justiça restaurativa expostos no capítulo anterior e caracteriza-se por ser enxuta e 

focada no conflito em si. A abertura do encontro consiste na apresentação dos 

participantes e no esclarecimento da intenção do círculo. O procedimento pauta-se na 

compreensão mútua e na responsabilidade, colocando em prática o método da 

“comunicação não violenta”: uma das partes se manifesta, a outra parte repete com as 

suas palavras o que entendeu sobre o que foi dito pela primeira e esta confirma, corrige 

ou acrescenta alguma informação, repetindo-se o fluxo até a primeira confirmar que foi 

integralmente ouvida. Em seguida, é a vez de o ouvinte falar e a outra parte dizer o que 

ouviu dele. Depois, os outros participantes são convidados a se expressarem e, por fim, 

todos colaboram para construir conjuntamente um acordo com um plano de ações 

específicas. A metodologia ainda prevê uma celebração, ou seja, um tempo fora do 

círculo para os participantes interagirem entre si, além do agendamento de um pós-

círculo, se necessário.  

DINÂMICA DO CÍRCULO RESTAURATIVO (BARTER, 2006) 

COMPREENSÃO MÚTUA 

Facilitador para (A): “O que você gostaria que (B) soubesse sobre como você está, neste momento, em 

relação ao evento e suas consequências?” 

Facilitador para (B): “O que você ouviu ela dizer?” 

Facilitador para (A): “Foi isso?” 

“Há algo mais que você gostaria que (B) entendesse?” 

 

RESPONSABILIDADE 

Facilitador para (A): “O que você gostaria que (B) soubesse sobre o que você procurava no momento do ato?” 

Facilitador para (B): “O que você gostaria que (A) soubesse sobre o que você procurava no momento do ato?” 

 

ACORDO DE AÇÃO 

Facilitador para todos: “O que vocês gostariam de ver acontecer agora?” 

Facilitador para cada participante: 

“O que você gostaria de oferecer?” 

“O que você gostaria de pedir?” 
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 Em Campinas, objeto de estudo desta pesquisa, têm sido incorporados a essa 

metodologia, elementos da metodologia da consultora norte-americana Kay Pranis70, 

denominada “Processos Circulares” ou “Círculos de Construção de Paz”. Esse 

modelo resgata elementos de rituais de culturas ancestrais, inspirando-se diretamente de 

povos indígenas da América do Norte, adaptando-a ao contexto atual.  

Além da disposição dos participantes em círculo e a utilização de um bastão da 

fala (talking peace)71, o processo circular possui como elemento central a contação de 

histórias, como forma de despertar a humanidade de cada um e unir as pessoas: 

O processo do Círculo é um processo que se realiza através do contar 

histórias. Cada pessoa tem uma história, e cada história oferece uma lição. 

No Círculo as pessoas se aproximam das vidas umas das outras através da 

partilha de histórias significativas para elas. [...] as histórias unem as pessoas 

pela sua humanidade comum e as ajudam a apreciar a profundidade e beleza 

da experiência humana (PRANIS, 2010, p. 16). 

 

 Antes da discussão sobre o conflito e a construção conjunta de um acordo e 

plano de ação, um período do encontro é dedicado para as pessoas se conhecerem e 

compartilharem experiências com a finalidade de criar um ambiente seguro com 

envolvimento “emocional, espiritual, físico e mental” (PRANIS, 2010, p. 28). As 

primeiras rodadas de conversa, portanto, são dedicadas à apresentação, conhecimento 

mútuo e construção de uma relação de confiança, permitindo, segundo a autora, a 

discussão da questão com maior profundidade e o cumprimento mais eficaz dos acordos 

firmados (Ibidem, pp. 57/61). 

 O encontro dos envolvidos é guiado pelos seguintes passos e finalidades 

(Ibidem, p. 62): (a) identificar os valores compartilhados e fixar os princípios 

orientadores; (b) contar histórias para estabelecer relacionamentos e conexões; (c) 

partilhar preocupações e esperanças sobre o ocorrido; (d) expressar sentimentos; (e) 

examinar as causas subjacentes do conflito ou danos; (f) apresentar ideias para resolver 

                                                 
70 Considerada uma das autoras proeminentes em Justiça Restaurativa, criou e ensina a abordagem de 

“Processos Circulares” ou “Círculos de Construção de Paz” desde 1998 em diversos círculos sociais, 

como escolas, estabelecimentos prisionais, empresas e igrejas nos EUA. Também atuou como planejadora 

de Justiça Restaurativa para o Departamento Correcional de Minnesota entre 1994 e 2003 e 

anteriormente, por seis anos, como diretora de pesquisa no Conselho de Cidadãos sobre Crime e Justiça.  
71 O bastão da fala é um objeto que passa de mão em mão pelos participantes do processo circular, em 

sentido horário ou anti-horário, e sinaliza a pessoa que tem a oportunidade de fala naquele momento, 

enquanto os demais disponibilizam a escuta ativa. Além de ordenar a manifestação dos presentes, o bastão 

da fala possui um significado simbólico de equilibrar e garantir voz e participação de todos. Ninguém é 

obrigado a se manifestar e o facilitador/guardião é o único que pode falar sem o bastão e apenas para 

garantir o funcionamento do encontro.  
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os conflitos; (g) determinar áreas de consenso; e (h) estabelecer acordos e 

responsabilidades. 

 

 

A metodologia de Kay Pranis e o método de Comunicação Não-Violenta de 

Marshall Rosenberg inspiraram a consultora Mônica Mumme, do Laboratório de 

Convivência, na implantação dos “Polos Irradiadores”, em parceria com o Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, em diversas cidades do estado. Segundo esse projeto, 

uma instituição acolhe a proposta de justiça restaurativa, focando-se nas relações 

humanas em três dimensões (relacional, institucional e social), e tem o papel de 

desenvolvê-la como política pública e expandi-la para outros locais. Atualmente, o 

estado de São Paulo possui oito polos irradiadores atuantes: Guarulhos, Itajobi, Laranjal 

Paulista, Santos, São Vicente, São Paulo, Tatuí e Tietê.  

A dimensão relacional da proposta está ligada ao conflito em si e a sua 

administração, consistindo na aplicação dos processos circulares. No elo institucional, o 

programa incentiva a reflexão sobre valores propagadas pelas instituições e enraizados 

na sociedade, como questões de hierarquia, exclusão, não-escuta. Nesse sentido, 

buscam-se modificações no modo de agir local para adoção de valores restaurativos 

com vistas a integrar e aprimorar a convivência entre os indivíduos dentro da 

organização. Por fim, o último eixo do programa diz respeito às dinâmicas sociais, 

envolvendo a integração e a construção conjunta pelos diversos atores sociais de 

políticas e mudanças estruturais relacionadas ao problema da violência e da 

transgressão. 

Figura 01: Elementos Relacionais dos Círculos (PRANIS, 2010)

Reunião/ 
Conhecimento  

mútuo 

Construção de 
Entendimento e 

Confiança 

Visão/ 
Problemas 
(conteúdo) 

Planos/ 
Senso de  
unidade 



 

 

43 
 

As etapas72 para implementação de um polo irradiador consistem em: 

constituição de um Grupo Gestor, formação dos gestores, elaboração de um projeto que 

leve em consideração as particularidades locais, a formação de facilitadores, realização 

de processos circulares, consolidação de uma política pública e disseminação da 

proposta de justiça restaurativa na região. 

 

2.2.2 Algumas observações sobre terminologia e nomenclaturas 

 

 No campo da justiça restaurativa, é fundamental a problematização de termos 

amplamente utilizados e especialmente enraizados no vocabulário jurídico penal, tais 

quais ofensor, vítima e delito. A mudança da lente na forma de enxergar uma situação de 

violência deveria vir acompanhada de um debate acerca dos termos empregados para se 

referirem às práticas restaurativas para descolar a essência do modelo restaurativo ao 

sistema penal vigente. 

Embora a maioria dos especialistas da área utilize os termos característicos do 

direito penal, seja por uma questão cultural ou de convenção, a necessidade de mudança 

da linguagem, com a abolição de termos como crime, criminoso e vítima, por possuírem 

em si alta carga estigmatizante já foi abordada por autores abolicionistas.  

Segundo Hulsman (1997, p. 96), “o acontecimento qualificado como ‘crime’, 

desde o início separado de seu contexto, retirado da rede real de interações individuais 

e coletivas, pressupõe um autor culpável; o homem presumidamente ‘criminoso’, 

considerado como pertencente ao mundo dos ‘maus’”, devendo ser substituído por 

“situações problemáticas”, “conflitos”, “comportamentos indesejados” e outros. Achutti 

também ressalta a necessidade da adoção de uma nova linguagem para o funcionamento 

do modelo restaurativo “para que não seja colonizada pelas práticas e pelas noções 

tradicionais da justiça criminal” (2016, p. 263).  

A nomenclatura vítima/ofensor possui ainda menos sentido quando se trata de 

justiça restaurativa, porque a ocorrência de um conflito pode afetar uma diversidade de 

indivíduos sem que fiquem muito claro esses rótulos. Em diversos casos observados em 

Campinas, as figuras de autor e receptor eram definidas tão somente pelo fato de um dos 

indivíduos ter registrado a ocorrência na delegacia, figurando no polo de vítima daquela 

relação de conflito. Contudo, no momento do atendimento, era cristalino observar que o 

                                                 
72 Segundo curso de “Introdução à Justiça Restaurativa” realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo em dezembro de 2015.  
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contexto que culminou num dano era mais complexo e a linha separando as duas partes 

era tênue. Schuch (2009, p. 13) também observa que: 

No centro das propostas restaurativas estaria a mútua compreensão – tanto 

das vítimas quanto dos infratores – de efetivamente conhecer as motivações 

e impressões do “outro” que é parte da relação. Trata-se de se "colocar no 

lugar do outro". Essas relações de transferência entre o réu e a vítima seria 

constitutivo das propostas restaurativas, o que se coaduna com uma 

sugestão importante do projeto restaurativo de substituir tais termos - 

próprios de um processo jurídico tradicional - pela denominação de 

“partes”, tal como também já foi descrito em outros projetos que trabalham 

com a mediação de conflitos, como as Delegacias Especiais da Mulher 

estudadas por Muniz (1996). 

 

Por fim, no Manual de Gestão para Alternativas Penais, divulgado pelo 

Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça em parceria com o PNUD, a 

problematização da terminologia também foi abordada, alertando-se sobre a necessidade 

de se reconfigurar a gramática (2016, p. 16): 

 

[...] adotando novas linguagens que imediatamente substituam a noção de 

“crime” por outras que melhor expressem a situação concreta, como 

“conflito”, “situação problema”, “violência” (e estes podem ser individuais, 

sociais, coletivos, histórico-estruturais e também podem ser impetrados por 

instituições e pelo Estado – não somente entre indivíduos) dentre outras 

variáveis que sejam capazes de remover esta camada sobre a qual se efetiva 

uma intervenção do Estado, sendo esta incapaz de tratar adequadamente as 

relações interpessoais e sociais. 

 

Diante dessas ponderações, buscou-se priorizar, neste trabalho, a utilização da 

terminologia “autor/receptor” e “ato” para se referir aos casos observados e aos 

envolvidos no conflito, tanto por ser adotada pelas facilitadoras, como para enfatizar a 

necessidade de um contraponto aos vocábulos comumente utilizados no campo penal. 

Por vezes, também foi empregada a denominação “partes” para se dirigir aos 

indivíduos envolvidos na relação conflituosa, por trazer certa dimensão de 

imparcialidade, ainda que o termo remeta ao vocabulário técnico-jurídico. Faz-se a 

ressalva, todavia, que, para este capítulo de pressupostos teóricos, utilizou-se também a 

nomenclatura usual do direito criminal (autor e vítima), em razão de ser a referência da 

literatura especializada e também para facilitar a compreensão do leitor. 
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2.3 O MODELO RESTAURATIVO, O PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO 

DE ATO INFRACIONAL E AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 

O período de redemocratização brasileira caracterizou-se pela emergência de 

uma ativa sociedade civil, com inúmeras demandas pelo resgate de direitos civis e 

políticos, bem como pela inclusão e ampliação de direitos sociais. Dentre as pautas 

levantadas, a defesa dos direitos de crianças e adolescentes foi contemplada, adquirindo 

não somente ampla proteção pela Constituição Federal de 1988, mas uma mudança de 

paradigma no tratamento dispensado pelo Estado com relação às crianças e aos 

adolescentes.  

A doutrina da proteção integral73 encontrou contexto favorável e foi 

incorporada pela Constituição Federal, afastando-se a doutrina da situação irregular74 

vigente com o Código de Menores. O artigo 22775 prevê uma série de direitos que 

devem ser assegurados e efetivados, com absoluta prioridade, pela família, pela 

sociedade e pelo Estado: o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  

 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), promulgado em 1990, é um 

                                                 
73 A Doutrina da Proteção Integral diz respeito à necessidade de proteção especial a crianças e 

adolescentes devido a sua imaturidade física e mental. Aparece pela primeira vez na primeira Declaração 

dos Direitos da Criança, de 1924. Novamente a atenção por cuidados e assistências especiais a essa 

parcela da população aparece na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Posteriormente 

foi aprofundada na segunda Declaração dos Direitos das Crianças, de 1959, que estabelece dez princípios: 

não-discriminação e igualdade de direitos; proteção social para fins de assegurar o seu desenvolvimento; 

direito a um nome e a uma nacionalidade; benefícios da previdência social e saúde; direito à educação; 

direito a ser os primeiros a receber proteção e socorro; proteção contra negligência, crueldade e 

exploração; e proteção contra atos que podem suscitar discriminação de qualquer natureza.  
74 Segundo o Código de Menores de 1979 (Lei nº 6.697/79), considerava-se em situação irregular o 

menor: privado de condições essenciais a sua subsistência, saúde e educação; vítima de maus tratos e 

castigos imoderados pelos responsáveis; em perigo moral; com desvio de conduta por grave inadaptação 

familiar ou comunitária; e o autor de ato infracional (artigo 2º). As crianças e adolescentes, portanto, eram 

considerados objetos da norma e submetidas a um rígido controle social por sua situação irregular, seja 

por envolvimento com atos ilícitos, seja por abandono material ou moral. A ênfase dessa doutrina operava 

na associação entre a pobreza e os comportamentos desviantes (ARANTES, 2009). O objetivo da 

intervenção estatal justificava-se na prevenção de “desvios” de menores “potencialmente perigosos” por 

meio de internação em instituições com fins de “correção e integração social” (SILVA, 2005). 
75 Redação original do artigo 227, da Constituição Federal: “É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente, 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 à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão”. A Emenda Constitucional nº 65, de 13 de julho de 2010, 

alterou a redação do referido artigo para ampliar os direitos também ao “jovem”, acrescentando, portanto, 

a expressão “e ao jovem” após “ao adolescente”.    
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marco para a promoção e a defesa dos direitos dessa parcela da população, conferindo-

lhe status de sujeito de direitos76 e não mais de objeto de tutela estatal, como nos 

Códigos de Menores de 1927 e 1979, de modo a assegurar as garantias do devido 

processo legal. Isso significa que “a legitimidade da aplicação da sanção – a medida 

socioeducativa – passa a depender, portanto, da existência de provas suficientes de 

autoria e materialidade do ato infracional” (DE PAULA & DE LIMA, 2009, p. 73).  

Ademais, o novo diploma legal buscou restabelecer um equilíbrio de forças entre 

o Estado e as relações familiares, descentralizando o poder, até então, fortemente 

concentrado pelo primeiro. Priorizou-se a transformação dos comportamentos 

desviantes não mais nas instituições, mas nas relações dos adolescentes com o seu meio 

social de origem. 

O diploma legal exalta o princípio da prioridade absoluta aos indivíduos em 

fase de desenvolvimento, levando em consideração o caráter peculiar dessas pessoas em 

formação. São assegurados, portanto, “todas as oportunidades e facilidades, a fim de 

lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições 

de liberdade e dignidade” (artigo 3º, do ECA). 

 O primeiro livro do ECA (Parte Geral) dedica-se a regulamentar cada um dos 

direitos assegurados pela Constituição Federal, estabelecendo diretrizes e linhas de 

ação, bem como reformulando as relações sociais entre crianças, adolescentes, família, 

sociedade e Estado. O segundo livro (Parte Especial), por sua vez, diz respeito ao 

atendimento de crianças e adolescentes vítimas e autores de atos infracionais. Visa 

regulamentar a política de atendimento, a estrutura e o funcionamento das entidades, as 

medidas de proteção e disposições acerca da prática de ato infracional, do procedimento 

de apuração na justiça juvenil e as medidas socioeducativas aplicáveis.  

 Na esfera do sistema de justiça juvenil, há varas especializadas para tratar tanto 

de questões relativas a situações de risco pessoal e social com foco em crianças e 

adolescentes, como casos de abandono, maus tratos e violência; quanto de assuntos 

relacionados ao cometimento de atos ilícitos por adolescentes e jovens. Esta segunda 

atuação do Poder Judiciário é o foco desta pesquisa.  

 De acordo com a doutrina da proteção integral, as medidas socioeducativas 

possuem uma dupla finalidade: um caráter retributivo, no sentido de punição pelo 

                                                 
76 De acordo com DE PAULA, “ser sujeito de direitos seria a condição para assegurar o acesso a 

oportunidades de desenvolvimento das potencialidades individuais e a forma de construir vínculos sociais 

dentro da sociedade política” (2011, p. 59). 
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cometimento de um ato ilícito, e uma dimensão pedagógica, com vistas à educação e à 

ressocialização com a garantia dos direitos fundamentais.  

Após a devida apuração da responsabilidade do adolescente quanto à prática de 

ato infracional, é possível a aplicação das seguintes medidas socioeducativas (artigo 

112, do ECA): advertência; obrigação de reparar o dano; prestação de serviços à 

comunidade; liberdade assistida; inserção em regime de semiliberdade; internação em 

estabelecimento educacional; outras medidas protetivas, de acordo com as 

circunstâncias e gravidade da infração e as necessidades do adolescente.  

Somente as medidas de semiliberdade e de internação são restritivas e privativas 

de liberdade, além de o ECA prever a possibilidade de internação provisória (artigo 108) 

durante o curso do procedimento de apuração de ato infracional e de internação-sanção 

por descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta (artigo 

122, inciso III) pelos prazos máximos, respectivamente, de 45 dias e 3 meses.  

A medida socioeducativa de internação, prevista nos artigos 121 a 152, do ECA, 

consiste na privação da liberdade do adolescente e não comporta prazo determinado, 

devendo ser reavaliada a cada seis meses, respeitado o limite máximo de três anos, nos 

termos do artigo 121, do ECA. Por se tratar de medida mais gravosa prevista na 

legislação, se sujeita aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito à 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, ou seja, deve ser a última medida 

aplicada e somente quando as demais se mostrarem ineficazes, devendo durar o menor 

período possível para a readaptação do adolescente e com observância de suas 

necessidades para desenvolvimento, como a garantia à educação e profissionalização.  

Na medida de semiliberdade, disposta no artigo 120, do ECA, o adolescente 

permanece internado no período noturno, mas pode realizar atividades externas durante 

o dia, sendo obrigatória a escolarização e a profissionalização. Não possui prazo 

determinado, devendo ser reavaliada a cada seis meses como na internação. Pode ser 

aplicada como medida inicial ou como modo de progressão ao meio aberto.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente não trata do procedimento de execução 

das medidas socioeducativas e até 2012 não havia uma regulamentação nacional sobre o 

assunto. Assim, a Secretaria de Direitos Humanos (SDH), órgão especial vinculado à 

Presidência da República, e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (Conanda) têm exercido um papel muito ativo na esfera da infância 
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juventude nos últimos anos, com a publicação de vários documentos77 trazendo 

diretrizes e planos de ação para casos de adolescentes em privação e restrição de 

liberdade. Dentre eles, destaca-se a criação do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE), por meio da Resolução nº 119, de 11 de dezembro de 2006, 

do Conanda.  

No mesmo ano, foi encaminhado ao Congresso Nacional um conjunto de 

propostas com modificações e complementações relativas ao ECA, tendo sido aprovada 

a Lei Federal nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, com vistas à regulamentação e 

padronização da execução de medidas socioeducativas: 

Art. 1º, §1º - Entende-se por Sinase o conjunto ordenado de princípios, regras 

e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-

se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como 

todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a 

adolescente em conflito com a lei. 

  

 O SINASE está organizado em nove capítulos e parte do contexto de inserção do 

atendimento socioeducativo. Ressaltam-se como questões a serem enfrentadas a 

desigualdade e a vulnerabilidade sociais, caracterizadas, dentre outros fatores, pela 

pobreza, falta de acesso à educação, desigualdade racial e agressão entre jovens. Busca-

se, a partir desse quadro, o desenvolvimento de “diferentes políticas e sistemas dentro 

de uma rede integrada de atendimento e, sobretudo, dar efetividade ao Sistema de 

Garantia de Direitos” (BRASIL SDH/PR, 2006, p. 18).  

A finalidade precípua do SINASE é atribuir significado ao cumprimento da 

medida socioeducativa, de modo que ela adquira um sentido de responsabilização 

somada a “oportunidade concreta de interrupção da trajetória infracional e construção 

de projeto de vida e para a vida do adolescente, onde ele possa ocupar o lugar de 

protagonista responsável pelo seu destino, apoiado pela sua família, pelo Estado e pela 

sociedade” (BRASIL SDH/PR, 2012, p. 10).  

Para atingir esses objetivos, as estratégias incluem o Plano Nacional de 

Atendimento Socioeducativo para um prazo de dez anos (2013/2023)78, com a 

                                                 
77 É importante ressaltar os seguintes documentos: Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(SINASE); Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC); conjunto de guias sobre 

socioeducação; Orientação para criação e funcionamento dos Conselhos Municipais de Direitos da 

Criança e do Adolescente (CMDCA) Conselhos Tutelares e o esboço das Diretrizes das Nações Unidas 

sobre Emprego e Condições Adequadas de Cuidados Alternativos com Crianças. Os documentos estão 

disponíveis online em www.direitoshumanos.gov.br/spdca/publicacoes 

78 O Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo (Resolução nº 160/2013 do Conanda) foi realizado 

com base nos diagnósticos do atendimento socioeducativo e nas legislações nacional e internacional. A 

http://www.direitoshumanos.gov.br/spdca/publicacoes
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intensificação das ações intersetoriais, envolvendo as áreas da saúde, educação, 

educação profissional e assistência social. São considerados os seguintes princípios:  

1. Os adolescentes são sujeitos de direitos, entre os quais a presunção da 

inocência.  

2. Ao adolescente que cumpre medida socioeducativa deve ser dada proteção 

integral de seus direitos. 

3. Em consonância com os marcos legais para o setor, o atendimento 

socioeducativo deve ser territorializado, regionalizado, com participação 

social e gestão democrática, intersetorialidade e responsabilização, por meio 

da integração operacional dos órgãos que compõem esse sistema. (SDH/PR, 

2015, pp. 10-11).  

 

 Observa-se, portanto, que o modo de intervenção do Estado com relação aos 

adolescentes autores de atos infracionais encontra-se atualmente na matriz 

“socioassistencial”, isto é, não limitado às relações familiares, mas sim abrangendo-as 

com a comunidade que os cerca e a sociedade. Nesse sentido, as políticas públicas são 

voltadas para o “acompanhamento das dinâmicas entre as relações familiares, 

comunitárias e sociais em seu contexto de origem e a orientação social, visando ajustá-

las de modo a promover a incorporação de condutas não-desviantes” (DE PAULA, 

2011, p. 18).  

As ações incluem atendimentos dos adolescentes individualmente ou em grupos, 

orientações à família do adolescente, visitas domiciliares, acompanhamento da 

frequência escolar, inserção do adolescente e da família em programas da rede de saúde, 

socioassistencial ou outras políticas setoriais, inclusão em cursos profissionalizantes, 

entres outros (BRASIL SDH/PR, 2012, p. 44).  

A diretriz de política pública no que diz respeito ao tratamento de adolescentes 

em conflito com a lei pauta-se na promoção, defesa e proteção dos direitos de 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas no Brasil, com vistas a 

garantir um alinhamento e organização da gestão do sistema socioeducativo menos 

pautado na punição.  

Diante desse quadro, o Poder Judiciário exerce um papel central na inclusão ou 

exclusão dos adolescentes e jovens em conflito com a lei da vida comunitária e social. E 

o que se observa é um descompasso entre a orientação da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República, as disposições legais e a atuação do Poder 

                                                                                                                                               
estratégia organiza-se em quatro eixos: gestão, qualificação do atendimento, participação cidadã dos 

adolescentes e sistemas de justiça e segurança. São previstas 73 metas divididas em 13 objetivos. 

Disponível online em: http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/programas/sistema-

nacional-de-medidas-socioeducativas/legislacao-1 

http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/programas/sistema-nacional-de-medidas-socioeducativas/legislacao-1
http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/programas/sistema-nacional-de-medidas-socioeducativas/legislacao-1
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Judiciário na esfera da justiça juvenil. Estudos e levantamentos de dados estatísticos 

apontam indícios de uma cultura de uma institucionalização presente no Judiciário, ou 

seja, a de aplicação descomedida da medida socioeducativa de internação, que é a mais 

gravosa e prevista apenas para casos excepcionais, nos termos do artigo 122, do ECA.  

Apesar da promoção dos ideais de proteção aos indivíduos em desenvolvimento 

pelos principais diplomas legais e políticas públicas, dados mostram que o Judiciário 

apresenta um caráter conservador e uma lógica punitiva comparável ao tratamento de 

adultos79. Segundo De Paula (2011, p. 61), a intervenção socioeducativa não rompe com 

o trinômio “pobreza, desvio e delinquência”, muito enraizado nos discursos e nas 

práticas jurídicas.  

Em pesquisa realizada para a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério 

da Justiça (SAL/MJ) e publicada em 2010 pelo Projeto “Pensando o Direito”, uma 

equipe de pesquisadores, sob a coordenação da Professora Doutora Maria Auxiliadora 

Minahim, debruçou-se sobre as justificativas judiciais apresentadas em procedimentos 

de apuração de atos infracionais que culminaram na aplicação de medida socioeducativa 

de internação. O estudo evidenciou a tendência de juízes de aplicação da medida mais 

gravosa por meio de argumentação nem técnica, nem jurídica, valendo-se de 

fundamentações como a gravidade abstrata do ato infracional80, a desestruturação 

familiar81, o desajuste82 social e moral do autor do ato infracional, periculosidade e 

                                                 
79 Com relação ao tema de criminalidade e segurança pública, é possível afirmar que a política criminal 

amplamente adotada pelo Brasil possui forte caráter punitivo, refletindo em altíssimas taxas de 

encarceramento (ficando atrás apenas dos EUA, China e Rússia). O Relatório do NCCD (National 

Council on Crime and Delinquency) intitulado “US Rates of Incarceration: A global perspective”, de 

Christopher Hartney, publicado em novembro de 2006 realiza uma comparação internacional de taxas de 

encarceramento por 100 mil habitantes.  Disponível online em: http://www.nccdglobal. 

org.sites/default/files/publication_pdf/factsheets-us-incarceration.pdf. Maiores dados sobre taxas de 

encarceramento no Brasil estão disponíveis no site do INFOPEN (Ministério da Justiça): http:// 

www.infopen.gov.br/ 
80 Decisão do TJ/BA: “reprimir de forma mais severa tal conduta, em razão das consequências danosas à 

sociedade que o tráfico ilícito de entorpecentes vem causando, já que se trata não de ato infracional que 

atinge diretamente a bem jurídico de determinada pessoa, mas a toda a sociedade. Em sendo assim, exige-

se o balanceamento de valores em oposição: de um lado o 'jus libertatis' do indivíduo, que se revela, à 

primeira vista, perigoso, intranquilizando a comunidade; de outro, os interesses relevantes da sociedade, 

de manutenção da paz social, não sendo possível, no caso concreto, se permitir a reiteração da prática de 

tal ato infracional” (2010, p. 37). 
81 Decisão do TJ/SP: “A prática de gravíssimo ato infracional denota desajuste moral e social, e, portanto, 

a manutenção das medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade 

não se apresentam suficientes à ressocialização do apelado, que, em liberdade, poderá expor a 

incolumidade física de terceiros a risco. Há nítida relação de proporcionalidade entre a aplicação da 

internação - perseguida pelo apelante -, e o ato infracional praticado pelo apelado [...]. De outra banda, 

convém anotar que o apelado não tem respaldo familiar, revelou - ainda que informalmente -, o 

envolvimento em outros atos infracionais (fls. 59), e, durante o curso processual não demonstrou 

exercício de ocupação lícita, permitindo concluir que não possui estrutura para o cumprimento, a 

contento, das medidas socioeducativas impostas pela sentença apelada [...]” (2010, p. 22). 
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desvio de personalidade, a visão de medidas mais brandas como espaço para a 

impunidade83 e a consideração da finalidade da medida socioeducativa como 

essencialmente pedagógica e não sancionatória84. O relatório da pesquisa conclui a 

imposição de medida de internação com baixa fundamentação legal por parte dos 

magistrados (MINAHIM, 2010, p. 52): 

A análise dos dados coletados junto aos Tribunais de Justiça e Superior 

Tribunal de Justiça em matéria de medida socioeducativa de internação, e 

posteriormente, a observação de casos junto às Varas da Infância e Juventude 

de São Paulo, Porto Alegre, Recife e Salvador, permitiram concluir que, 

apesar das propostas garantidoras do Estatuto, a prática forense nem sempre 

está com ela alinhada. Foi possível constatar que a medida de internação é 

sistematicamente imposta com baixa fundamentação legal. Em muitos casos, 

sem a devida consideração dos requisitos legais exigidos pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 
 

A conclusão dessa pesquisa adquire contornos ainda mais relevantes quando 

confrontada com dados estatísticos acerca da situação dos adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas privativas ou restritivas de liberdade no país. 

Os levantamentos anuais do SINASE elaborados por consultores ligados à Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República (BRASIL SDH/PR) constituem uma 

ferramenta imprescindível para monitorar a implantação da Lei do SINASE nas diversas 

regiões do Brasil. 

Conforme o levantamento mais recente, relativo ao ano-base 2013 com relatório 

divulgado em 2015, um total de 23.066 adolescentes e jovens (12 a 21 anos) 

encontravam-se em cumprimento de medida de privação ou restrição de liberdade 

(internação, internação provisória ou semiliberdade) em 30 de novembro de 2013, 

dentre os quais 9.614 no Estado de São Paulo (BRASIL SDH, 2015).  

                                                                                                                                               
82 Como na decisão do TJ/PR: “Conduta do adolescente apelante evidencia o seu profundo desajuste 

social, impondo-se que se lhe ofereça a oportunidade de assimilar novos valores, reflita sobre o ocorrido, 

mediante acompanhamento intensivo que somente a internação possibilita” (2010, p. 33). 
83 Decisão do TJ/SP: “Beneficiar o adolescente com medida mais branda só o prejudicaria, pois 

continuaria a viver livremente, impune e sujeito às influências maléficas da vida infracional” (2010, p. 

23). 
84 Decisão do TJ/RJ: “A aplicação das socioeducativas estatuídas na lei nº 8.069/90 não possui caráter 

punitivo, mas, sim, o de retirar o menor do convívio pernicioso com a criminalidade, visando reeducá-lo e 

reintegrá-lo à família e à sociedade” (2010, p. 29). No mesmo sentido, decisão do TJ/PE: “Isto porque o 

escopo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069/90) não está ligado ao caráter punitivo da 

reprimenda. Ao contrário de visar a punição do menor infrator, pretende assegurar-lhe proteção e 

educação, através de medidas socioeducativas, sem critérios rígidos de duração. Assim como não é 

aplicada a pena prevista no delito análogo à infração praticada, também não há que se falar em aplicação 

de regras que são afetas à pena cominada, como atenuantes e conduta social do adolescente sentenciado” 

(2010, p. 26).  

Observa-se que a argumentação no sentido de negação do atributo “penal” das medidas socioeducativas 

permite a interpretação da norma em prejuízo da liberdade dos adolescentes, em desconformidade com o 

espírito da legislação.  
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Após sucessivos aumentos na variação da restrição e privação de liberdade nos 

últimos anos (2008 a 2011) e uma queda na taxa de medidas mais gravosas à liberdade 

dos adolescentes e jovens entre 2011 e 2012, novamente verificou-se um aumento na 

variação, configurando 12% de aumento no período entre 2012-2013 (Gráfico 01). 

 

     Fonte: Levantamento Anual SINASE 2015 (BRASIL SDH/PR, 2015, p. 16)   

 

Segundo o levantamento, houve um aumento no número de internações, de 

internações provisórias e de semiliberdade durante o período compreendido entre 2010 

e 2013, com exceção de um leve decréscimo no número de adolescentes em 

cumprimento de semiliberdade em 2012 (Gráfico 02). 

 

Fonte: Levantamento Anual SINASE 2015 (BRASIL SDH/PR, 2015, p. 16)   
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 Com relação a tipologia dos atos infracionais, os índices de 2013 mantiveram a 

tendência anterior, apontando que a restrição ou privação de liberdade de adolescentes 

infratores ocorreu principalmente pelo cometimento de roubos (42,03%) e de tráfico de 

drogas (24,81%), conforme o Gráfico 03. Esses dados possibilitam uma interpretação 

relacionada à incapacidade de acesso a bens de consumo por adolescentes e jovens em 

situação de hipossuficiência, bem como à ausência de expectativa de um futuro 

promissor pelas vias do mercado formal de trabalho. Em seguida, despontam os 

seguintes delitos: homicídio (9,23%), furto (3,58%), tentativa de homicídio (3,12%), 

porte de arma de fogo (2,39%), latrocínio (2,03%), tentativa de roubo (1,76%), estupro 

(1,20%) e lesão corporal (0,99%). 

 

Fonte: Levantamento Anual SINASE 2015 adaptado (BRASIL SDH/PR, 2015, p. 27) 

 

Nesse contexto, a Justiça Restaurativa adquire proeminente importância, no 

sentido de proporcionar ao adolescente autor de ato ilícito uma oportunidade de rever 

seus atos, compreender os seus impactos e mudar o comportamento. O instituto da 

remissão, previsto nos artigos 126 a 128, do ECA, se coaduna com as práticas 

restaurativas. A remissão pode ser concedida pelo Ministério Público ou pelo juiz, em 

qualquer fase do processo (antes do início do procedimento até a sentença), e resulta na 
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exclusão, extinção ou suspensão do processo. Não pode ser considerada para fins de 

antecedentes e não implica o reconhecimento ou comprovação de responsabilidade do 

adolescente.  

Além disso, a remissão pode ser cumulada com medidas socioeducativas de 

advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade 

assistida e medidas previstas no artigo 101, incisos I a VI, do ECA, sendo excluídas as 

medidas socioeducativas mais gravosas (semiliberdade e de internação).  

Salo de Carvalho (2012, p.243) ressalta as semelhanças do instituto da remissão 

com mecanismos introduzidos pela Lei nº 9.099/95: 

 
Os critérios de comparação são plenamente válidos, pois os institutos da Lei 

n. 8.069/90 e da Lei n. 9.099/95 objetivam, fundamentalmente, evitar que o 

autor do fato seja submetido ao processo (infracional ou penal). Remissão, 

composição civil, transação penal e suspensão condicional do processo 

constituem-se como mecanismos aptos a  

[...] desviar os autores de atos delituosos do sistema estigmatizante da justiça 

criminal, o que projeta a discussão do ‘problema criminal’ para fora do 

processo, sento adotadas soluções informais e não institucionais. 

(SHECAIRA, 2008, p. 215) 

 
 

Devido à ampla liberdade e flexibilidade, quanto ao momento de concessão da 

remissão, e quanto às medidas que podem ou não ser aplicadas cumulativamente, além 

de uma ampla esfera de atuação, não se limitando apenas a infrações de menor potencial 

ofensivo, o instituto previsto no ECA pode acolher de modo satisfatório programas de 

cunho restaurativo. Assim, diante do campo fértil proporcionado pelo ECA, basta 

somente a vontade político-criminal de gestores públicos e operadores do direito para 

que sejam desenvolvidos projetos restaurativos no âmbito da justiça juvenil, do qual 

Campinas será objeto de estudo a seguir.  

 

*** 
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3. O PROGRAMA RESTAURATIVO NO JUDICIÁRIO DE CAMPINAS 

 

Campinas é um município brasileiro localizado no interior do estado de São 

Paulo, a 100 quilômetros da capital. Segundo dados do último recenseamento do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 201585, Campinas 

possui pouco mais de 1,6 milhões de habitantes, sendo o terceiro município mais 

populoso do estado, somente atrás da capital e de Guarulhos, ocupando uma área de 

796,4 quilômetros quadrados86. 

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), o seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), em 2010, era de 0,805, 

considerado “muito alto” (acima de 0,8), considerando-o o 14º maior do estado (num 

total de 645 municípios) e o 28º maior do país (de 5.565 municípios). O IDH médio das 

cidades brasileiras é de 0,727. Portanto, o Brasil é considerado como país de “alto 

desenvolvimento humano” (faixa entre 0,7 a 0,799).   

O Produto Interno Bruto (PIB) de Campinas é o maior da região metropolitana 

homônima, o 5º do estado e o 13º do país, concentrando-se as fontes econômicas no 

setor terciário, seguidas pelo setor secundário com complexos industriais de grande 

porte. O setor primário, constituído pela agropecuária, é o setor menos relevante para a 

economia do município.  

Com relação à educação, Campinas conta com um Índice de Desenvolvimento 

de Educação Básica médio entre as escolas públicas de 4,7, valor acima da média 

brasileira de 4,087, além de um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Educação 

de 0,731. Em 2009, contava com 281 escolas de ensino pré-escolar, 279 escolas de 

ensino fundamental e 142 escolas de ensino médio88.  

Ademais, em ranking dos municípios com mais de cem mil habitantes realizado 

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com o Ministério da Justiça em 

2014 (ano-base 2012)89, Campinas apresentou um Índice de Vulnerabilidade Juvenil à 

                                                 
85 Dados disponíveis online em: «Estimativas da população residente nos municípios brasileiros com data 

referência em 1º de julho de 2015» (PDF). Consultado em 26 de maio de 2016. 
86 Dados disponíveis online em: «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 1 

(R.PR-1/13). 15 de janeiro de 2013. Consultado em 30 de agosto de 2014. Dados disponíveis no site da 

Prefeitura de Campinas: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/seplama/dados-do-municipio/cidade/ 
87 Dados disponíveis online em: Governo Federal.«Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) - Resultados e Metas». Consultado em 12 de junho de 2011. 
88 Dados disponíveis online em: Cidades - IBGE (2009). «Ensino, matrículas, docentes e rede escolar 

2009».  
89 Dados disponíveis online em:  

http://juventude.gov.br/articles/participatorio/0009/8355/Indice_vulnerabilidade_WEB_Escura.pdf 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.php?nome=Campinas&codigo=3509502&submit.x=37&submit.y=2
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/seplama/dados-do-municipio/cidade/
http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fsistemasideb.inep.gov.br%2Fresultado%2F&date=2011-04-13
http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fsistemasideb.inep.gov.br%2Fresultado%2F&date=2011-04-13
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/csv.php?tabela=educa&codmun=350950&nomemun=Campinas
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/csv.php?tabela=educa&codmun=350950&nomemun=Campinas
http://juventude.gov.br/articles/participatorio/0009/8355/Indice_vulnerabilidade_WEB_Escura.pdf
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Violência (IVJ – Violência)90 de 0,321, figurando no grupo de “média-baixa” 

vulnerabilidade, na 217ª posição de um total de 288 municípios. A título comparativo, 

São Paulo apareceu na 206ª posição, com um IVJ – Violência de 0,331, também na 

faixa de “média-baixa” vulnerabilidade. O município com o menor índice de 

vulnerabilidade juvenil foi São Caetano do Sul, na 288ª posição, com 0,174, no grupo 

de “baixa” vulnerabilidade (BRASIL, 2015). 

Além de apresentar uma série de indicadores positivos, o município conta com 

projetos restaurativos implementados desde 2007, desenvolvidos tanto no Judiciário, 

quanto em escolas públicas, podendo ser considerado um dos precursores da Justiça 

Restaurativa no país, inspirando-se no projeto-piloto implantado em São Caetano do Sul 

(SP) em 2005. 

A seguir, será apresentada uma breve reconstrução histórica da implantação do 

modelo restaurativo pela comarca de Campinas tão somente para fins de 

contextualização. É importante que fique claro que não se ignora a existência de 

diversos projetos envolvendo a justiça restaurativa no município; porém, enfatiza-se que 

o enfoque deste trabalho é o programa desenvolvido pelo Judiciário. Desse modo, 

projetos realizados no âmbito externo a essa esfera de atuação serão superficialmente 

relatados, apenas para conhecimento do leitor.  

 

3.1 ORIGEM E IMPLEMENTAÇÃO: INTERLOCUÇÕES ENTRE O 

JUDICIÁRIO E O CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) 

 

A trajetória da adoção da justiça restaurativa por Campinas foi o tema da 

dissertação de mestrado de Silmara Quintana (2010), uma das articuladoras da 

implementação do projeto em 2007. Graduada em serviço social, Quintana participou de 

diversos Conselhos Municipais: dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), 

de Assistência Social (CMAS) e dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPCD), 

iniciando, em 2001, um trabalho de atendimento a adolescentes em cumprimento de 

                                                 
90 O “Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência” é um indicador sintético elaborado pelo Fórum de 

Segurança Pública que classifica os municípios com mais de cem mil habitantes, levando em 

consideração uma série de variáveis, tais quais vulnerabilidade social, educação, emprego, pobreza e 

desigualdade, com vistas à produção de informação para orientar gestores e formuladores de políticas 

públicas, notadamente as voltadas a prevenção à violência a jovens. Os municípios foram distribuídos em 

cinco grupos de vulnerabilidade: Grupo 1 (baixa vulnerabilidade – até 0,300), Grupo 2 (média-baixa 

vulnerabilidade – mais de 0,300 a 0,370), grupo 3 (média vulnerabilidade – mais de 0,370 a 0,450), grupo 

4 (alta vulnerabilidade – mais de 0,450 a 0,500) e Grupo 5 (muito alta vulnerabilidade – mais de 0,500).  
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medidas socioeducativas em meio aberto. Pouco depois, passou a coordenar a Comissão 

Permanente de Medidas Socioeducativas do CMDCA e encampou a tarefa de articular o 

processo restaurativo no município, juntamente com o juiz de direito da VIJ de 

Campinas, Dr. Richard Pae Kim, e a assistente social, à época coordenadora da equipe 

técnica da VIJ, Márcia Aparecida da Silva.  

A retrospectiva sobre a origem da justiça restaurativa em Campinas contida neste 

trabalho baseou-se na pesquisa supramencionada, publicada posteriormente pela editora 

“Novas Edições Acadêmicas”, além de entrevista pessoal com a pesquisadora. Diante 

do decurso do tempo e por ausência de acesso a documentos oficiais, não foi possível 

elaborar um quadro mais detalhado sobre a implantação do projeto desde 2007. Outros 

atores do sistema de justiça a que se teve acesso e que estiveram presentes no processo 

de adoção da justiça restaurativa não puderam contribuir para preencher essa lacuna de 

conhecimento, seja por não terem se envolvido diretamente na articulação, seja por 

terem se deslocado profissionalmente de (ou para) Campinas após essa fase inicial. 

Outra fonte para esta reconstrução histórica foi um trecho da tese de doutorado 

de Juliana Tonche (2015) dedicada a relatar a experiência restaurativa local, tendo a 

pesquisadora entrevistado o diretor de uma escola pública municipal que participou de 

curso de capacitação, assim como obtido acesso a alguns documentos concernentes à 

justiça restaurativa arquivados na escola.  

De qualquer maneira, a contextualização histórica aqui apresentada, ainda que 

com importantes limitações, permite vislumbrar o trabalhoso processo de adoção desse 

modelo de justiça por Campinas. A trajetória iniciou-se com a articulação entre o 

sistema de justiça, representado pela Vara da Infância e Juventude (VIJ), e o Conselho 

Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), inspirada em palestra do 

MM. Juiz Eduardo Rezende de Melo91 durante o “I Seminário de Justiça Restaurativa 

em Campinas” (QUINTANA, 2010, p. 28). Segundo entrevista com a pesquisadora: 

“O Dr. Eduardo [Rezende de Melo] veio em fevereiro com o pessoal da 

Justiça em Círculo, que hoje é chamada de Mediativa, junto com um pessoal 

de uma das escolas que fez o projeto-piloto em São Caetano do Sul. E daí 

que a gente começou. Começamos a fazer as articulações. O Dr. Richard 

junto com todo o movimento aqui em Campinas, o responsável por todo esse 

processo, quem realmente deu a sua vontade e possibilitou que isso 

acontecesse se chama Richard Pae Kim. A iniciativa partiu do Judiciário 

com a parceria do CMDCA. Aí, lógico que a gente encampou essa ideia, 

porque a gente vivia com os adolescentes e sabia exatamente os casos que a 

                                                 
91 Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Caetano do Sul/SP e responsável 

pela implementação, no município, de um dos projetos-piloto, com o apoio da Secretaria do Judiciário e 

do PNUD, em 2005.   
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gente recebia e não tinha nada a ver estar em medida socioeducativa, 

acompanhávamos as unidades de privação de liberdade...” 
 

Em 2007, foram pensados, elaborados e colocados em prática dois projetos 

voltados a adolescentes em esferas distintas de atuação: um voltado para o sistema de 

justiça, envolvendo adolescentes que cometeram ato infracional; e outro para a 

comunidade escolar, abrangendo escolas municipais voluntárias e parceiras.  

O “Projeto Justiça & Educação – Novas perspectivas”92 abrangeu vinte 

educadores de cinco escolas da rede pública de educação (uma de cada região 

administrativa de Campinas), juiz de direito, defensor público, técnicos da VIJ de 

Campinas, membros da Comissão de Medidas Socioeducativas do CMDCA e 

Conselhos Tutelares (TONCHE, 2015, p. 163).  

Quintana esclareceu em entrevista que representantes de todo o sistema de 

garantia de direitos (que compreende educação, saúde, assistência, segurança pública, 

Conselho Tutelar, CMDCA, CMAS, sistema de justiça, fórum municipal dos direitos da 

criança e do adolescente) foram convidados a participar, mas sentiu que “as pessoas não 

entendiam muito bem, porque achavam que isso era uma coisa do sistema de justiça e 

que tinha que dar a medida para depois fazer a justiça restaurativa”, visão equivocada 

sobre a proposta, cujo foco deve ser primordialmente preventivo.  

O projeto possuía como objetivo geral “implantar a Justiça Restaurativa através 

das técnicas de mediação transformativa93 e círculos restaurativos no Sistema 

Judiciário e nas Escolas” e como objetivos específicos: 

 Articular as várias esferas governamentais para suporte do projeto, estabelecendo 

responsabilidades pela sua manutenção; 

 Oferecer capacitação técnica em mediação de conflitos para Juiz, Defensor 

Público, Promotores Públicos, técnicos da VIJ, Conselheiros Tutelares, Professores 

da Rede Pública de Educação e Membros da Comissão de Medidas Socioeducativas 

do CMDCA; 

 Oferecer capacitação continuada e supervisão técnica para os mediadores de 

conflito em suas esferas de atuação: VIJ, MP, Conselhos Tutelares e Escolas 

executoras de medidas socioeducativas, dentre outros; 

 Fomentar condições de autossustentabilidade ao projeto, tornando-o programa e 

política municipal de atendimento; 

                                                 
92 Parceiros dessa iniciativa: Vara da Infância e Juventude, Ministério Público, Defensoria Pública, 

CMDCA (Comissão de Medidas Socioeducativas), Diretoria de Ensino Campinas Leste, Diretoria de 

Ensino Oeste, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Segurança Pública, Fundação Casa, OAB, 

Conselhos Tutelares e Centro de Defesa de Campinas. 
93 A mediação transformativa é “uma metodologia de resolução alternativa de conflitos que propicia a 

administração responsável dos próprios conflitos, bem como busca encontrar caminhos para as soluções 

conjuntas e construção de consensos. Sem pretensão de eliminar os conflitos, oferece alternativas para 

manejá-los, buscando soluções construtivas e criativas geradas em contexto de diálogo e reflexão.” 

(Yazbek) Disponível online em: http://www.mediativa.org.br/index.php/midiativa/content /view/full/669. 

http://www.mediativa.org.br/index.php/midiativa/content%20/view/full/669
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 Publicação dos resultados alcançados, comparativos à fase anterior do projeto, de 

implantação e de desenvolvimento do mesmo. (QUINTANA, 2010, p. 32) 

  

Duas frentes foram definidas como público-alvo: gestores e facilitadores. 

Segundo Quintana (2010, p. 31), o primeiro grupo contou com os operadores do Direito 

(juiz de direito, promotor de justiça e defensor público), a rede pública de educação 

(diretores, vice-diretores, coordenadores e professores líderes de projetos) e a 

intersetorialidade (conselheiros do CMDCA, Fundação CASA, entidades executoras de 

medidas em meio fechado e aberto, Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social – CREAS e Conselho Tutelar). No segundo grupo, foram contemplados 

profissionais do Judiciário, do CREAS e das unidades executoras de medidas 

socioeducativas, além de diretores, coordenadores pedagógicos e professores de escolas 

públicas.  

Inicialmente, o projeto contou com apoio financeiro do Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, gerenciado pelo Centro de Orientação ao 

Adolescente de Campinas (COMEC)94, que faz parte da rede de atendimento das 

medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade 

(Ibidem, p. 33). Contudo, os recursos destinaram-se prioritariamente à “capacitação e 

supervisão inicial do programa”, sendo constantes nos programas restaurativos os 

“financiamentos para a capacitação e pouco ou nenhum recurso para a manutenção do 

projeto, fato que desestabiliza as iniciativas e colabora para o seu não prosseguimento” 

(TONCHE, 2015, p. 163).  

 

3.1.1 O Projeto Restaurativo no Âmbito Externo ao Judiciário 

 

Neste trabalho, optou-se por relatar apenas sucintamente o projeto desenvolvido 

no âmbito externo ao Judiciário por não ser o foco da pesquisa e diante da dificuldade 

de obter contatos com atores ligados a essa esfera de atuação. Desse modo, a percepção 

sobre o desenvolvimento do projeto nesse campo restou prejudicada, baseando-se 

somente nos relatos de Quintana (2010) e de Tonche (2015) e maior ênfase será dada ao 

funcionamento do programa restaurativo no sistema de justiça.  

                                                 

94 Trata-se de serviço voltado ao atendimento do adolescente em conflito com a lei e de sua família. 

Informações disponíveis online em: http://www.comec.org.br/.  

http://www.comec.org.br/
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Com relação ao programa desenvolvido nas unidades de educação, a parceria 

com escolas municipais foi exitosa, uma vez que a rede municipal prevê a possibilidade 

de utilização de 10 horas/projeto por professor com atuação durante a carga horária, ou 

seja, remunerada. O mesmo não ocorreu com a rede estadual, em razão de dificuldades 

financeiras para capacitação e formação de facilitadores, embora tenha sido firmada 

parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Secretaria Estadual de 

Educação (QUINTANA, 2010, p. 32). 

As entidades de execução de medidas socioeducativas também se engajaram no 

processo de formação e tinham a possibilidade de aplicar o procedimento restaurativo o 

exercício de suas tarefas cotidianas, em consonância com a demanda.  

A primeira capacitação foi realizada em 2008 pelo Grupo Mediativa, à época 

chamado “Justiça em Círculo”, e envolveu a rede pública de educação e o sistema de 

execução de medidas socioeducativas, com a formação de 43 facilitadores, sendo 15 

profissionais do sistema de garantia de direitos e 28 profissionais da rede de educação. 

Em razão de ausência de financiamento para a realização de capacitação 

continuada e para supervisão com consultor externo, coube aos próprios facilitadores se 

organizarem e realizarem reuniões mensais para discussões aprofundadas sobre o tema.  

Entre março e outubro de 2008, houve também um curso de sensibilização para 

a implantação da justiça restaurativa no município voltado para a rede de medidas 

socioeducativas nos meios aberto e fechado, a Vara da Infância e Juventude de 

Campinas, quatro escolas estaduais e duas escolas municipais, com o apoio da Diretoria 

de Ensino Campinas Oeste e o CMDCA (TONCHE, 2015, p. 162).  

Nova capacitação foi realizada em 2010, mais uma vez com a participação de 

escolas públicas (representantes de oito escolas municipais e seis escolas estaduais) e a 

rede de medida socioeducativa (representantes de seis serviços), tendo sido verificada 

dificuldade na adesão ao curso. Quintana relata que há uma diferença significativa entre 

os profissionais inscritos e os que efetivamente concluem os cursos de formação.  

Ademais, a pesquisadora destacou a morosidade nas capacitações, tendo em 

vista que “um período significativo é destinado a despertar credibilidade no processo 

restaurativo” (2010, p. 109), sendo necessário investimento de tempo e cuidado para 

que a capacitação seja trabalhada a nível pessoal com a apropriação dos valores 

restaurativos pelos participantes e não como mera exposição de ideias.  

Por fim, observou que, findo o curso de capacitação para facilitadores, os 

resultados não atenderam as expectativas, uma vez que, embora houvesse a 
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compreensão da proposta pelos participantes, não era aplicada ou era aplicada aquém da 

proporção planejada (QUINTANA, 2010, p. 03). Diante da necessidade de encontros 

sistemáticos de acompanhamento das ações, convencionou-se a realização de reuniões 

periódicas, realizadas até hoje uma vez por mês.  

A pesquisadora mencionou em entrevista que houve financiamento da FEAC 

(Fundação das Entidades Assistenciais de Campinas)95 para o desenvolvimento do 

projeto dentro de escolas públicas. Entre maio de 2013 e dezembro de 2014, uma 

assistente social e uma psicóloga visitaram 6 escolas já sensibilizadas para a formação 

de professores e para a realização de práticas restaurativas. Durante esse período, 

Quintana novamente percebeu resistências e dificuldades na implantação do projeto, 

relatando que as pessoas envolvidas apresentavam interesse na formação, mas não a 

colocavam em prática: 

“A gente vive todas as experiências e descobre que as pessoas querem, mas 

não querem. Que nós incomodamos. Que eles querem a formação, mas não 

prestam atenção e não se propõem a fazer as práticas. A gente vai para as 

salas de aula, só alguns professores nos chamam para fazer as práticas 

restaurativas. Os BOs [boletins de ocorrência] continuam acontecendo.”  

 

Um diretor de escola da rede pública, devidamente capacitado para atuar com 

práticas restaurativas e entrevistado por Tonche (2015, p. 125), por sua vez, relatou a 

dificuldade em implantá-la no dia-a-dia, justificando que o número de alunos96 e de 

conflitos cotidianos, até quinze por dia, são incompatíveis com o tempo demandado 

pelo procedimento restaurativo.  

Em 2015, foi firmada uma parceria com a “Pia Sociedade de São Paulo” 

(Paulus)97, entidade beneficente de assistência social e educação, sendo desenvolvido 

novo projeto de cultura restaurativa em Campinas, que perdurou por dois semestres e 

não teve continuidade. Atualmente, o projeto desenvolvido nas escolas não conta com 

financiamentos e o prosseguimento dos trabalhos depende do protagonismo de pessoas 

engajadas e voluntárias, que buscam parcerias com instituições públicas ou privadas.  

                                                 
95 Segundo informações obtidas pelo site próprio: “A instituição tem personalidade jurídica de Fundação 

de direito privado, constituída por um patrimônio destinado a uma causa pública, sem fins lucrativos”. 

Apoiam e potencializam as propostas de trabalho da rede de entidades conveniadas, por meio de 

assessoramento técnico ou administrativo, projetos com foco em educação, assistência social e estímulo 

ao voluntariado, além de apoio na divulgação de eventos. Disponível online em: http:// www.feac. 

org.br/#quem_somos 
96 A referida escola contempla crianças e adolescentes no Ensino Fundamental e Médio em todos os 

períodos: manhã, tarde e noite.  
97 Informações disponíveis online em: http://www.paulus.com.br/assistencia-social/ 

http://www.paulus.com.br/assistencia-social/
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Ressalta-se que como o âmbito externo ao Judiciário envolve diversidade de 

instituições e atores, não é possível saber com exatidão o número de programas e 

práticas restaurativas em curso no município. Não se tem conhecimento de que exista 

uma instituição que centralize informações sobre o tema, razão pela qual esta pesquisa 

apenas explorou nuances sobre um dos projetos existentes com foco na esfera da 

educação, não possuindo qualquer intenção de esgotar o tema.  

 

3.1.2 O Programa Restaurativo desenvolvido na VIJ de Campinas 

 

O programa restaurativo implementado no Judiciário de Campinas, junto à Vara 

da Infância e Juventude, no período de 2007 e 2008, contou com acordos firmados entre 

o juiz titular, a promotora de justiça, o defensor público, a coordenadora da equipe 

multiprofissional da VIJ e o conselheiro representante do CMDCA98 (QUINTANA, 

2010, p. 39).  

Em 2008, as profissionais da equipe técnica tiveram a oportunidade de participar 

de curso de capacitação e formação de facilitadores. A adesão ao curso foi voluntária e 

as facilitadoras começaram a atender casos enviados para a justiça restaurativa.  

Na origem, adotou-se o seguinte protocolo (Fluxograma 01)99: com a vinda de 

procedimento de apuração de ato infracional100 originado por registro de boletim de 

ocorrência por “infração de menor potencial ofensivo”, a promotora de justiça lavrava 

uma cota requerendo a remessa dos autos para a realização de círculo restaurativo, o que 

era autorizado pelo magistrado, encaminhando-se os autos à equipe técnica para 

atendimento (pré-círculos e eventuais círculos) e elaboração de relatório. Com a juntada 

das informações, os processos eram devolvidos ao cartório e enviados à manifestação da 

promotora de justiça. Após a cota ministerial, o magistrado decidia pela extinção ou 

pelo prosseguimento do processo. 

Assim, antes de oferecimento de representação101 em desfavor de adolescente e 

às vezes antes mesmo de realização de oitiva informal, o processo é encaminhado para 

                                                 
98 Juiz de Direito Dr. Richard Pae Kim, promotora de justiça Dra. Elisa de Diivitis Camuzzo, defensor 

público Dr. Francisco Carlos Matarezio, coordenadora da equipe técnica da VIJ Sra. Márcia Aparecida da 

Silva e representante do CMDCA Sra. Silmara Cristina Ramos Quintana.  
99 O fluxograma 01 encontra-se ao final deste capítulo. 
100 Breve e didática explicação sobre o procedimento para apuração de ato infracional pode ser 

encontrado no seguinte link: 

http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1661 

 
101 O termo “representação”, aqui, traduz a dedução da pretensão socioeducativa em juízo pelo Ministério 

http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1661
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profissional da equipe técnica devidamente capacitada para o procedimento restaurativo. 

O atendimento envolve pré-círculos com autores e receptores do ato conflituoso, 

entrevistas conjuntas com os responsáveis pelo adolescente e eventual círculo 

restaurativo entre as partes e interessados por elas indicados. Por fim, é elaborado 

relatório final com as observações pertinentes ao caso.  

Reencaminhados os autos ao Ministério Público, a promotora de justiça requer a 

concessão da remissão como exclusão do processo ou o prosseguimento regular do 

processo com o oferecimento de representação em desfavor do autor do ato infracional.  

Segundo a psicóloga que atua no projeto restaurativo desde a sua implantação no 

Judiciário, inicialmente fora acordado que conflitos escolares não seriam encaminhados 

para o programa restaurativo da VIJ, uma vez que seriam resolvidos nas próprias 

escolas, especialmente no que diz respeito às unidades envolvidas no projeto 

restaurativo externo. Pelo relato da profissional, essa orientação foi seguida até certo 

período, pois com a perda de comunicação entre os projetos desenvolvidos dentro e fora 

do Judiciário, têm sido cada vez mais frequentes os casos escolares atendidos pela 

equipe multidisciplinar do Judiciário, como será visto adiante.  

A facilitadora relatou, ainda, que até o ano de 2014 o volume de processos 

encaminhados para a justiça restaurativa era muito pequeno, devido ao curto tempo de 

implantação do programa e ao número limitado de profissionais capacitados, mas que 

passou a crescer a partir de 2015, que teve uma média de 8 processos por mês, chegando 

a atingir uma média de 15 processos por mês, em 2016, segundo dados colhidos para 

este trabalho. 

Desde a origem, não houve alterações quanto ao modo de funcionamento do 

programa restaurativo no Judiciário, embora tenham ocorrido mudanças significativas 

no ambiente de trabalho do sistema de justiça juvenil de Campinas. Em primeiro lugar, 

o juiz titular, responsável pela implantação do projeto restaurativo, Dr. Richard Pae 

Kim, deslocou-se profissionalmente para Brasília, em 2013, e desde então a sua vaga foi 

ocupada por diversos juízes (titulares e substitutos).  

Em segundo lugar, ainda em 2013 foi criada uma segunda vara da Infância e 

Juventude de Campinas102, antes vara única. As competências foram divididas entre as 

                                                                                                                                               
Público, que é o titular exclusivo da ação socioeducativa. Trata-se da peça inicial da ação socioeducativa, 

equivalente à denúncia no processo penal.  
102 Notícia veiculada pelo site da Prefeitura de Campinas em 10 de maio de 2013. Disponível online em: 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=18749 

 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=18749
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duas varas: enquanto a 1ª VIJ ficou responsável por adoção e matérias atinentes à esfera 

cível e protetiva, à 2ª VIJ foram atribuídos os procedimentos de apuração de atos 

infracionais, o prosseguimento do programa restaurativo, a execução das medidas 

socioeducativas, além da corregedoria das unidades de cumprimento de medida em 

meio fechado (unidades de internação) e meio aberto.  

Apesar dessa divisão de competências, o setor técnico ficou submetido às ordens 

da 1ª VIJ, não possuindo a 2ª VIJ uma equipe multiprofissional própria. Somente o setor 

de adoção e de acolhimento possuem grupos específicos na equipe técnica, de modo que 

os outros assuntos (cível, protetiva, família, ato infracional) são divididos entre as 

demais profissionais. Como a justiça restaurativa exige formação específica, duas 

facilitadoras atualmente recebem os casos para atendimento com prioridade, dedicando-

se exclusivamente a essa área em razão do número de processos encaminhados.  

Por fim, houve uma alta rotatividade da equipe multiprofissional, com a remoção 

e a aposentadoria de grande parte do quadro de funcionários, os quais foram 

substituídos por novos, aprovados em concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo de 2012 e que tomaram posse no final de 2013. A equipe técnica também foi 

ampliada para atender as demandas do Judiciário, de modo que era composta por 17 

profissionais em 2010 (QUINTANA, 2010, p. 28) e conta atualmente com 36 

funcionárias, dentre assistentes sociais e psicólogos. Da equipe anterior ligada à justiça 

restaurativa permaneceram apenas duas funcionárias, sendo que apenas uma delas 

mantém atribuições relacionadas ao programa, atuando a outra no setor de adoção.  

Em conversas informais e entrevistas com atores do sistema de justiça de 

Campinas, constatou-se uma perda de comunicação e integração entre os projetos 

desenvolvidos no Judiciário e nas escolas nos últimos anos sem que soubessem explicar 

o motivo do afastamento. Os entrevistados não puderam fornecer qualquer informação 

acerca do andamento do projeto restaurativo fora do Judiciário, não sabendo, inclusive, 

informar se houve continuidade.  

Desde 2015, todavia, esforços têm sido empreendidos pelos atores do programa 

restaurativo de Campinas (equipe técnica formada por psicólogas e assistentes sociais, 

juíza de direito e promotora de justiça) com o apoio das antigas coordenadoras do 

projeto inicial, bem como do setor técnico de Justiça Restaurativa da Coordenadoria da 

Infância e Juventude do TJSP, para retomar o contato entre todos os atores envolvidos 

no programa restaurativo e aprimorar o modelo utilizado. Atualmente, têm sido 

realizadas reuniões mensais com vistas à criação de grupo gestor e eventual 
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incorporação da metodologia dos Polos Irradiadores103, desenvolvida pela consultora 

Mônica Mumme do Laboratório de Convivência, adotada e divulgada pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo.  

Em reunião realizada em 28 de junho de 2016, reuniram-se representantes do 

Judiciário (juíza da 2ª VIJ, promotores da infância e juventude responsáveis por atos 

infracionais, facilitadoras, coordenadora do setor técnico de justiça restaurativa da 

Coordenadoria da Infância e Juventude do TJSP), da rede de educação estadual 

(Diretoria Leste e Oeste de ensino), do Conselho Tutelar, do CMDCA, da Fundação 

CASA, do sistema de saúde, das unidades de execução de medida socioeducativa, da 

segurança pública (secretário, delegado da infância e juventude e subcomandante da 

guarda municipal) e pesquisadores para sensibilização e convite para formação de 

Grupo Gestor Interinstitucional. A ideia é integrar os atores de diversas instituições e 

formar uma rede de apoio para aprimorar o atendimento aos jovens no procedimento 

restaurativo, tendo em vista que, muitas vezes, o acordo surgido no encontro entre os 

envolvidos no conflito demanda a adoção de medidas relativas a políticas públicas de 

educação, saúde, entre outras.  

As reuniões ocorrem mensalmente com a participação ativa da promotora que 

atua perante a 2ª Vara da Infância e Juventude e das facilitadoras em justiça restaurativa 

da equipe técnica, tendo sido agregados posteriormente representantes da Secretaria 

Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria de Cultura e Corregedoria da Guarda 

Municipal de Campinas. O maior desafio observado nesses encontros diz respeito à 

efetiva implementação, logística e difusão da justiça restaurativa como política pública e 

não como mera técnica procedimental. Diferenças de formação e atuação dos membros 

convidados a compor o “Grupo Gestor”, bem como os compromissos profissionais de 

cada um dos integrantes contribuem para que a pauta da justiça restaurativa tenha 

dificuldades em avançar na prática.  

Outra mobilização paralela em andamento envolve discussão sobre possível 

implantação de um Núcleo de Atendimento Integrado (NAI)104 em Campinas com a 

intenção de proporcionar maior agilidade, qualidade e eficiência no atendimento inicial 

                                                 
103 Informações mais detalhadas sobre essa metodologia podem ser encontradas no Capítulo 2 deste 

trabalho.  
104 Maiores informações podem ser obtidas pelo site da Prefeitura de São Carlos, onde a experiência foi 

implantada em 2001, sendo considerado um projeto-modelo (http://www.saocarlos.sp. gov.br/index.php/ 

utilidade-publica/nucleo-de-atendimento-integrado-nai.html) e pelo site do TJSP, que esclarece o 

funcionamento do programa e fornece dicas para implantação 

(http://www.tjsp.jus.br/Institucional/Corregedoria/Comunicados/Comunicado.aspx?Id=6570).  

http://www.tjsp.jus.br/Institucional/Corregedoria/Comunicados/Comunicado.aspx?Id=6570
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a adolescentes que praticaram ato infracional, em consonância com diretriz prevista no 

artigo 88, inciso V, do ECA105. Em um espaço único, o jovem seria atendido por 

profissionais de diversas áreas, recebendo os encaminhamentos necessários à rede de 

serviços no mesmo dia ou em poucos dias.  

Pelo que foi relatado em entrevista, durante reunião inicial sobre o NAI, foi 

proposta pela psicóloga da VIJ e facilitadora a existência de um espaço para a justiça 

restaurativa, tendo sido a ideia bem acolhida pelos presentes. No entanto, em ata 

elaborada sobre o referido encontro, não constou qualquer menção sobre a questão.  

 

3.2 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

O programa restaurativo desenvolvido pela 2ª Vara da Infância e Juventude tem 

sido mantido mesmo com a saída do juiz titular, Dr. Richard Pae Kim, diante da 

permanência da promotora de justiça da infância e juventude ligada a atos infracionais e 

de profissionais da equipe técnica do Judiciário capacitadas para a realização de círculos 

restaurativos. Os juízes que o substituíram não se opuseram à continuidade do projeto, 

embora não tenham se engajado para proporcionar novo ritmo e maior abrangência ao 

modelo restaurativo.  

A continuidade do programa, a despeito da remoção do seu principal 

incentivador, o juiz de direito de Campinas, mostrou que a iniciativa na comarca não se 

vinculou ao nome dele, ao contrário de outras experiências no país. Segundo Tonche 

(2015, p. 186): 

Uma das principais críticas dirigidas às iniciativas, de acordo com o 

ILANUD (Instituto Latino Americano das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento), órgão que realizou a primeira avaliação dos projetos 

piloto, era que os programas estavam fortemente vinculados à figura dos 

juízes implementadores do modelo. Disto decorre que os programas ficam 

dependentes destes profissionais para continuarem. 

  

Por outro lado, a cada mudança de magistrado responsável pela 2ª Vara de 

Infância e Juventude, responsável pelos atos infracionais, existe a possibilidade de 

extinção ou enfraquecimento do programa restaurativo, contexto que pode ser alterado 

com a edição da nova Resolução nº 225/16, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

                                                 
105 Artigo 88 – São diretrizes da política de atendimento: [...] V – integração operacional de órgãos do 

Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em 

um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria 

de ato infracional; 
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com vistas à expansão e à implantação da justiça restaurativa pelos Tribunais de Justiça 

de todo o país.  

Atualmente, a juíza substituta da referida vara, em exercício desde meados de 

2015, tem respaldado o procedimento restaurativo nos moldes estabelecidos pelos atores 

do Judiciário na origem do programa. Em linhas gerais, conforme já mencionado, é 

deferido o pedido ministerial de encaminhamento de processos de apuração de ato 

infracional para a justiça restaurativa. Em casos raros, a decisão de envio para o 

procedimento restaurativo parte da própria magistrada.  

Desde 2013 até o momento, há seis profissionais da equipe técnica que 

participam de grupo de estudo sobre Justiça Restaurativa e apenas duas delas atuam 

prioritariamente nos casos encaminhados para a justiça restaurativa, por terem 

participado de cursos de capacitação para atuar como facilitadoras e possuírem maior 

experiência com o procedimento. Em processos envolvendo um grande número de 

receptores ou autores (mais de três pessoas), os atendimentos são realizados por uma 

das duas psicólogas com o auxílio de outra funcionária desse grupo que atua como 

cofacilitadora.  

Segundo informações da psicóloga que ali atua desde a implantação do projeto, a 

distribuição dos processos para realização do procedimento restaurativo era 

intermitente, em razão da dependência de liberação dos boletins de ocorrência das 

delegacias para o sistema de justiça, onde são autuados e processados. Após reunião 

entre as facilitadoras e os operadores do Direito tem sido imprimida maior celeridade no 

trâmite processual para evitar que muito tempo se passe até a prática restaurativa pelas 

psicólogas.  

Em conversa informal, o delegado de polícia civil responsável pela infância e 

juventude de Campinas, que assumiu o cargo há pouco mais de dois anos, mostrou 

interesse na proposta da justiça restaurativa, bem como disponibilidade para rediscussão 

de protocolos e fluxos procedimentais. Tanto o delegado, como a promotora de justiça 

confirmaram que os boletins de ocorrência têm sido enviados com maior frequência, 

semanalmente, reduzindo o tempo transcorrido entre a data dos fatos e o atendimento 

das partes pelas facilitadoras. 

Ademais, desde que assumiu a vaga da 2ª VIJ, a juíza substituta atual tem 

empreendido esforços com o auxílio dos demais operadores do direito (promotores da 

infância e juventude e defensores públicos) e dos funcionários do cartório no sentido de 

organizar e agilizar os processos sob seu comando. Além de ter mantido o procedimento 
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restaurativo para os casos requeridos pela promotora de justiça, iniciou-se uma “força-

tarefa” com a realização de uma média de 10 audiências por dia, 05 vezes por semana 

até que os processos fossem colocados em dia. Empreendeu-se, ainda, a tarefa de 

digitalização de todos os processos daquela vara, de modo que, desde maio de 2016, a 

vara só lida com processos digitais, o que contribuiu ainda mais para imprimir 

celeridade a toda a tramitação processual. 

O critério de encaminhamento dos casos para o programa restaurativo não foi 

alterado desde a sua implantação, tratando-se, como já informado, de atos infracionais 

de menor potencial ofensivo (92,97%), majoritariamente cometidos em âmbito escolar 

(65%), em 2016, conforme será elucidado no tópico seguinte.  

Selecionados os casos pela promotora de justiça, a juíza substituta defere a cota 

ministerial e encaminha os processos à equipe técnica, estabelecendo um prazo de 120 

dias para cumprimento e devolução dos autos, já com o relatório. Desde junho de 2016, 

todavia, observou-se a diminuição do prazo para 90 dias sem que tenha havido prévia 

comunicação às facilitadoras. Pelo que se pôde observar, o prazo, seja ele de 90 ou 120 

dias, se justifica: por serem apenas duas facilitadoras prioritariamente responsáveis pela 

realização dos pré-círculos e círculos restaurativos; por dependerem os atendimentos da 

disponibilidade na agenda das psicólogas e de salas livres; pelo procedimento envolver 

a convocação das partes por carta, o que exige prazo razoável para a entrega pelos 

Correios e retorno de aviso de recebimento; e pela possibilidade de realização do 

encontro restaurativo, geralmente marcado uma ou duas semanas após o atendimento 

inicial.  

Assim, conforme já mencionado, as duas psicólogas da VIJ que atuam com a 

justiça restaurativa dividem os casos entre elas, cada qual agendando os atendimentos 

conforme suas cargas horárias e as disponibilidades das salas, comuns a toda equipe 

multidisciplinar. Ao todo existem quatro salas utilizadas para atendimentos do público, 

tanto para a justiça restaurativa, quanto para as demais atribuições. As salas possuem 

disposições distintas entre si, mas todas se localizam no mesmo corredor, no piso térreo, 

e possuem janela que se estende por toda a parede ao fundo com persianas, mesa com 

cadeiras estofadas, ventilador e brinquedos em um dos cantos, sendo algumas salas 

guarnecidas com mais móveis, como bancos, poltronas, almofadas, tapetes, estantes e 

televisão.  

Para os atendimentos restaurativos, a disposição em que as pessoas sentam 

constitui elemento essencial da lógica restaurativa, de modo que a tradicional disposição 
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“mesa com cadeiras” nunca é utilizada pelas profissionais. Em todos os pré-círculos, 

entrevistas e círculos observados, as psicólogas deixam os usuários escolherem o 

assento para depois se sentarem em frente a eles e, sempre que possível, os móveis são 

dispostos de forma circular, quando o número de participante assim o permite. 

Após o agendamento dos horários de atendimentos e reserva da sala, o contato 

inicial com as partes é realizado por meio de carta convocatória com aviso de 

recebimento pelos Correios, a qual é enviada a endereço informado no boletim de 

ocorrência ou em outro documento dos autos. Nos raros casos em que não tenha sido 

informado o endereço, as psicólogas tentam entrar em contato diretamente com a parte 

por telefone, se houver, ou por e-mail com a escola para obter endereço do aluno ou 

professor, se os fatos envolverem conflitos escolares.  A carta é enviada às partes autora 

e receptora do ato narrado no boletim de ocorrência, contendo a data, o horário e o local 

de comparecimento ao setor técnico da Cidade Judiciária (fórum de Campinas). 

Na carta convocatória, não há qualquer menção acerca do procedimento 

restaurativo, por entenderem as profissionais a importância de comparecimento dos 

envolvidos para o convite à participação em encontro restaurativo. Vale ressaltar que 

não se trata propriamente de uma intimação judicial, embora a carta e o envelope 

contenham o logotipo oficial do TJSP, bem como o endereço da Cidade Judiciária, local 

para onde as partes devem se dirigir para o atendimento, podendo passar a impressão 

aos destinatários de terem sido chamados para se apresentarem perante o sistema oficial 

de justiça para algum ato obrigatório e formal, como a audiência judicial. 

Frequentemente essa forma de contato inicial faz com que as partes cheguem para o 

atendimento com uma postura defensiva, agressiva, de desconfiança ou de medo de sair 

apreendido, o que será explorado no próximo capítulo.  

O pré-círculo possui como funções precípuas a assimilação pela facilitadora 

quanto às versões dos fatos relatados pelas partes e quais as necessidades decorrentes do 

conflito, a análise da possibilidade de realização de círculo restaurativo e o convite aos 

envolvidos para a participação de encontro, onde é explicado o que consiste a justiça 

restaurativa. Embora não seja seu objetivo primordial, também permite à funcionária 

colher maiores dados sobre as partes e os responsáveis legais, funcionando em alguns 

casos como estudo psicossocial, ainda que frustrada a ocorrência do círculo restaurativo.  

Nesse atendimento, é delimitado o conflito a ser discutido, sendo enfatizado e 

esclarecido pelas psicólogas que fatos anteriores ou posteriores ao episódio não serão 

abordados, mas tão somente aquele fato específico descrito no boletim de ocorrência. O 
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encontro, portanto, não visa rediscutir o fato e muito menos atribuir culpa a uma ou 

outra parte, mas identificar as necessidades dele advindas e construir conjuntamente um 

acordo para o futuro. Essa advertência fica muito clara na fala das facilitadoras e é 

necessária para evitar animosidade entre os participantes e a transformação de eventual 

círculo restaurativo em local de disputa.  

As psicólogas conversam com o receptor antes do autor para ouvir a sua versão 

dos fatos; o modo como ele/ela se sentiu e se sente no momento do atendimento com 

relação ao ocorrido; e a opinião dele/dela sobre a proposta do modelo restaurativo 

apresentada. Quando há aceitação pelo receptor, a facilitadora deixa claro que a 

ocorrência ou não do encontro depende do preenchimento de uma série de requisitos, 

tomando o cuidado para evitar nova vitimização pela parte e a sensação de rejeição ou 

rancor, caso o autor não aceite e o círculo não aconteça. Quando há a recusa do receptor, 

normalmente as psicólogas não fazem a proposta ao autor ou apenas apresentam a ideia 

da justiça restaurativa, sem anunciar a recusa do receptor sobre o encontro restaurativo. 

Em casos específicos, é possível que a facilitadora faça o convite ao círculo 

restaurativo, como forma de verificar como o autor se posiciona diante da situação, ou 

seja, se além de se responsabilizar, demonstra disponibilidade de reparar o dano de 

algum modo.  

 

Roteiro para o pré-círculo 

- Sabe o motivo de estar aqui? Gostaria que contasse o que aconteceu naquele dia. 

- Como você se sentiu naquele momento? 

- Como você está se sentindo hoje? Como está o seu sentimento quanto ao ocorrido? 

Apresentação rápida sobre a justiça restaurativa 

- O que você pensa sobre essa ideia? Entende a proposta? Gostaria de participar? 

Pergunta se há mais alguma questão que a parte queira trazer. 

Agradecimento pela presença. 

 

Após conversa com a parte diretamente envolvida no conflito, é realizada uma 

entrevista conjunta dela com o responsável legal (geralmente pai ou mãe do 

adolescente) para colher dados sobre a situação familiar, escolar e outros pertinentes ao 

caso, além de explicar resumidamente sobre o que foi conversado, apresentar a justiça 

restaurativa e falar sobre a concordância ou não do adolescente ao encontro restaurativo. 

As psicólogas costumam enfatizar a importância de se respeitar as escolhas dos 

adolescentes quanto à participação ou não deles no encontro restaurativo e as 



 

 

71 
 

facilitadoras não se recordam de caso em que houve discordância dos responsáveis 

legais quanto às decisões tomadas pelos adolescentes a ponto de fazê-lo mudar de ideia, 

seja para aceitar ou recusar a proposta.  

Para a ocorrência de círculo restaurativo é fundamental o preenchimento dos 

seguintes requisitos cumulativamente: (a) ambas as partes devem aceitar 

voluntariamente participar do encontro; (b) o autor do ato infracional deve assumir ao 

menos parcialmente a sua responsabilidade e deve haver certa convergência entre as 

versões dos fatos apresentadas pelo autor e pelo receptor; (c) a psicóloga deve avaliar se 

as partes possuem condições (de saúde, psicológicas e emocionais, por exemplo) de 

participarem do encontro.  

Após a realização dos pré-círculos, entrevistas conjuntas e eventual círculo 

restaurativo, a psicóloga elabora um relatório contendo identificação das partes, 

descrição do conflito, resumo do procedimento (a realização ou não de pré-círculos, 

entrevistas e círculos), além de análise e avaliação sobre eventuais medidas ou 

providências a serem recomendadas ao juízo. Em caso de ocorrência de círculo 

restaurativo, o relatório menciona brevemente como foi o procedimento e o que foi 

acordado pelos presentes.  

Na hipótese de ausência de uma das partes (como nos casos em que a carta não 

chega ao destinatário ou em que por qualquer motivo o autor ou o receptor do ato não 

comparece) e comparecimento da parte contrária, o relatório contém informações sobre 

o atendimento realizado e menciona a ausência de um dos envolvidos. Se ambos os 

envolvidos não comparecem para o atendimento inicial, a facilitadora requer a 

expedição de carta-convite (anteriormente, intimação judicial), já estabelecendo data e 

local para entrevista, ou comunica o ocorrido e solicita orientação de como proceder, 

cabendo à promotora de justiça ou à juíza, se entenderem necessário, a determinação 

judicial para que as partes se apresentem. 

A questão da intimação judicial foi muito discutida entre as profissionais da 

justiça restaurativa, uma vez que um dos valores intrínsecos ao procedimento é a 

voluntariedade dos envolvidos. Porém, concluíram que a adoção desse mecanismo não 

prejudicava o modelo restaurativo, pois a obrigatoriedade de comparecimento apenas 

visava à apresentação da proposta e à coleta de informações sobre o conflito e as partes. 

Assim como na carta convocatória, não há qualquer menção acerca de justiça 

restaurativa, mas tão somente a data e horário para atendimento com as psicólogas. Essa 

estratégia foi alterada com a Resolução nº 225/16, do CNJ, que veda “qualquer forma 



 

 

72 
 

de coação ou a emissão de intimação judicial para as sessões” (artigo 8º), de modo que 

atualmente é expedida carta-convite, via oficial de justiça.  

No momento em que as facilitadoras agendam os pré-círculos, também 

estipulam uma data para eventual círculo, em razão da disponibilidade das salas de 

atendimento. Como o círculo restaurativo demanda a disposição em círculo e envolve 

ao menos três pessoas (autor, receptor e facilitadora), possibilitando a participação de 

dois coparticipantes indicados por cada parte, não são todas as salas que possuem 

estrutura para essa finalidade. Os círculos são marcados alguns dias após os 

atendimentos iniciais e podem ser reagendados a pedido dos envolvidos, se houver 

necessidade.    

A formação das facilitadoras para realizar círculos restaurativos baseou-se em 

curso de capacitação ministrado em 2010 pelo consultor Dominic Barter, do grupo CNV 

Brasil, que adota metodologia denominada “círculo restaurativo” e inspira-se nos 

ensinamentos de “Comunicação Não Violenta” de Marshall Rosenberg. Em linhas 

gerais, essa abordagem adere aos princípios e valores do modelo restaurativo, tais quais 

a voluntariedade de participação dos envolvidos, a realização de um encontro com a 

disposição em círculo e a atuação sem direcionamentos de um facilitador, sendo um 

procedimento enxuto e totalmente direcionado ao fato que gerou danos.  

 

Roteiro baseado na metodologia da CNV 

I. O que você quer que o outro saiba como você está depois do ato e suas consequências? 

- O que você o ouviu dizer? 

- Foi assim? 

II. O que você estava buscando quando fez o que fez? 

- O que você o ouviu dizer? 

- Foi assim? 

III. O que você gostaria de ver acontecer agora? 

- O que você gostaria de oferecer? 

- O que você gostaria de pedir? 

 

Três membros da equipe de justiça restaurativa de Campinas, todavia, também 

participaram de um curso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 2015, o 

qual focou na metodologia desenvolvida por Mônica Mumme, do Laboratório de 

Convivência, chamada “Polos Irradiadores”, envolvendo os “processos circulares” de 

Kay Pranis. Nessa abordagem, há maior espaço no círculo restaurativo para o resgate do 
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“subjetivo”, ou seja, permite abordar valores e histórias pessoais dos participantes com 

uma ideia de recuperação da humanidade de cada um.  

Além disso, as metodologias apresentam diferença fundamental quanto aos 

participantes do círculo restaurativo. No procedimento de Campinas, inspirado na 

proposta do Dominic Barter, cada uma das partes pode indicar até duas pessoas para 

participar do encontro (pessoas para apoiarem e ajudarem na construção de um acordo). 

Na abordagem da Mônica Mumme, outras pessoas, além das partes e das pessoas por 

elas indicadas, podem participar, sendo comum a inclusão de funcionários da rede de 

atendimento. Nesse segundo modelo, estimula-se a participação de no mínimo oito e no 

máximo vinte pessoas. 

Nos pré-círculos e nos círculos observados, não foi possível constatar uma 

metodologia única utilizada pelas facilitadoras, as quais procuram adaptar o 

procedimento de acordo com as necessidades e as particularidades de cada caso. 

Predominantemente, os atendimentos baseiam-se na Comunicação Não Violenta, 

restringindo-se mais aos fatos, mas alguns elementos próprios dos processos circulares, 

como a contação de história, são pontualmente aplicados com a perspectiva de iniciar o 

diálogo e de aproximar as partes.  

Elaborado o relatório pela facilitadora, os autos são remetidos ao cartório, 

abrindo-se vista à promotora de justiça para manifestação. Em seguida, a juíza, com 

base nas informações do relatório e na cota ministerial, determina diligências, homologa 

a remissão como exclusão do processo ou recebe a representação em desfavor do 

adolescente, ocasião em que o procedimento segue o trâmite previsto no ECA.  

 

3.3 DADOS SOBRE O PROGRAMA RESTAURATIVO NA 2ª VARA DA 

INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CAMPINAS 

 

Desde a implantação até o estágio atual, não houve compilação sistemática de 

dados quantitativos ou qualitativos que permitissem o acompanhamento do programa 

restaurativo desenvolvido no sistema de justiça, anotando-se que uma incipiente base de 

dados começou a ser elaborada pelas profissionais que atuam com a justiça restaurativa 

em 2015, mas sem formalidades e análise dos resultados.  

Por mais que as psicólogas, a juíza e a promotora de justiça tenham demonstrado 

comprometimento com o trabalho desenvolvido e interesse acerca do andamento do 

projeto, não houve sistematização na coleta desses dados, justificada pela intensa 
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demanda de trabalho e atribuições cotidianas, como atendimentos, reuniões, visitas 

externas e audiências.  

A partir de 2015, as facilitadoras passaram a registrar em uma planilha dados 

básicos sobre os processos que eram encaminhados para a justiça restaurativa, contendo 

número do processo, nome das partes, natureza do ato infracional, data e local do 

conflito, responsável pelo atendimento e observações. Diante da dificuldade de pesquisa 

via sistema interno SAJ do Tribunal de Justiça com relação aos processos enviados à 

justiça restaurativa durante o ano de 2015, por se tratarem exclusivamente de processos 

físicos, em sua maioria já arquivados, os dados relativos a esse ano colhidos para este 

trabalho basearam-se nessas planilhas elaboradas pelas facilitadoras.  

Com relação aos dados de 2016, a pesquisa consistiu no cruzamento de 

informações obtidas no cartório da 2ª VIJ, via SAJ, com a consulta aos processos que 

estavam alocados às duas facilitadoras, bem como com as planilhas de controle 

elaboradas por cada uma delas. O levantamento dos dados foi facilitado especialmente a 

partir de maio de 2016, quando todos os processos de atos infracionais se tornaram 

digitais, o que possibilitou o acesso ao conteúdo dos autos mesmo quando não estavam 

mais alocados com a equipe técnica. 

Estabelecido o recorte temporal, bem como feitas as considerações 

metodológicas sobre a coleta, acredita-se que os dados referentes a 2015 e 2016 sobre 

os casos encaminhados à justiça restaurativa foram suficientes para extrair inferências 

importantes sobre o funcionamento atual do programa restaurativo no Judiciário de 

Campinas. Vale lembrar que a justiça restaurativa caminhou lentamente nos anos 

anteriores, com períodos de capacitação de facilitadores, envio de poucos casos para 

realização do procedimento e, em 2014, com a atuação de apenas uma facilitadora para 

atendimentos dos casos.  

 

3.3.1 Encaminhamento de Processos e Natureza dos Conflitos 

 

 Como dito anteriormente, em sua origem, foi estabelecido um protocolo entre os 

atores do Judiciário de que somente seriam encaminhados processos envolvendo atos 

infracionais de menor gravidade. Até o momento, esse combinado não foi alterado, 

embora haja um consenso entre os operadores do Direito e as facilitadoras de que a 

justiça restaurativa possui um potencial para abranger uma diversidade maior de 

infrações, ficando a sua utilização aquém do esperado.  
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Dos dados colhidos em 2016106, extrai-se que houve um aumento significativo 

do número de determinações judiciais para realização de procedimento restaurativo. 

Durante todo o ano de 2015, foram enviados 105 autos à equipe técnica para essa 

finalidade, enquanto em 2016 foram encaminhados 185 processos107, o que caracteriza 

um aumento de 76%. 

Contudo, comparando-se esses números com o total de procedimentos de 

apuração de ato infracional distribuídos mensalmente à Vara da Infância e Juventude de 

Campinas, é possível aferir que se trata de um percentual muito diminuto de processos 

enviados para a justiça restaurativa. Em 2015, somente foram enviados 105 autos à 

realização de processo restaurativo em um conjunto de 1.605 procedimentos de ato 

infracional instaurados, o que equivale a 6,54% dos casos. Os dados de 2016 mostram 

uma melhora nesse percentual com o envio de aproximadamente 13,96% processos ao 

procedimento restaurativo (185 autos encaminhados num total de 1.325 processos de 

apuração de ato infracional distribuídos durante todo o ano de 2016).  

 

 

 

Nos processos enviados para o procedimento restaurativo, constatou-se um 

período considerável da ocorrência dos fatos ao encaminhamento para o procedimento 

restaurativo e a realização dos atendimentos. Um dos casos extremos observados em 

                                                 
106 Coleta de dados finalizada em 19 de dezembro de 2016, que foi o último dia útil de funcionamento do 

Judiciário antes do recesso forense (20 de dezembro de 2016 a 06 de janeiro de 2017).  
107 Importante ressaltar que foram excluídos processos que foram devolvidos pela equipe técnica e 

arquivados pelo juízo em razão de erro ou ausência de qualificação das partes e de duplicidade de 

registros, anotando-se, ainda, que os processos foram contabilizados uma única vez, independentemente 

de terem sido enviados mais de uma vez à equipe multidisciplinar (processos em tramitação para 

cumprimento de diligências). Doze processos foram desconsiderados por terem sido arquivados por 

ausência de dados, duplicidade de fatos ou retorno de processo já distribuído e contabilizado. 
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2016108 consistiu em um processo de injúria de aluno contra professor (Processo nº 

0014588-39.2015), cujos fatos ocorreram em 19 de março de 2015, tendo sido 

distribuídos para a equipe técnica em 20 de janeiro de 2016 e os pré-círculos realizados 

em 26 de fevereiro de 2016, ou seja, após 341 dias. Esse decurso de prazo prejudica em 

demasia a prática restaurativa, uma vez que, em muitos casos, as partes sequer se 

lembram do conflito, notadamente por se tratar de casos de menor potencial ofensivo.  

Foi possível notar que a média de tramitação dos processos até a equipe técnica, 

considerada a data dos fatos, sofreu significativa redução ao longo de 2016. Duas 

alterações no fluxo procedimental certamente contribuíram para dar celeridade na 

tramitação dos processos: o envio semanal de boletins de ocorrência pela delegacia de 

infância e juventude para o Judiciário, não mais sendo represados por semanas; e o 

movimento de digitalização de processos pelo cartório da 2ª Vara da Infância e 

Juventude.  

 

 

 

É certo que a redução desse lapso representou um avanço, mas ainda está longe 

de ser o ideal, lembrando que, além do período de tramitação compreendido (delegacia, 

cartório do Judiciário, vista ao Ministério Público e decisão judicial), as facilitadoras 

                                                 

108 Considerados apenas os processos em que se teve acesso ao boletim de ocorrência, que informa a data 

dos fatos. Foram, portanto, excluídas dessa avaliação todos os processos de 2015 enviados à equipe 

técnica naquele ano, além de alguns processos de 2016.  
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ainda possuem um prazo de 90 ou 120 dias109 para devolução dos autos com o relatório, 

contados da data em que os processos são recebidos pelo setor técnico. Quanto mais 

próximo da data dos fatos os envolvidos forem chamados para falar sobre o conflito, 

maior efetividade terá o atendimento restaurativo.  

Quanto à natureza dos atos infracionais, como citado, os casos submetidos à 

justiça restaurativa envolveram quase exclusivamente atos infracionais de menor 

potencial ofensivo110, totalizando 98,33% dos casos de 2015 e 92,97% dos processos de 

2016.  

Em 2015, as facilitadoras da equipe multidisciplinar receberam 55 ocorrências 

de lesões corporais (46%); seguidas de 37 conflitos de ameaça (31%); 18 casos de 

injúria (15%); 5 fatos caracterizando difamação (4%); e 3 processos de dano, 1 

envolvendo violência doméstica e 1 narrando extorsão, totalizando 4%, havendo 

processos com mais de um ato infracional. Cumpre anotar que, para 2015, foram 

excluídos os processos sem informações, bem como utilizados como base de dados os 

relatórios e os boletins de ocorrência a que se teve acesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2016, observou-se uma tendência de manutenção da natureza dos casos 

remetidos à justiça restaurativa. Foram encaminhadas 91 ocorrências de lesões corporais 

                                                 
109 Em entrevista com a magistrada, não houve justificativa para o prazo concedido à equipe técnica, 

tendo sido relatado que correspondia sempre ao prazo de 120 dias, por serem somente duas facilitadoras. 

Desde junho de 2016, todavia, todos os processos têm sido encaminhados com determinação de 90 dias 

sem que tivesse tido qualquer reunião ou comunicação prévias entre os atores envolvidos.  
110 De acordo com o artigo 61, da Lei nº 9.099/95: “Consideram-se infrações penais de menor potencial 

ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima 

não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa”.   
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(49%), 48 situações envolvendo ameaça (26%), 20 casos de injúria (11%) e 9 conflitos 

de desacato (5%), além de 02 de calúnia, 02 envolvendo dano, 02 de violência 

doméstica, 02 furtos qualificados, 01 roubo, 02 crimes de trânsito, 02 apropriações 

indébitas e 02 delitos contra a dignidade sexual (totalizando 9%).  

Cumpre fazer uma ressalva importante no sentido de que há processos que 

tratam de episódios envolvendo mais de um tipo de ato infracional descritos no boletim 

de ocorrência, tendo sido contabilizado, todavia, apenas um ato infracional por processo 

por ter sido selecionado como fonte o sistema SAJ, que é o programa utilizado pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para cadastro e movimentação de todos os 

processos que ingressam no Poder Judiciário. Além do número de processo, constam o 

nome do autor, a imputação jurídica do fato (assunto) e o extrato processual (localização 

e movimentação do processo). O cadastro dos procedimentos de apuração de ato 

infracional envolve apenas um tipo de ato infracional, ainda que o boletim de ocorrência 

aponte mais de uma conduta caracterizada como ato infracional.  

Ressalta-se que esta escolha metodológica foi feita por ter sido a fonte mais 

confiável a que se teve acesso durante todo o período da pesquisa empírica de 2015 e 

2016, eis que não foi possível o contato com todos os boletins de ocorrência e processos 

físicos para o levantamento desses dados.  

 

Além disso, tanto em 2015, quanto em 2016, os atos infracionais ocorreram 

majoritariamente no interior ou nas imediações das escolas, envolvendo conflitos entre 

alunos ou entre aluno e professor/diretor. Contudo, em 2015, o tipo de local do 

cometimento dos atos infracionais enviados à justiça restaurativa variou mais do que em 
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2016. Enquanto 48% das ocorrências de 2015 foram perpetradas no interior ou nas 

imediações de escolas, 65% dos casos de 2016 envolveram esse ambiente.   

Em 2015, os locais que apareceram com maior frequência foram: escolas (41 

casos), residência (14), condomínio ou vizinhança (13), instituições de acolhimento (6), 

redes sociais (08), via pública (03), excluídos os processos sem informação (Gráfico 

08).  

 

 

Em 2016, os conflitos ocorreram com maior frequência nas escolas (120). Em 

seguida e em ordem decrescente de ocorrência: residência (28), instituição de 

acolhimento (11), via pública (07), pela internet [whatsapp e facebook] (05), vizinhança 

(04), futebol (04), condomínio (02) e trabalho (02). Os atos infracionais cometidos por 

meio virtual envolveram tanto conflitos decorrentes de relações escolares, como 

relacionamentos amorosos.  
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 Esses dados serão objeto de apreciação mais detalhada no próximo capítulo, mas 

já permitem inferir que apenas uma parcela diminuta de procedimentos de apuração de 

ato infracional da 2ª VIJ é encaminhada ao programa restaurativo, sendo selecionados 

majoritariamente conflitos caracterizados como de menor potencial ofensivo e ocorridos 

em escolas.   

 

3.3.2 Pré-Círculos 

 

Uma das dificuldades verificadas durante a inserção no campo diz respeito à 

forma de contato inicial com as partes, realizado por meio de carta convocatória. 

Segundo relatos das facilitadoras, a estratégia adotada substituiu o contato telefônico 

por terem constatado a importância da presença dos envolvidos para atendimento e 

convite para participar do procedimento restaurativo. Alegaram que essa mudança 

ocorreu com o objetivo de obter atenção mais detida das partes para falarem sobre os 

fatos, proporcionando um espaço adequado e um momento mais propício para reflexão, 

assim como para tentar lidar com a resistência dos interlocutores quanto a uma proposta 

que lhes é desconhecida e apresentada brevemente por ligação telefônica. Embora não 

enunciada, o novo procedimento visou garantir também maior comparecimento das 

partes, por meio de carta com timbre oficial e endereço do fórum, não ficando explícito 

que o comparecimento delas é opcional e não obrigatório.  

Contudo, não são incomuns: casos em que a carta é devolvida pelos Correios, 

em razão de endereço equivocado ou desatualizado nos autos; hipóteses em que não há 

notícia de que a carta tenha chegado ao destinatário, não retornando o “aviso de 

recebimento” dos Correios; e casos em que a carta é recebida pelo destinatário, mas a 

parte não comparece na data e horário designados. 

Considerando os processos distribuídos em 2015, foram solicitadas e deferidas 

11 intimações judiciais para o comparecimento das partes, tendo, ao final, a taxa de 

ausência das partes nos pré-círculos ficado em torno de 21,7% para os autores e 22,2% 

para os receptores111, segundo dados extraídos dos relatórios das facilitadoras ao juízo. 

Contabilizando apenas os autores e receptores presentes aos atendimentos iniciais, 

excluídos os ausentes e os relatórios sem informações sobre o resultado do pré-círculo, 

53% dos participantes aceitaram participar de um círculo restaurativo (86 ocorrências), 

                                                 
111 Considerando 33 autores ausentes de um total de 152 autores e 24 receptores ausentes de um total de 

239 receptores.  
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enquanto 29% recusaram essa possibilidade (47 pessoas) e 18% dos entrevistados 

negaram os fatos (30 autores).  

 

Em 2016, a taxa de não comparecimento aos pré-círculos agendados foi mais 

alta, atingindo 25% dos autores de atos infracionais e 27,2% dos receptores112. Esses 

dados foram extraídos por meio de informações contidas nos relatórios elaborados pelas 

psicólogas ao juízo, tendo sido constatadas também durante a inserção no campo.  

Considerando apenas os autores e os receptores presentes aos atendimentos 

iniciais, excluídos os ausentes e os relatórios sem informações sobre o resultado do pré-

círculo, 40% dos participantes aceitaram participar de um círculo restaurativo (83 

ocorrências), enquanto 45% recusaram essa possibilidade (94 pessoas) e 15% dos 

entrevistados negaram os fatos (30 autores).  

 
                                                 
112 Considerando 61 de 239 autores e 55 de 202 receptores. 
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Gráfico 11 - Pré-círculos (2016)
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Segundo os relatórios elaborados pelas facilitadoras e encaminhados à 

apreciação judicial, no que diz respeito aos indivíduos que não aceitaram participar do 

círculo restaurativo, os motivos que apareceram com maior frequência foram:  

 Entendimento de que o conflito já fora resolvido de alguma forma;  

 Alegação de que o conflito fora pontual e não encontra mais a outra 

parte;  

 Não identificação de qualquer necessidade de encontrar o autor dos 

fatos;  

 Desejo de distanciamento da outra parte; 

 Não se sentir seguro ou confortável para encontrar a outra parte. 

Quanto aos receptores que compreenderam a proposta e aceitaram participar do 

encontro restaurativo, as principais razões apresentadas foram:  

  Demonstração de arrependimento; 

 Desejo de se desculpar;  

 Interesse em retomar a relação anterior ao conflito; 

 Necessidade de compreensão das razões que levaram àquela situação;  

 Interesse em resolver eventual conflito remanescente; 

 Disponibilidade para esclarecimentos dos fatos. 

As questões da alta taxa de não comparecimento das partes nos atendimentos 

iniciais, bem como do posicionamento dos presentes quanto à proposta de círculo 

restaurativo serão aprofundadas no capítulo seguinte.  

 

3.3.3 Círculos, Pós-Círculos e Encaminhamentos Posteriores 

 

Realizados os pré-círculos com o autor e/ou com o receptor do ato, as 

facilitadoras elaboram breve relatório contendo a qualificação das partes (nome, idade, 

grau de instrução e profissão), a descrição sumária do conflito, os procedimentos 

realizados (leitura dos autos, envio de carta convocatória, pré-círculos e entrevistas 

conjuntas, quando houver), a análise dos atendimentos e parecer técnico (considerações 

finais). Em caso de ausência de uma ou ambas as partes, o fato é comunicado no 

relatório.  

Durante 2015 foram elaborados 105 relatórios pelas facilitadoras, sendo que em 

29 deles foi constatada a desnecessidade de intervenções do juízo (28%); 23 
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apresentavam os relatos de cada um dos entrevistados, sem tecer, ao final, avaliação ou 

sugestão (22%); 19 apenas continham informação de ausência das partes (18%); 18 

mencionaram a ocorrência de círculo restaurativo (17%); 09 apresentaram alguma 

sugestão de encaminhamento (8%), como atendimento no Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF); e 04 relatavam orientação fornecida ao 

adolescente ou responsável legal, consistente em auxílio psicológico (4%).  

Com relação à conclusão sobre a desnecessidade de intervenções do juízo, as 

facilitadoras a associam com a reflexão do autor sobre o ocorrido e o reconhecimento 

dos seus atos; a existência de amparo e proteção familiar; o fato de o conflito ter sido 

um episódio isolado na vida do adolescente; e ausência de maiores desdobramentos do 

episódio ou de necessidades relatadas pelos receptores. 
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Em análise dos relatórios produzidos em 2016113, em 63 deles houve a conclusão 

de desnecessidade de intervenções do juízo (40%); 32 apenas descreveram os relatos de 

cada um dos entrevistados, sem fazer qualquer juízo de valor (21%); 44 deram conta da 

ausência de uma ou ambas as partes e/ou consultando como proceder e intimação 

judicial (28%); 10 descreveram a realização de círculo restaurativo (6%); 5 relataram 

alguma sugestão de encaminhamento (5%), como atendimento no Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF); e 3 mencionaram orientação fornecida ao 

adolescente ou responsável legal, consistente em auxílio psicológico (2%). 

 

 

 
                                                 
113 Foram, portanto, desconsiderados os processos que estão em andamento e não possuem um relatório 

de informação ou um relatório final elaborado.  
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Em 2015, foram realizados 18 círculos restaurativos e, em 2016, foram 

contabilizados 10 círculos restaurativos114, oportunidades em que os autores, receptores 

e outros envolvidos (familiares e amigos) puderam dialogar sobre o ato conflituoso e 

propor ações para o futuro. Em linhas gerais, segundo informações extraídas dos 

relatórios das facilitadoras, os autores (e por vezes os receptores) assumiram 

responsabilidade pelos atos e pediram desculpas, os participantes puderam expressar 

seus sentimentos sobre a situação, refletiram sobre as consequências do conflito e 

concordaram em não repetir as violências perpetradas, bem como em conviver de 

maneira pacífica, tratando-se com educação e respeito.  

É preciso ressalvar que o simples critério quantitativo baseado no número de 

círculos restaurativos realizados para medir a eficácia do procedimento não se coaduna 

com a essência do modelo. Isso porque esse indicador aritmético não leva em 

consideração aspectos intrínsecos nos quais a justiça restaurativa se pauta, tais quais a 

responsabilização pelo autor (e em alguns casos a corresponsabilização pelo receptor), a 

reflexão proporcionada aos envolvidos; a oportunidade de o receptor expressar seus 

sentimentos e de ser ouvido; e a disponibilidade de reparação de danos. Muitos desses 

elementos aparecem de forma satisfatória nos atendimentos iniciais ainda que frustrado 

o círculo restaurativo entre os envolvidos. O que se pretende destacar, portanto, é que é 

fundamental que os resultados da justiça restaurativa não se limitem ao número de 

acordos efetuados, mas compreendidos a partir de uma nova lente, como propõe Zehr 

(2012).  

Como já mencionado, na maioria dos relatórios elaborados pela equipe técnica, 

as facilitadoras concluem pela desnecessidade de intervenções do juízo no caso, 

destacando: a reflexão das partes acerca do conflito; o reconhecimento do autor pelos 

seus atos; a ausência de maiores desdobramentos da situação conflituosa; o amparo 

familiar dos envolvidos; e a não-reiteração de conduta infracional do autor.  

Com relação aos círculos restaurativos acompanhados durante a pesquisa de 

campo, constatou-se que as facilitadoras nunca interferem nos termos do acordo entre os 

participantes. Não há direcionamento ou sugestão de medida em momento algum, 

ficando os envolvidos livres para definirem conjuntamente o acordo, a partir das 

necessidades surgidas do conflito discutido.  

                                                 
114 Houve, ainda, um círculo que não ocorreu em razão da ausência de uma das partes, a despeito de 

ambas as adolescentes terem entendido a proposta da justiça restaurativa e aceitado participar.  
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Nos círculos observados, o acordo firmado durante o círculo restaurativo 

consistiu basicamente no comprometimento em se portarem com respeito mútuo dali 

para frente. Em todos os casos, houve pedido de desculpas, ainda que esse não fosse um 

elemento obrigatório para a composição entre os envolvidos, e não foi verificado 

qualquer acordo envolvendo reparação monetária. Em apenas um círculo foi feito um 

acordo com medidas específicas e tangíveis: prosseguimento de tratamento psicológico 

e psiquiátrico já iniciado e comprometimento em retornar à escola.  

Uma limitação constatada no programa restaurativo de Campinas diz respeito à 

ausência de integração com setores de atendimento externos ao Judiciário. Qualquer 

encaminhamento a outros órgãos e instituições ligadas à rede de garantias de direitos 

(educação, saúde e assistência social, por exemplo) depende de determinação judicial. 

Nesse sentido, eventual acordo entre os envolvidos que envolva algum outro serviço 

especializado prestado pelo Estado, como eventual transferência de escola, inscrição em 

curso profissionalizante e atendimento psicológico, depende de apreciação do juízo. À 

facilitadora resta comunicar o que foi acordado pelas partes em seu relatório e sugerir 

encaminhamento.  

Quanto aos encaminhamentos posteriores, constatou-se uma tendência da 

promotora de justiça no sentido de requerer a remissão como forma de exclusão do 

processo, sendo o pedido deferido pela juíza de direito.  

Dos 105 processos enviados para a justiça restaurativa em 2015, a remissão 

simples como exclusão do processo foi concedida em 96 casos (91%), em 01 processo 

foi concedida a remissão cumulada com medida de advertência (1%) e em 01 caso 

houve a remissão suspensiva (1%). Apenas em 04 casos foi dado prosseguimento aos 

processos (02 processos encontram-se em andamento para diligências, em 01 caso há 

sentença julgando a ação procedente e 01 resultou na concessão de remissão suspensiva 

do processo cumulada com liberdade assistida). Já os relatórios das facilitadoras ou 

opinaram pela continuidade do processo115 ou informaram a ausência das partes, 

consultando como proceder. Além disso, 03 processos foram arquivados por erro ou 

duplicidade. 

 

                                                 
115 No processo nº 0032239-84.2015 (lesões corporais), o relatório informou que: ambas as partes 

recusaram o encontro restaurativo; a adolescente autora se mostrou indiferente e apática quanto ao 

ocorrido; a autora cumpre medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade por outro 

processo (furto); a adolescente não dispõe de respaldo familiar adequado; e, portanto, conclui pela 

imposição de medida socioeducativa e encaminhamento para psicoterapia.   
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Em 2016, excluídos os 54 processos que estão em andamento (por exemplo, 

alocados à equipe técnica para atendimento das partes, enviados ao Ministério Público 

para manifestação acerca do relatório ou aguardando diligências), foi possível apurar 

que foi concedida a remissão simples em 113 processos (86%) e a remissão cumulada 

com medida de advertência ao adolescente em 07 casos (6%). Outros 08 processos 

retornaram ao trâmite da justiça comum (6%) e 03 foram arquivados por ausência de 

provas ou erro na qualificação das partes (2%).  

 

 

 

Portanto, os dados colhidos mostram que na maioria dos casos: não foi 

constatada qualquer necessidade de intervenção do juízo segundo avaliação das 

facilitadoras; e os operadores do direito adotaram a conclusão dos relatórios, atuando no 

sentido da concessão de remissão simples como exclusão do processo a praticamente 
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todos os autores dos casos enviados ao programa restaurativo. Essas constatações 

parecem apontar na direção de um aumento do controle social e aplicação 

instrumentalizada da justiça restaurativa.  Maiores considerações sobre essas questões 

serão desenvolvidas no próximo capítulo.  

 

3.3.4 Avaliação  

 

Vale lembrar, ainda, que a avaliação dos resultados das práticas restaurativas não 

pode, nem deve ser medida apenas em termos numéricos, contabilizando-se apenas a 

quantidade de acordos realizados e cumpridos. A despeito da não realização de círculo 

restaurativo, reitera-se que os pré-círculos podem cumprir papel satisfatório ao 

proporcionar um momento de reflexão entre as partes envolvidas, conforme 

mencionado em diversos relatórios elaborados pelas facilitadoras: 

Relatório nº 31/2016 – Processo nº 0036670-64.2015 (lesões corporais – 

escola): “[O adolescente] Reconheceu que não deveria ter agido daquela 

forma e se mostrou envergonhado, pelo ocorrido. CONCLUSÃO: Não foi 

possível a realização do Círculo Restaurativo, pois o professor [receptor] não 

compareceu na data agendada. B. [o autor], no pré círculo, foi capaz de 

refletir sobre o ocorrido, reconhecendo que agiu por impulso e que não 

deveria ter agredido o professor.”  

Relatório nº 24/2016 – Processo nº 0037834-64.2015 (injúria – escola): 

“CONCLUSÃO: G. [autor], no pré-círculo, foi capaz de refletir sobre o 

ocorrido, reconhecendo seus atos e demonstrando arrependimento.” 

Relatório nº 18/2016 – Processo nº 0001690-57.2016 (injúria – vizinhança): 

“Pré-círculo com J. [autor] e entrevista conjunta: Afirmou que gostaria de se 

desculpar pelo que fez e que sabe que ‘está errado’ (sic). CONCLUSÃO: J. 

[autor] foi capaz de refletir sobre suas ações, reconhecendo a inadequação 

delas.” 

Relatório nº 55/2016 – Processo nº 0002983-62.2016 (ameaça - escola): 

“CONCLUSÃO: F. [autora], no pré-círculo, foi capaz de refletir sobre o 

ocorrido, reconhecendo que agiu por impulso e que os conflitos podem ser 

resolvidos, através de conversas.” 

  

Nesse sentido, haveria um resultado positivo, ainda que não refletidos em termos 

numéricos, como mencionado pelas facilitadoras em entrevista e observado durante o 

acompanhamento dos atendimentos. Dentre possíveis inferências por elas realizadas 

durante os atendimentos das partes, podem ser citadas: “a capacidade de refletir sobre o 

ocorrido” (Relatório nº 54/2016 – Processo nº 0002983-62.2015), “a possibilidade de 

expressar os sentimentos e as necessidades decorrentes do conflito que deu origem ao 
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processo” (Relatório nº 97/2016 – Processo nº 0017368-15.2016); e “o reconhecimento 

dos atos e a disposição em se desculpar” (Relatório nº 29/2016 – Processo nº 0036576-

19.2015).  Cumpre anotar que essa avaliação é feita pelas próprias facilitadoras, que 

possuem formação em psicologia, a partir dos depoimentos das partes nos atendimentos, 

seja por meio de perguntas abertas116 por elas elaboradas, seja por relatos espontâneos 

dos entrevistados.  

Durante a condução dos atendimentos, as facilitadoras fazem anotações dos 

dados de qualificação dos entrevistados, bem como dos relatos nevrálgicos sobre a 

dinâmica e as consequências do conflito. No momento da elaboração dos relatórios, elas 

retomam as anotações, descrevem as impressões que tiveram das entrevistas, citam as 

próprias palavras das partes e, por fim, fazem uma avaliação do que observaram.  

Mensurar o grau de efetividade de um programa restaurativo é uma tarefa difícil 

de empreender, notadamente diante da complexidade de um modelo que se baseia na 

participação ativa e na exposição de sentimentos e necessidades dos envolvidos em uma 

situação de conflito e violência. Segundo Boonen (DEPEN, 2017, p. 108), a avaliação 

de um caso bem sucedido não pode depender da realização de círculo restaurativo com 

acordos: 

Cada círculo acrescenta algo ao entendimento dos fatos, à possibilidade de 

se relacionar de uma forma melhor com o acontecido. Com isso também 

fortalece as relações interpessoais. O fato de ser escutado empaticamente, 

com isenção de julgamento, muitas vezes faz com que as pessoas já se 

sentem contempladas em uma necessidade premente. Não é incomum 

acontecer que uma pessoa, depois de primeira escuta, simplesmente não 

volta mais e com isso, o caso que não virou a ser caso se encerra. Houve 

uma escuta, uma descarga da tensão, possivelmente da raiva ou da tristeza e 

a pessoa segue sua vida sem mais notícias. O tamanho do sucesso é a 

medida de como o procedimento restaurativo contribui para a construção de 

relações sociais integradoras, justas e não violentas. 

 

Em países onde a prática da justiça restaurativa encontra-se mais consolidada, há 

pesquisas científicas dando conta do alto grau de satisfação das vítimas e ofensores com 

os acordos estabelecidos, mencionando que, ainda que não ocorra uma reparação 

pecuniária, a reparação emocional é mais eficaz e frequente nos procedimentos 

restaurativos do que na esfera da justiça criminal convencional (MORRIS, 2005, p. 

448).  

                                                 
116 As facilitadoras possuem um roteiro pré-estabelecido dos pré-círculos, conforme já exposto. Em 

resumo, são elaboradas as seguintes perguntas: “Sabe o motivo de ter sido chamado?”, “O que 

aconteceu?”, “Como você se sentiu?”, “Como você se sente hoje com relação ao ocorrido?”, “Como você 

avalia a situação?”, “Compreende a proposta da justiça restaurativa?” e “Como avalia a proposta?”. 
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Uma pesquisa que estudou a experiência da justiça restaurativa no sistema de 

justiça juvenil da Nova Zelândia, implementada em 1989 e inspiração para diversos 

programas ao redor do mundo, constatou que o modelo adotado diminuiu o 

encaminhamento de adolescentes que cometeram ato infracional aos tribunais, reduziu-

se a aplicação de medidas de internação e ainda houve uma redução nos custos 

(PAKURA, 2004). Nesse país, o sistema restaurativo é a regra, sendo o prosseguimento 

do processo na justiça comum a exceção.  

Embora a justiça restaurativa no Brasil tenha completado dez anos de existência 

desde os primeiros projetos-pilotos, a ausência de metodologia de avaliação das 

experiências, de sistematização e de publicação de dados oficiais acerca dos fluxos e 

resultados quantitativos e qualitativos ainda são fatores que dificultam não apenas o 

trabalho dos pesquisadores, como também a divulgação da pauta no país.  

É certo que uma das possíveis razões está relacionada à preocupação dos 

operadores do campo com a forma de tratamento desses dados para não sejam 

interpretados de forma equivocada a partir de uma leitura somente focada em termos de 

eficiência e resultados. Contudo, a não divulgação dos dados ou a sua publicação de 

forma parcial apenas para mostrar resultados positivos certamente não contribui para o 

debate e possibilidade de aprimoramento de eventuais obstáculos enfrentados pelos 

projetos. 

Com relação à experiência de Campinas, talvez pelo fato de não estar atrelada 

pessoalmente a um magistrado como principal incentivador, foi concedida total 

liberdade para a coleta dos dados, inclusive com o auxílio de diversos atores direta e 

indiretamente envolvidos com o programa: juíza substituta, promotora de justiça, 

facilitadoras e equipe do cartório.  

Os dados mostram que o programa, com todas as adversidades já mencionadas, 

atendeu um considerável número de usuários, estimando-se em ao menos 260 

pessoas117, em 2015, e 311 indivíduos118, em 2016, somente considerados os pré-

círculos, além dos já citados participantes dos círculos restaurativos.  

Considerando-se todos os círculos realizados em 2015 e 2016, verificou-se que a 

formatação e o grau de detalhe do conteúdo dos relatórios variam de acordo com a 

facilitadora responsável pela condução de cada encontro. Em comum, os relatórios 

                                                 
117 Considerando 96 autores presentes acompanhados de, pelo menos, um responsável legal e 68 

receptores.  
118 Considerando 104 autores presentes acompanhados de um responsável legal e 103 receptores.  



 

 

91 
 

mencionam os participantes e descrevem brevemente a dinâmica do encontro 

restaurativo e o acordo realizado. Se por um lado, essa formatação do documento 

protege a intimidade dos participantes, por outro, dificulta a extração de dados mais 

completos e possíveis inferências para avaliação do programa.  

De qualquer maneira, os relatórios mencionaram com frequência aspectos que 

parecem estar em consonância com os aportes teóricos e valores do modelo restaurativo: 

Relatório nº 07/2015 – Processo nº 0048918-96.2014 (lesões corporais – 

escola): “CONCLUSÃO: Durante o processo para a resolução deste conflito, 

observamos que as adolescentes puderam expor e refletir, de forma 

suficientemente madura, os fatores que o desencadearam, bem como as 

consequências e necessidades que o evento trouxe para cada uma. Ao final, 

elas entenderam não haver necessidade de realização do Pós-Círculo, pela 

compreensão de que o conflito foi solucionado.” 

Relatório nº 65/2016 – Processo 0005722-08.2016 (ameaça – escola): 

“CONCLUSÃO: Durante a realização do Círculo, cada participante teve a 

oportunidade de expor suas justificativas e de ouvir as explicações dos outros 

participantes. Todos os envolvidos foram capazes de se responsabilizar pelos 

seus atos, puderam refletir sobre o ocorrido e se desculpar, com quem os 

ofendeu.” 

Relatório nº 97/2016 – Processo nº 0017368-15.2016 (lesões corporais e 

ameaça – escola): “CONCLUSÃO: Durante a realização do círculo, as 

adolescentes se expressaram sobre as consequências do ocorrido, assim como 

sobre os sentimentos e as necessidades dele originados. A mãe de G., também 

teve participação ativa, falando da preocupação que o fato tinha lhe causado e 

a sua disponibilidade para apoiar as adolescentes na reparação que para elas 

fosse necessária. O acordo, estabelecido por G. e H., e apoiado pela genitora 

de G., foi o de buscarem sempre a conversa direta e a disponibilidade para 

esclarecerem eventuais mal-entendidos. Ao final, as participantes avaliam 

que a experiência foi positiva e necessária para a melhor convivência entre 

elas.”  

Relatório nº 78/2016 – Processo nº 0012150-06.2016 (injúria – escola): 

“CONCLUSÃO: As participantes contaram suas experiências pessoais de não 

terem se percebido como parte de um lugar e como se sentiram diante do fato 

que ocorreu na escola. Após, pediriam algo que necessitavam a respeito do 

fato e estabeleceram o acordo: mais respeito e diálogo na convivência. Ao 

final, demonstraram satisfação quanto ao acordo estabelecido.” 

Relatório nº 122/2016 – Processo nº 0019828-72.2016 (lesões corporais – 

escola): “CONCLUSÃO: L. [receptora] e J. [autor] falam sobre as 

consequências do ocorrido. J. [autor] pede desculpas, que são aceitas pela 

professora e, entre os pedidos e ofertas para a construção do acordo, L. 

oferece a sua amizade e empenho e J. pede que a professora não fique com 

raiva dele. Ao final do encontro, de modo espontâneo, J. estende a mão à 

professora e lhe dá um abraço, que é correspondido por ela.”  

 

Em linhas gerais, os relatos das facilitadoras sobre os encontros restaurativos, 

ainda que sem rigor metodológico, mostraram satisfação e avaliação positiva por parte 
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da maioria dos participantes com relação à experiência vivenciada119 (Relatório nº 

16/2015 – Processo nº 0051433-07.2014120, Relatório nº 28/2015 – Processo nº 

0001166-94.2015121, Relatório 114/2015 – Processo nº 0028985-06.2015122). Em 

acompanhamento de alguns círculos restaurativos foi possível observar, inclusive, um 

impacto emocional significativo para os envolvidos (Relatório nº 11/2015 – B.O. 

202/2014123), resultado que é difícil de ser traduzido em dados numéricos.  

 

3.4 PRÉ-CÍRCULOS E CÍRCULOS RESTAURATIVOS OBSERVADOS 

 

De dezembro de 2015 a dezembro de 2016, foram realizadas 32 viagens a 

Campinas, tendo sido acompanhados 35 pré-círculos e entrevistas conjuntas com os 

responsáveis dos adolescentes, 07 círculos restaurativos, 03 audiências judiciais e 09 

reuniões de equipe.  

Todos os procedimentos ocorreram no setor técnico da Infância e Juventude na 

Cidade Judiciária, que fica no térreo, mas em salas diferentes, conforme disponibilidade 

de agenda já relatada. O saguão do prédio é espaçoso, com um balcão de atendimento 

                                                 
119 Com exceção de um círculo restaurativo em que participaram a autora, a receptora e duas amigas 

indicadas pela receptora e que foi constatado estranhamento com a situação e dificuldade de interação 

entre as participantes (Relatório nº 28/2016 – Processo nº 0037652-78.2015) e um círculo restaurativo em 

que a genitora do adolescente autor se retirou durante o procedimento, manifestando descrença na 

proposta (Relatório nº 100/2016 – Processo nº 0019828-72.2016). 
120 Segundo o relatório, os participantes “responderam que estavam satisfeitos com o acordo estabelecido 

no círculo”. Consta, ainda, que “no círculo, os adolescentes, em resposta à indagação sobre o que 

gostariam de dizer e a quem sobre como estavam se sentindo naquele momento em relação ao ocorrido e 

suas consequências, verbalizaram sentimento de tristeza, mágoa e arrependimento com o ocorrido e 

verbalizaram pedido de desculpas, direcionadas a V. [receptor]”. A facilitadora concluiu que: “Durante a 

realização do Círculo Restaurativo, houve acordo [...]. Os envolvidos compreenderam a consequência de 

suas ações e manifestaram que não haveria necessidade de um novo encontro, em referência à 

possibilidade de um pós-círculo.” 
121 O Relatório conclui que: “Durante o processo para a resolução deste conflito, observamos que as 

adolescentes desenvolveram reflexões adequadas a respeito do ocorrido. Sinalizaram compreensão acerca 

da inadequação das atitudes tomadas e sobre uma forma mais acertada de agir em semelhante contexto. 

[...] Ao final, elas entenderam não haver necessidade de realização do Pós-Círculo, pela compreensão de 

que o conflito foi solucionado.” 
122 Conforme o relatório: “Observamos que o procedimento realizado resultou satisfatório para os 

envolvidos, em especial para a adolescente que figurou como receptora da ofensa, mas também para os 

autores do ato, que, aparentemente, conscientizaram-se da inadequação da conduta assumida. Não 

havendo ação específica para a efetivação do acordo não foi considerada a necessidade de um pós-

círculo.” 
123 Na conclusão do relatório consta que: “Durante o processo para a resolução deste conflito, observamos 

que as adolescentes puderam falar de seus sentimentos e necessidades, fazer pedidos e propor a ações, no 

intuito de restaurar um conflito que se acreditava superado, dado o vínculo de amizade que já teriam 

restabelecido.” 
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ao fundo, em frente às escadas para acesso aos pisos superiores onde ficam os cartórios 

e as salas de audiência e dos juízes Criminais e da Infância e Juventude.  

Logo na entrada, do lado direito, há um espaço acolchoado com brinquedos para 

crianças e vários bancos contínuos, funcionando como sala de espera para todos os 

indivíduos com atendimentos marcados. Há diversos banners e cartazes fixados nas 

paredes e nas colunas sobre variados temas relacionados à infância e juventude, 

incluindo um sobre justiça restaurativa, que fica na segunda coluna, um pouco 

escondido.  

Há uma porta de acesso exclusiva para funcionários à esquerda, onde ficam as 

salas das profissionais da equipe técnica, e uma porta de acesso limitado à direita, onde 

ficam os banheiros e as salas para atendimento ao público. 

Assim que chegam ao local, as partes dirigem-se ao balcão, apresentando carta 

com o horário agendado. O funcionário verifica na planilha de salas e comunica a 

profissional responsável pelo atendimento. 

Com relação à justiça restaurativa, o adolescente (autor ou receptor do ato) é 

ouvido individualmente pela psicóloga e, em seguida, é realizada uma entrevista 

conjunta dele com o responsável legal para expor resumidamente o que foi conversado e 

falar sobre a proposta de trabalho. 

Em linhas gerais, o pré-círculo se inicia com a apresentação da profissional 

como psicóloga designada pelo juízo para o atendimento e, nos casos em que foram 

observados, com a minha apresentação e solicitação para acompanhar a conversa para 

fins de pesquisa acadêmica. Com o consentimento, a facilitadora pergunta se a parte 

sabe o motivo de estar ali e, em seguida, pede para que a pessoa relate melhor o que 

aconteceu.  

Indaga-se como o envolvido se sentiu no momento do conflito e como está 

atualmente. É explicado rapidamente o fluxo procedimental da lavratura do boletim de 

ocorrência até o envio do processo para a equipe técnica, apresentando-se a proposta da 

justiça restaurativa e feito o convite para participação. É sempre esclarecido que o 

procedimento é voluntário e depende da aceitação de ambas as partes, além da avaliação 

da própria facilitadora.  

Reitera-se, ainda, no pré-círculo, que o modelo restaurativo é complementar à 

justiça convencional, de modo que a apreciação do relatório será feito pela promotora de 

justiça e pela juíza de direito, independentemente de aceitação ou não à proposta 

restaurativa e da ocorrência ou não do círculo entre as partes. Essa observação busca 
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impedir que o modelo seja compreendido especialmente pelo autor do ato como uma 

imposição ou mesmo como uma ameaça, além de evitar que ele aceite participar tão 

somente com a finalidade de desvencilhar-se do procedimento comum.  

No que tange à complementariedade, essa questão será discutida com mais 

profundidade no próximo capítulo, mas tem sido observado em Campinas que a 

promotora de justiça e a juíza respeitam o acordo realizado entre os participantes do 

círculo restaurativo e entendem que não é possível a intervenção do juízo no sentido de 

aplicar qualquer medida socioeducativa nesses casos, concedendo-se a remissão como 

exclusão do procedimento de apuração de ato infracional, nos termos do artigo 126, 

parágrafo único e artigo 181, ambos do ECA124.  

O acompanhamento dos atendimentos permitiu que fossem observadas quatro 

situações distintas relacionadas ao procedimento restaurativo, divididas em dois grupos, 

levando-se em consideração a realização ou não de círculo restaurativo. O primeiro 

grupo (ocorrência do círculo restaurativo) abrangeu duas subcategorias: (a) o sucesso do 

encontro restaurativo com a satisfação das partes; e (b) a dificuldade na realização do 

círculo devido ao comportamento de algum dos envolvidos. No segundo grupo 

(ausência de círculo restaurativo), foi possível constatar dois subgrupos: (c) o bom 

aproveitamento dos pré-círculos por uma ou ambas as partes; e (d) a ausência de 

reflexões aprofundadas e maiores desdobramentos nos pré-círculos.  

Nas incursões no campo, foram mais comumente presenciadas as situações 

descritas no segundo grupo, com pré-círculos que não resultaram em círculos 

restaurativos, variando o impacto do atendimento sobre as partes, segundo avaliação da 

pesquisadora. Foram constatadas tanto casos em que o pré-círculo pouco contribuiu para 

reflexões sobre o conflito, como atendimentos significativos para algum dos envolvidos. 

Com relação aos círculos restaurativos realizados, em dois deles125 foi verificada uma 

                                                 
124 Art. 126. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante 

do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo às 

circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e 

sua maior ou menor participação no ato infracional. Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a 

concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo. 

Art. 181. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão pelo representante do Ministério 

Público, mediante termo fundamentado, que conterá o resumo dos fatos, os autos serão conclusos à 

autoridade judiciária para homologação. 
125 Os dois casos foram: (a) círculo restaurativo em que participaram a autora, a receptora e duas amigas 

indicadas pela receptora e que foi constatado estranhamento com a situação e dificuldade de interação 

entre as participantes (Relatório nº 28/2016 – Processo nº 0037652-78.2015); e (b) círculo restaurativo em 

que a genitora do adolescente autor se retirou durante o procedimento, manifestando descrença na 

proposta. O encontro, todavia, prosseguiu com a presença apenas do adolescente (autor) e da professora 

(receptora) com resultado satisfatório, conforme expressado pelos próprios participantes, culminando com 
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animosidade entre os participantes que quase frustrou o andamento dos encontros. Os 

demais círculos restaurativos ocorreram sem incidentes e tiveram resultados 

satisfatórios, majoritariamente com acordos verbais.  

A seguir, serão apresentados episódios ilustrativos de cada uma dos tipos acima 

descritos: (a) papel fundamental do modelo restaurativo e círculo proveitoso; (b) 

ocorrência do círculo restaurativo com dificuldades; (c) pré-círculos importantes para a 

reflexão de uma ou ambas as partes mesmo sem a realização do encontro; (d) pré-

círculos realizados sem maiores impactos aos envolvidos.  

 

 

3.4.1 Caso Um: injúria (bullying) na escola 

 

 Este caso foi fruto dos primeiros acompanhamentos realizados, tanto de pré-

círculos, quanto de círculo restaurativo, e pode ser considerado exitoso. O boletim de 

ocorrência lavrado pela genitora da receptora descreve que a filha dela estava sofrendo 

bullying por outros dois alunos, sendo chamada reiteradamente de “ratazana”, além de 

ter desenhos espalhados pela escola. A receptora expressou à família que não queria 

mais ir à escola e redigiu uma carta, encontrada posteriormente pela mãe, na qual dizia: 

“vou fazer besteira não aguento mais essa zoação na escola”. Consta ainda no registro 

policial que a mãe procurou a diretoria da escola, tendo sido informada de que o fato já 

acontecera antes e que já haviam conversado com os envolvidos, sinalizando que “tudo 

não passava de um mal-entendido”. Após o ocorrido, a receptora teria sido ameaçada 

pelos adolescentes para que não falasse mais ou iria apanhar muito.  

 Foram agendados os atendimentos iniciais dos três adolescentes na mesma data, 

mas em horários diferentes, com a preocupação de evitar o contato entre os envolvidos 

no conflito nesse momento inicial, especialmente para resguardar a receptora. 

Compareceram inicialmente a adolescente receptora do ato, acompanhada de sua 

genitora, e posteriormente um dos adolescentes autor do conflito e a mãe dele. O 

terceiro envolvido não recebeu a carta convocatória, mas foi mencionado na fala do 

colega, de modo que por contato telefônico foi possível remarcar a data de atendimento.  

                                                                                                                                               
um abraço (Relatório nº 100/2016 – Processo nº 0019828-72.2016). 
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 O pré-círculo com a receptora ocorreu em uma sala pequena onde há apenas uma 

mesa com cadeiras e uma área com brinquedos, além de um cartaz com explicações 

sobre a justiça restaurativa: 

 

PASSOS DO CÍRCULO RESTAURATIVO 

I. Compreensão mútua 

- O que você quer que o outro saiba sobre como você está depois do ato e suas consequências? 

- O que você o ouviu dizer? 

- Foi isso? 

II. Auto responsabilização 

- O que você estava buscando quando você fez o que fez? 

- O que você o ouviu dizer? 

- Foi isso? 

III. Acordo 

- O que você gostaria de ver acontecer agora? 

- O que você gostaria de oferecer? 

- O que você gostaria de pedir? 

 

 Após a facilitadora se apresentar, indagou à adolescente se ela sabia o motivo de 

estar ali naquele momento. A receptora, aparentando estar tímida, mas tranquila, 

mencionou que sofria bullying na escola e que não queria ter comparecido. A psicóloga 

agradeceu a presença e a confortou, dizendo que sabia o quanto era difícil falar 

novamente sobre o ocorrido, mas que o episódio precisava ser cuidado.  

 Durante o relato, a adolescente se emocionou e contou que os adolescentes a 

chamavam de ratazana e espalhavam desenhos pela escola. Em certo momento os 

responsáveis foram chamados na escola para uma conversa, mas depois ela foi 

ameaçada por um dos adolescentes. Disse que tinha medo de contar para sua família e 

que achava que as ofensas iriam melhorar com o tempo, mas só pioraram, tendo se 

repetido durante o período de um ano, somente cessando após o registro de boletim de 

ocorrência.  

Ao ser questionada sobre como estava se sentindo hoje com relação aos fatos, a 

receptora disse que estava bem e se sentia segura, porque sabe que tem o apoio de sua 

mãe. Além disso, um dos autores saiu da escola e o outro está na mesma sala de aula, 

mas parou de importuná-la.  
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 A facilitadora explicou rapidamente sobre o fluxo de um boletim de ocorrência 

envolvendo adolescente que pratica ato infracional e apresentou trabalho por ela 

desenvolvido, a justiça restaurativa, como outra forma de cuidar do conflito. Esclareceu 

que as partes são convidadas a participar de um encontro, que conta com a presença de 

um facilitador, para falar sobre o acontecimento e estabelecer um acordo conjunto para 

o futuro, levando em consideração as necessidades dos envolvidos. Perguntou, então, se 

a adolescente entendia a proposta e se gostaria de participar, tendo sido a resposta 

afirmativa com a perspectiva de que os autores não repetissem a conduta com ela ou 

com outras pessoas. Sinalizada a possibilidade de indicação de até duas pessoas para 

estarem junto e que possam contribuir para a construção de um acordo, a receptora 

inicialmente indicou uma amiga para participar, mas diante da não liberação pelos pais 

dela, acordou-se entre a adolescente e a genitora dela de que esta participaria.  

Por fim, a psicóloga reiterou que para a ocorrência do círculo restaurativo são 

imprescindíveis a aceitação pelos outros envolvidos, o reconhecimento do autor sobre o 

ato praticado, bem como uma avaliação da profissional de que as partes possuem 

condições de entendimento e de disponibilidade em participar.  

Em seguida, é realizada uma entrevista conjunta com o responsável legal da 

adolescente, ocasião em que a psicóloga busca conhecer a versão dos fatos sob a 

perspectiva da genitora, informa o procedimento restaurativo e comunica a decisão da 

adolescente. Em suas declarações, a mãe narrou os fatos nos termos descritos no 

boletim de ocorrência e quis maiores esclarecimentos sobre o círculo restaurativo, 

desejando participar. A psicóloga salientou a necessidade de que se respeitasse a 

indicação feita pela adolescente, tendo a genitora assentido. Poucos dias depois, em 

contato telefônico, ficou estabelecido que a mãe participaria do encontro.   

 No pré-círculo realizado com um dos autores do conflito, o adolescente mostrou-

se tímido e constrangido de estar no local, respondendo às perguntas da psicóloga com 

poucas palavras. Em suas declarações apenas sustentou que ficava junto de colegas que 

ofendiam a receptora, sem assumir participação nas injúrias. Porém, posteriormente 

admitiu a sua contribuição em alguns episódios, alegando estar arrependido e disse que 

gostaria de se desculpar se tivesse oportunidade. Aceitou a proposta do encontro 

restaurativo e indicou dois amigos, dentre eles o colega que consta como coautor no 

boletim de ocorrência. A genitora do adolescente reconheceu a participação do filho no 

ato de ofensa e consentiu com a participação dele no círculo restaurativo.  
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 No último pré-círculo com o segundo autor dos atos de ofensa, o adolescente 

aparentou estar assustado com a repercussão dos fatos e admitiu as ofensas, alegando ter 

agido daquela forma por ter sido ofendido antes pela receptora. Contudo, afirmou estar 

arrependido de seu ato e declarou ter sofrido consequências, tendo em vista que foi 

expulso da escola. Aceitou participar do círculo restaurativo e indicou o seu pai para 

participar. Os genitores do adolescente a princípio defenderam o filho e se mostraram 

relutantes em comparecer ao atendimento, mas posteriormente reconheceram a 

participação dele no conflito e consentiram com a realização do encontro.  

Na semana seguinte ao atendimento inicial, ocorreu o círculo restaurativo, com a 

participação dos três adolescentes envolvidos nos fatos, além da mãe da receptora e do 

pai de um dos autores. O encontrou começou com cerca de 45 minutos de atraso, diante 

da ausência de um dos adolescentes, o qual chegou 15 minutos após o início do 

procedimento. Foram consultadas as partes presentes, tendo sido consentido o ingresso 

do adolescente na conversa.  

Os participantes sentaram-se em círculo em ordem não pré-estabelecida: 

facilitadora, autor, receptora, sua mãe, outro autor e seu pai. A facilitadora apresentou o 

bastão da fala e, após uma rodada de apresentação dos presentes, lembrou que a 

finalidade do encontro não era rediscutir os fatos, já delimitados, nem atribuir culpa aos 

presentes, mas ouvir como as pessoas foram afetadas, reparar os danos e estabelecer um 

acordo.  

Antes do diálogo sobre as ofensas, a facilitadora, inspirando-se no modelo do 

processo circular, iniciou a conversa com uma pergunta sobre o que cada um entendia 

por respeito. Em seguida, foi questionado como os presentes se sentiam hoje diante do 

ocorrido e o que poderia ser feito e oferecido por cada um para resolver a situação. 

Foram colocadas, ainda, questões sobre o que poderia ser estabelecido como acordo e se 

havia alguma necessidade que merecia atenção.  

Assim, foi dada a oportunidade para que todos se expressassem sobre os 

sentimentos e as necessidades para a resolução daquele conflito, tendo sobressaído a 

expectativa de que episódios como esses de ofensa não se repetissem. Um dos autores 

reagiu com pedido de desculpas e declarou compromisso de atender a esse pedido. O 

outro autor, que permaneceu em silêncio nas etapas iniciais do círculo, ao final também 

pediu desculpas e confirmou o acordo de não repetir semelhante conduta e preservar 

respeito. Segundo conclusão da facilitadora no relatório enviado à apreciação judicial: 
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Observamos que o procedimento realizado resultou satisfatório para os 

envolvidos, em especial para a adolescente que figurou como receptora da 

ofensa, mas também para os autores do ato, que, aparentemente, 

conscientizaram-se da inadequação da conduta assumida. Não havendo ação 

específica para a efetivação do acordo – fechado no pedido de desculpas e no 

compromisso de respeito na convivência – não foi considerada a necessidade 

de um pós-círculo. 

 

 

 Do que foi observado, sobressaiu a necessidade da genitora da adolescente em 

relatar os seus sentimentos e enfatizar que os fatos servissem de lição e não 

acontecessem novamente seja com a filha dela ou outra pessoa. O genitor de um dos 

adolescentes também expressou seu pedido de desculpas e sinalizou estar envergonhado 

da conduta de seu filho e chateado com a proporção que a situação atingiu, declarando, 

todavia, que busca orientá-lo da melhor forma possível. Todos declararam estar 

satisfeitos com o que foi conversado e acordado. 

 Enviado o relatório à apreciação judicial da representante do Ministério Público, 

foi proposta a remissão como forma de exclusão do processo, o que foi acolhido pela 

magistrada, com fulcro nos artigos 126, parágrafo único, e 181, ambos do ECA.  

  

3.4.2 Caso Dois: lesões corporais na escola 

 

 Este foi o segundo círculo restaurativo ocorrido em 2016 e envolveu episódio de 

agressão entre duas alunas no interior de uma escola estadual. O boletim de ocorrência 

dá conta que havia desentendimento anterior, desde o início do ano letivo e, na data dos 

fatos, em setembro de 2015, a autora teria agredido a receptora com puxões de cabelo e 

chutes.  

Tanto os pré-círculos, quanto o círculo restaurativo ocorreram na sala 49, a mais 

adequada para a realização do procedimento restaurativo. Além de espaço físico 

adequado para a disposição dos assentos em círculo, a sala é equipada com três 

poltronas confortáveis, que podem ser intercaladas com cadeiras estofadas, atendendo 

bem a todos os presentes.  

No atendimento inicial, a receptora, aparentando serenidade e comunicação 

clara, reiterou que havia estranhamento entre elas, por suposto ciúmes relacionados a 

amizade em comum, e que o conflito teria culminado em agressão física. Reconheceu 

sua parcela de responsabilidade nos fatos, alegando que, ao ter sido ofendida por um 

puxão de cabelo, revidou a agressão com chutes. Esclareceu, ainda, que elas não 
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possuíam relacionamento próximo e que, poucos dias após o ocorrido, a autora mudou-

se de escola e não mais tiveram contato. Compreendeu e aceitou o convite em participar 

de círculo restaurativo, indicando suas colegas de sala para participarem do encontro.  

Em entrevista conjunta, a sua genitora relatou que sua filha já reclamava há 

semanas de provocações e ofensas verbais perpetradas pela autora nos intervalos de 

aula. Orientou a receptora a não responder às provocações e a socorrer-se à 

coordenação, se algo mais sério acontecesse. Com relação aos fatos, não estava 

presente, mas asseverou que nunca teve conhecimento de outros conflitos sérios 

envolvendo sua filha, descrevendo-a como madura e responsável. Consentiu com a 

participação dela no círculo restaurativo. 

No pré-círculo com a autora dos fatos, também aparentando serenidade e 

comunicação clara, confirmou ter se envolvido no episódio de lesões corporais com a 

receptora. Assim como ela, reconheceu sua corresponsabilidade no ato de agressão, 

negando, porém, tê-la provocado em qualquer momento ou mesmo iniciado a briga, que 

teve como estopim um chute da receptora contra ela. Informou que sua mãe ficou 

preocupada à época porque começou a receber mensagens anônimas contendo ameaças, 

via celular, decidindo enviá-la para residir com o tio na capital.  

A adolescente demonstrou compreender o trabalho de justiça restaurativa 

proposto e aceitou participar para sanar o conflito. Alegou ser atualmente líder de 

jovens em sua igreja e disse sentir vergonha pelo episódio, mostrando disponibilidade 

em reparar os danos.  

Em entrevista, a genitora da autora esclareceu que a escola propôs uma reunião 

conjunta entre os envolvidos para resolver o conflito, mas disse que pelo fato de ela 

trabalhar próximo a São Paulo, avaliou ser mais seguro levar a filha para morar com o 

seu irmão na capital. Descreveu a adolescente como responsável, tranquila e respeitosa 

e ressaltou que nunca soube de envolvimentos em situações de violência. Quanto à 

proposta de realização de círculo restaurativo, mostrou-se inicialmente apreensiva, com 

receio de que o encontro reacendesse algum conflito que já se encontra sob controle, 

mas consentiu, em consideração ao interesse e à disponibilidade de sua filha para o 

diálogo.  

Participaram do círculo restaurativo as adolescentes diretamente envolvidas no 

conflito e duas amigas indicadas pela receptora, sendo estas últimas atendidas 

individualmente antes do encontro. A conversa prévia ao círculo possui como objetivo 

delimitar os fatos que serão tratados no encontro e confirmar a disponibilidade de cada 
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uma em participar da conversa, bem como esclarecer o trabalho proposto com a justiça 

restaurativa.  

Durante o círculo restaurativo, a facilitadora relembra o episódio que será ali 

tratado, apresenta o bastão da fala e inicia a rodada de conversa indagando sobre o que é 

respeito para o entendimento de cada uma. Em seguida, incorporando proposta da 

metodologia do processo circular e muito utilizada pela consultora Mônica Mumme 

conhecida como contação de histórias, a facilitadora propôs que as adolescentes 

compartilhassem alguma experiência de vida em que ajudou ou fez algo de positivo 

para alguém. Nesse momento, houve risadas por parte da receptora e das coparticipantes 

por ela indicadas, o que criou um clima “hostil” com relação à autora. Após pedir 

explicações sobre o que estava acontecendo, a facilitadora entrou no foco da conversa, 

que era o conflito a ser resolvido.  

Em certo momento, a autora, que adotou uma postura defensiva, verbalizou que 

já não via mais razão para ela estar ali, pelo entendimento de que não havia mais o que 

ser feito com o ocorrido. A receptora, ao comentar sobre o sentimento atual sobre o 

ocorrido, verbalizou raiva e declarou que não acreditava que algo poderia ser feito, dado 

que já não conviviam mais. Na evolução do procedimento, a autora se dispôs a pedir 

desculpas pela agressão que perpetrou contra a receptora, embora com o entendimento – 

conforme acrescentou – de que teria reagido em defesa à agressão que teria sido iniciada 

pela receptora. Ao final, a receptora verbalizou aceitar o pedido de desculpas da autora e 

a expectativa de elas não mais se encontrarem. Não havendo mais o que quisessem 

manifestar, o encontro foi, assim, encerrado.  

Conforme as considerações finais feitas pela facilitadora no relatório enviado à 

apreciação judicial: 

O círculo restaurativo, realizado com a participação das adolescentes [autora] 

e [receptora], e com a coparticipação das adolescentes indicadas por 

[receptora], foi marcado por dificuldade de interação entre as adolescentes, 

que declararam estranhamento com a situação e com a proximidade entre 

elas. [Autora] pediu desculpas pela agressão física que perpetrou contra 

[receptora], embora sinalizando, no encontro, que teria reagido em defesa à 

agressão que [receptora] teria iniciado. [Receptora] verbalizou aceitar o 

pedido de desculpas. Não havendo outras manifestações, e a declaração das 

presentes de que estariam satisfeitas com esse acordo, o encontro foi 

encerrado. 

 

Do que foi observado e conforme bem salientado pela facilitadora, o círculo foi 

marcado pela animosidade e pela dificuldade de interação entre as partes, especialmente 

diante da postura inadequada da receptora e das coparticipantes que ela havia indicado. 
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A autora, que havia sinalizado no atendimento inicial, arrependimento pelo episódio e 

disponibilidade em reparar, se fechou diante do comportamento jocoso da parte 

contrária e o círculo não ocorreu conforme o esperado.   

O relatório foi enviado à apreciação judicial e atualmente os autos encontram-se 

em vista com a promotora de justiça para manifestação.  

 

3.4.3 Caso Três: ameaça a colega por whatsapp 

 

 Este caso não resultou em círculo restaurativo entre as envolvidas, mas ilustra 

como a realização dos pré-círculos, por vezes, pode ser adequado e suficiente para 

responsabilização pela parte autora e sua reflexão sobre os fatos e as suas 

consequências. Consta no boletim de ocorrência lavrado por E. que ela e a autora J. 

estudam na mesma sala e que sofre bullying diariamente, sendo que, na data dos fatos, J. 

a ameaçou por whatsapp, dizendo: “amanhã você não escapa, vou te bater” e ainda 

postou um vídeo contendo uma montagem de violência contra ela.  

 Em pré-círculo, a autora dos fatos apresentou uma versão distinta do boletim de 

ocorrência, mas reconheceu as ameaças perpetradas contra E., no sentido de que, entre 

outras ofensas, a agrediria quando a encontrasse. A princípio, a autora não sinalizou 

arrependimento dos seus atos, tentando justificar a sua conduta como mera reação à 

ofensa anterior sofrida por meio de rede social, ocasião em que M., uma amiga da 

receptora, teria postada uma mensagem na página de um amigo em comum, dizendo 

que ele estaria “apaixonado pela cara suja” (sic). A autora deduziu que a mensagem se 

referia a ela, pois teria ouvido daquele amigo, naquela mesma data, que ele estava 

apaixonado por ela. Ao tentar entrar em contato com M., por whatsapp, a receptora E. 

foi quem respondeu, avisando que M. estava sem celular e não poderia responder. 

Recordando que E. já teria se envolvido com o mesmo rapaz, a autora começou a dizer 

coisas das quais não se recorda e que evoluíram para uma troca de ofensas e a ameaça 

registrada na ocorrência.  

A autora recusou participação em círculo restaurativo, declarando que, na sua 

percepção, ela teria sido a pessoa mais prejudicada na situação. A postura da 

adolescente mudou quando facilitadora a convidou à reflexão sobre outra possibilidade 

de administração daquele conflito. Ela pensou por alguns instantes, verbalizou outras 

maneiras e, emocionada, ponderou que reagiu com impulsividade, inclusive fazendo 

menção a outras situações em que reagiu da mesma forma e que teriam também se 
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revertido contra ela. Ao final do atendimento, a autora reavaliou o seu comportamento e 

reconheceu a necessidade de administrar os conflitos de outro modo.  

 A receptora do ato, por sua vez, confirmou o relato de J. e também recusou a 

proposta de justiça restaurativa, sob a alegação de que o conflito já havia passado.  

 Segundo a conclusão da facilitadora: 

Não obstante a impossibilidade de realização do círculo restaurativo, em 

razão da recusa de ambas as partes (autora e receptora), J., autora do ato de 

ameaça, que assumiu o ato de ameaça, aceitou o convite à reflexão sobre 

outros possíveis para o manejo de semelhante conflito. Dessa forma, J. 

[autora] reavaliou a conduta que defendia no início da entrevista e considerou 

a necessidade de melhorar a sua conduta no modo de administrar conflitos. 

  

  

Pelo que foi observado o fato de não ter acontecido o círculo restaurativo não 

retirou o mérito dos atendimentos realizados com a parte autora do conflito, uma vez 

que lhe foi dada a oportunidade de se expressar acerca do ocorrido e refletir sobre o 

episódio, o que culminou com uma mudança de postura e ressignificação da sua 

responsabilidade no caso.  

 

3.4.4 Caso Quatro: injúria e desacato a professor  

 

 Trata-se de dois casos envolvendo as mesmas partes: um aluno e um professor. 

Não culminaram em encontro restaurativo, tendo sido selecionados para contrastar com 

o caso anterior, ou seja, para mostrar que há situações em que a abordagem restaurativa 

aparenta ser inócua e não atingir os envolvidos para uma maior reflexão sobre o 

ocorrido.  

 Foram lavrados dois boletins de ocorrência por um professor contra o mesmo 

aluno, em datas distintas (uma em março e outra em setembro de 2015). No primeiro 

episódio, o adolescente chegou do intervalo com vinte minutos de atraso e o professor 

disse que ele poderia entrar na sala de aula, mas que ficaria com falta. Então, o 

adolescente passou a ofendê-lo moralmente com palavras de baixo calão. No segundo 

conflito, ocorrido seis meses depois, no retorno das aulas, o aluno saiu da sala de aula 

sem autorização e, ao ser advertido, novamente foi desacatado com palavrões.  

 Os atendimentos iniciais ocorreram cerca de onze meses após o registro da 

primeira ocorrência, e foram agendados para a mesma data com horários diversos, em 

uma sala com dois bancos de madeira contínuos, um em cada parede.  
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 O professor declarou que lavrou os boletins de ocorrência na tentativa de impor 

algum limite ao adolescente, que, segundo seu entendimento, é desrespeitoso e 

indisciplinado, além de ser uma forma de mostrar para ele que seus atos trazem 

consequências. Ressaltou que este ano o aluno foi para o ensino médio e, portanto, não 

é mais seu aluno. Recusou veementemente participar de círculo restaurativo, por 

entender que o adolescente não possui condições de cumprir o que é acordado. Narrou 

que a escola já realizou diversas tentativas de acordo com o aluno e foram 

descumpridos. 

 O adolescente, por sua vez, confirmou ter xingado o professor, mas se justificou, 

declarando que o receptor grita, xinga e o desrespeita. Admitiu que não cumpre as 

regras da escola e que conversa muito em sala de aula. Não demonstrou interesse em 

participar do encontro restaurativo.  

 A genitora do adolescente demonstrou possuir consciência do comportamento de 

seu filho e tenta, com a orientação da diretora da escola, auxiliá-lo a ser mais tranquilo.  

 Em contato com a diretora da escola onde ocorreram os conflitos, a facilitadora 

foi informada de que o adolescente é muito agitado no ambiente escolar, sendo difícil 

para ele aceitar as regras e permanecer na sala de aula sem tumultuar o ambiente. Em 

seu entender, a escola deve dar conta dos alunos “mais difíceis”, por meio de estratégias 

pedagógicas. Informou que a mãe do adolescente é interessada, atende aos seus 

chamados e busca orientar o filho. 

 Em suas conclusões, a facilitadora relata a impossibilidade de ocorrência do 

círculo restaurativo diante da recusa de ambas as partes. Narra a dificuldade do 

adolescente em aceitar as regras de convivência escolar, comportando-se de modo 

desrespeitoso, mas considera que a escola tem tentado ajudá-lo e o adolescente conta 

com apoio familiar.  

 Baseado nas informações contidas no relatório, foi oferecida representação em 

desfavor do adolescente, tendo sido marcada audiência de apresentação para junho, na 

qual ele compareceu na companhia de ambos os genitores. Após a juíza narrar 

sucintamente os fatos, o adolescente confirmou os episódios, mas alegou que o 

professor é arrogante e chama os alunos de burros. Disse que está aguardando 

transferência de escola. Passada a palavra para o promotor de justiça, foi asseverado que 

professor é autoridade no âmbito escolar, devendo ser tratado com respeito. O 

representante do parquet orientou o adolescente, dizendo que ele deve manter a calma e, 

se necessário, conversar com seus pais ou com a diretoria da escola. Sugeriu a 
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concessão de remissão como exclusão do processo, cumulada com medida de 

advertência ou prestação de serviços à comunidade, encaminhamento para avaliação 

psicológica e efetivação de matrícula em escola, preferencialmente na escola na qual o 

adolescente já solicitou transferência. A defensora pública concordou com as 

providências e a juíza decidiu pela concessão da remissão com medida de advertência, 

mantidas as demais solicitações feitas pelo promotor de justiça.   

 

***  
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FIGURA 02 

 

 

  



 

 

107 
 

4. FATORES FACILITADORES E COMPLICADORES DE UM PROGRAMA 

RESTAURATIVO PROMOVIDO PELO JUDICIÁRIO 

 

No Brasil, o Judiciário foi um dos espaços prioritários de disseminação da 

justiça restaurativa no país, diferentemente do que ocorreu em outros países, cujas 

tradições locais fortemente influenciaram o sistema legal, como no caso da Nova 

Zelândia, onde a população nativa não se via representada pelo sistema de justiça. Em 

vez de se basear no resgate de práticas ancestrais e no anseio de parcela da população, a 

justiça restaurativa foi introduzida no Brasil por iniciativas isoladas como uma inovação 

e alternativa ao modelo retributivo vigente, apresentando-se, ainda, como uma forma de 

desafogar os canais de acesso à justiça. 

Em entrevista com um dos idealizadores da implantação da justiça restaurativa 

no país, Tonche (2015, p. 177) constatou que esse modelo foi introduzido por meio de 

uma “via altamente institucionalizada, promovida por profissionais que ocupam 

posições estratégicas em seus campos de atuação”, contrastando com “as bases 

filosóficas da justiça restaurativa que destacam suas origens na recuperação de meios 

de gestão de conflitos de populações tradicionais, reforçando o empoderamento das 

partes em conflito sobre os meios de reparação do problema”.  

Essa percepção quanto à origem da justiça restaurativa no país também foi 

expressada pela promotora de Campinas em entrevista. Na oportunidade, ela relatou que 

a implantação da experiência na comarca foi ideia do juiz de direito da infância e 

juventude, Dr. Richard Pae Kim, e que ela não achou que daria certo por não ter surgido 

de uma demanda da população, como em experiências estrangeiras: 

“Na verdade, vou ser sincera, foi o Dr. Richard quem começou. Eu achei que 

era uma ideia importada e que não daria certo. Não coloquei fé mesmo. Isso 

em 2007, 2008, quando começamos aqui [em Campinas]. Fui nas reuniões 

iniciais, não me opus, mas não me empenhei. Até discuti com ele em uma 

reunião para definir o fluxo, que atos infracionais nós achávamos que era 

possível, definimos. Mas não me engajei, porque realmente achei que era 

uma ideia importada e que não estava surgindo das experiências, da 

população, mas como uma ideia de aliviar a justiça, meio que imposto.” 

 

De fato, as iniciativas no Brasil partiram do engajamento de alguns magistrados 

e gestores públicos ligados ao Ministério da Justiça que empreenderam esforços na 

implementação dos três projetos-pilotos com o apoio e financiamento do PNUD e da 

Secretaria da Reforma de Judiciário, em 2005, em um contexto de debate em torno da 
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reforma do Judiciário, um dos temas encampados pelo então ministro da justiça Márcio 

Thomaz Bastos.  

Desde a origem os programas foram sendo implantados de forma muito 

vinculada aos seus idealizadores, sendo deles dependentes, a ponto de os projetos serem 

reconhecidos pelo nome do magistrado e não da vara onde são desenvolvidos, como 

constatado por Tonche (2015), em entrevista, com relação a Porto Alegre e a São 

Caetano do Sul. Segundo a pesquisadora, essa peculiaridade contribui para uma série de 

obstáculos para a justiça restaurativa, tais quais: a possibilidade de extinção ou de 

enfraquecimento do programa com o deslocamento do profissional responsável; e a 

preocupação desses atores quanto ao sucesso dos projetos também em decorrência das 

suas reputações profissionais (Ibidem, pp. 88-89).  

Em Campinas, essas hipóteses foram confirmadas, tendo em vista que o 

programa no Judiciário foi implantado a partir dos esforços do magistrado responsável 

pela vara de atos infracionais, tendo sido enfraquecido com a mudança do juiz para 

Brasília, onde atua junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) desde 2014. Apesar das 

dificuldades, o projeto não chegou a ser descontinuado, mas sua abrangência ficou 

muito limitada, tanto pela falta de engajamento dos magistrados que assumiram a vaga 

da vara da infância e juventude, quanto pela ausência de profissionais suficientes na 

equipe técnica com formação para desenvolver o trabalho, havendo, em 2013, apenas 

uma psicóloga responsável pelos atendimentos de justiça restaurativa.  

O quadro começou a se reverter apenas em 2014, com o ingresso de novos 

funcionários concursados; com novas capacitações e formação de facilitadoras; e com o 

empenho da equipe de justiça restaurativa do setor técnico em parceria com a promotora 

de justiça da infância e juventude. Atualmente, o programa não é vinculado 

pessoalmente aos seus incentivadores, embora o seu impulso dependa, em grande 

medida, de ações dos operadores do direito, que são os responsáveis pelo 

encaminhamento dos casos.  

Nesse sentido, a experiência de Campinas parece dar suporte à hipótese de que a 

base do modelo restaurativo no contexto brasileiro carece de clareza e consistência no 

seu desenvolvimento de modo institucionalizado, dependendo em grande medida da 

disposição e de iniciativas isoladas de magistrados e promotores de justiça convencidos 

da proposta do modelo.  

A seguir serão exploradas as peculiaridades de um programa alocado no 

Judiciário, a partir dos seguintes temas: (a) a visibilidade e a estrutura institucionais; (b) 
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os discursos e papéis dos atores institucionais; (c) a carga simbólica da autoridade; (d) a 

responsabilização e as respostas ao conflito; (e) a seleção de casos, o aumento do 

controle social e o acesso à justiça; e (f) a justiça restaurativa como alternativa ou 

reforço ao sistema de justiça. 

 

4.1 A VISIBILIDADE E A ESTRUTURA INSTITUCIONAIS 

 

O movimento de divulgação e expansão do modelo restaurativo ganhou fôlego 

ao ser estabelecido como objetivo no Plano Estratégico do CNJ para o quinquênio de 

2015-2020126 (“contribuir com o desenvolvimento da justiça restaurativa”). Foi também 

definida como uma das diretrizes estratégicas da Presidência do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), sob o comando do Ricardo Lewandowski, para o biênio de 2015/2016, 

gerando a meta oito para 2016 em relação a todos os tribunais de justiça do país. Foi 

instituído um Grupo de Trabalho por meio da Portaria CNJ nº 74, de 12 de agosto de 

2015, composto por magistrados de diversas regiões do país, culminando na aprovação 

da Resolução nº 225, de 31 de maio de 2016, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário e entrou em vigor sessenta dias após 

a sua publicação.  

Consta na referida Resolução que compete ao CNJ organizar programa com o 

objetivo de promover ações de incentivo à justiça restaurativa (artigo 3º), pautando-se 

em caráter: universal, sistêmico, interinstitucional, interdisciplinar, intersetorial, 

formativo e de suporte. Há a previsão de implementação do programa com a 

participação de rede constituída por todos os órgãos do Judiciário e por entidade 

públicas e privadas parceiras, incluindo universidades e instituições de ensino (artigo 

4º).  

A norma determina a implantação de programas de justiça restaurativa pelos 

tribunais de justiça, cabendo a eles estabelecer parcerias ou disponibilizar recursos 

humanos e materiais para a instalação e continuidade do programa e dos serviços de 

atendimento (artigo 5º), devendo também acompanhar o desenvolvimento e a execução 

dos projetos. Não houve a fixação, todavia, de qualquer prazo para a adoção das 

determinações da resolução.  

Conforme notícia veiculada pelo próprio CNJ127, em 16 de dezembro de 2016, 

                                                 
126 Disponível online em: http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/2015-2020 
127 Disponível online em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84200-meta-8-do-cnj-incentivou-praticas-de-

http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/2015-2020
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84200-meta-8-do-cnj-incentivou-praticas-de-justica-restaurativa-pelo-pais-em-2016
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sete tribunais de justiça cumpriram integralmente a referida meta, em 2016, 

implantando ou qualificando ao menos uma unidade para práticas de justiça 

restaurativa: Acre, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul e Rio Grande do Sul. Divulgou-se que o percentual médio de cumprimento desta 

meta até setembro de 2016 foi de 52,91%, tendo os tribunais da região Sul do país 

atingido o melhor percentual de cumprimento (90,48%), seguido pela região Centro-

Oeste (89,29%), Norte (66,67%), Sudeste (42%) e Nordeste (19,5%). Contudo, somente 

a partir desses dados, não é possível afirmar se houve qualquer alteração significativa no 

quadro institucional referente à efetiva implantação do modelo restaurativo.  

De qualquer modo, os respaldos do Poder Judiciário e do CNJ na promoção da 

justiça restaurativa, em razão de serem instituições de reconhecimento público podem 

atuar como facilitadores para a incorporação do modelo no país. O movimento 

restaurativo ganha força, incentivo e visibilidade por ser encampada por uma instituição 

formal já conhecida pela sociedade.  

Segundo informações no Manual de Gestão para Alternativas Penais (DEPEN, 

2017, p. 136), no programa desenvolvido no Distrito Federal foram encaminhados para 

a justiça restaurativa 461 casos de 2005 a 2015 (perfazendo média anual de 42 casos) e 

160 casos nos meses de abril a junho de 2016 (média mensal de 53 casos). Em Tatuí, de 

junho de 2013 a 2016, foram encaminhados ao Núcleo da Justiça Restaurativa 135 

casos judicializados, dos quais 116 são provenientes do Juízo da Vara da Infância e 

Juventude, 12 do Juizado Especial Criminal e 07 relacionados a causas cíveis (Ibidem, 

p. 118), o que perfaz uma média anual de quase 34 processos. 

Em Campinas, conforme levantamento para esta pesquisa (vide gráfico 04 – p. 

75), foram contabilizados 105 processos enviados à justiça restaurativa em 2015 (média 

mensal aproximada de 09 casos) e 185 processos, em 2016 (média mensal acima de 15 

processos), atingindo neste último ano 13,96% de todos os processos de apuração de ato 

infracional que chegaram à 2ª Vara da Infância e Juventude dessa comarca.  

Ainda que a quantidade dos casos remetidos ao programa restaurativo não possa 

ser considerada elevada, especialmente em comparação com o total de processos que 

tramitam pelo procedimento convencional, não pode ser ignorada e é representativa da 

expansão do movimento no Judiciário.   

Uma questão delicada quanto à visibilidade da justiça restaurativa envolve a 

                                                                                                                                               
justica-restaurativa-pelo-pais-em-2016 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84200-meta-8-do-cnj-incentivou-praticas-de-justica-restaurativa-pelo-pais-em-2016
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dificuldade em apresentar-se como procedimento de participação voluntária por não ser 

amplamente conhecida e demandada pela população, situação que foi constatada 

durante o acompanhamento dos atendimentos. Em nenhum dos casos observados as 

partes possuíam noções mínimas sobre o assunto, incluído no grupo um professor 

mediador que figurou como receptor de uma ofensa.  

O distanciamento da comunidade com a proposta restaurativa foi ressaltado na 

fala de Quintana por ocasião de entrevista e em sua dissertação de mestrado. A 

pesquisadora ressaltou que, no início da implantação da justiça restaurativa em 

Campinas, foram realizados eventos públicos para divulgação do projeto e do modelo, 

tendo sido, inclusive, instalado plantão comunitário, em setembro de 2009, por 12 

facilitadores128 em parceria com o COMEC, com horário de atendimento às sextas-

feiras, das 15h às 17h, para receber casos para procedimento restaurativo. Contudo, a 

procura ficou muito aquém do esperado (QUINTANA, 2010, p. 45): 

[...] estando o plantão em funcionamento desde setembro de 2009, recebeu 

encaminhamento de apenas dois casos, apesar de todo o investimento em 

divulgação através de mídias de informação, seminário, palestras, encontros, 

lista de comunicação virtual e programas de rádio e televisão com quatro 

matérias pontuais. 

 

A busca espontânea por parte da comunidade também não foi verificada no 

programa restaurativo de São Caetano do Sul, em que a grande maioria dos casos 

atendidos foi encaminhada pela justiça oficial, em razão do registro de boletins de 

ocorrência (TONCHE, 2015, p. 152).  

Do que foi possível acompanhar nas incursões a Campinas, em 2016, esse 

cenário não se modificou e não se teve conhecimento de iniciativas ou ações para 

superação dessas dificuldades. Ao menos no Judiciário, não se vislumbrou qualquer 

proposta de aproximação com a comunidade e de divulgação da proposta restaurativa, 

embora essa preocupação tenha se mostrado presente nas discussões do grupo gestor129 

criado com a finalidade de expandir os ideais restaurativos, atuando o Judiciário como 

                                                 
128 Seis técnicas da VIJ, duas professoras da EE. Prof. Benedito Sampaio, duas técnicas da Fundação 

CASA e duas técnicas dos programas do COMEC 
129 Conforme já explicitado no capítulo anterior, este grupo é composto por representantes do Judiciário 

(juíza da 2ª VIJ, promotores da infância e juventude responsáveis por atos infracionais, facilitadoras, 

coordenadora do setor técnico de justiça restaurativa da Coordenadoria da Infância e Juventude do TJSP), 

da rede de educação estadual (Diretoria Leste e Oeste de ensino), do Conselho Tutelar, do CMDCA, da 

Fundação CASA, do sistema de saúde, das unidades de execução de medida socioeducativa, da segurança 

pública (secretário, delegado da infância e juventude e subcomandante da guarda municipal). 
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um polo irradiador na comarca. Até o momento, nenhuma ação concreta foi realizada 

para difundir o tema nas comunidades e estimular a apropriação do modelo de 

administração de conflitos. 

Além de não se agregar a comunidade ao projeto restaurativo, limitando a sua 

expansão e o seu ideal democrático, a ausência de divulgação de informação ao público 

quanto à existência e possibilidade da justiça restaurativa certamente impacta a adesão 

das partes nos círculos restaurativos propostos no programa do Judiciário. Para a 

aplicação dos valores teóricos são fundamentais a compreensão e a apropriação deles 

pelos envolvidos, mas, na totalidade dos casos, o primeiro contato dos indivíduos com o 

tema ocorre no próprio atendimento (pré-círculo), restando, por vezes, prejudicado tanto 

um entendimento adequado sobre a proposta, quanto a aceitação do encontro 

restaurativo.  

Diante dessa dificuldade, compartilha-se do entendimento de Pacheco (2012, p. 

62) no sentido de que é fundamental a realização de convênios com instituições de 

ensino, prefeituras e outras entidades que possuem interesse na participação dos 

encontros restaurativos, permitindo, assim, a ampliação da rede de atendimento, bem 

como a difusão dos procedimentos e dos valores desse modelo de gestão de conflitos.  

Com relação à utilização da estrutura do Poder Judiciário para o programa 

restaurativo, esse fator pode ser visto, de um lado, como facilitador para o 

desenvolvimento desse modelo e, de outro, como limitador da sua abrangência.  

A dependência de parceiros e financiamento externos pode dificultar a 

perenidade de um programa alocado fora do Judiciário, como os desenvolvidos no seio 

da sociedade civil, conforme relatado por Quintana (2010) em sua pesquisa sobre a 

trajetória da justiça restaurativa em Campinas. Em artigo sobre o programa 

desenvolvido pelo CDHEP/SP, Boonen (DEPEN/MJ, 2017, p. 109) também descreveu 

que a continuidade do Núcleo Comunitário é um dos desafios: “É muito difícil manter 

este tipo de atendimento com uma equipe de voluntários ou com projetos de curta 

duração que dependem de políticas de governo e não são políticas de Estado”.  

Esses obstáculos são relativizados quando o projeto restaurativo aproveita o 

espaço físico do fórum, bem como os funcionários do quadro da instituição, os quais 

incorporam essas atribuições dentro da carga horária normal de trabalho, de modo que 

os custos do programa são absorvidos pelo Judiciário.  

Como já exposto, Campinas não conta com salas exclusivas para a justiça 

restaurativa, mas elas são passíveis de adaptação para o formato circular, não havendo 
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prejuízos para o atendimento, exceto quanto ao agendamento dos horários para 

utilização das salas, compartilhadas com toda a equipe técnica. A ausência de uma sala 

reservada ao programa restaurativo faz com que os atendimentos iniciais sejam 

marcados com prazo superior a um mês do recebimento dos processos pelas 

facilitadoras a depender da disponibilidade de salas. 

Ademais, observou-se nas incursões em Campinas que a utilização do espaço 

físico do fórum dificulta o entendimento inicial da proposta de justiça restaurativa pelas 

partes por ocasião dos pré-círculos. Essa percepção também foi compartilhada por uma 

das facilitadoras, a qual relatou que as partes se apresentam para o atendimento com a 

“ideia da justiça tradicional de que vem um contra o outro, um está no papel de provar 

e outro está no papel de se defender. Então, em 100% dos casos, as pessoas chegam 

bastante protegidas, com medo do que vão falar”.   

A questão do deslocamento das partes à Cidade Judiciária (fórum de Campinas), 

onde os atendimentos são realizados, também pode ser considerado um desestímulo à 

adesão das partes aos encontros restaurativos. Trata-se de local que não pode ser 

considerado de fácil acesso, eis que distante do centro da comarca (cerca de 9 

quilômetros) e guarnecida apenas por algumas linhas de ônibus. Não foram poucos os 

casos observados em que o responsável legal, cuja presença é imprescindível, teve que 

faltar no trabalho para acompanhar seus filhos nos atendimentos (pré-círculos ou 

círculos restaurativos). Não se pode ignorar, ainda, que além do tempo despendido com 

a locomoção, os custos com o deslocamento são arcados pelos próprios envolvidos. 

Como a realização de círculo restaurativo exige o retorno dos envolvidos em outra data 

para o encontro, muitos indivíduos se sentem desestimulados a participar, ainda mais 

para tratar de casos que, muitas vezes, tiveram pouco impacto para elas.   

Quanto à equipe técnica, apenas duas psicólogas judiciárias se dedicam em 

caráter prioritário às demandas do projeto e outras quatro profissionais (psicólogas e 

assistentes sociais) também possuem formação em justiça restaurativa e atuam como 

cofacilitadoras, quando necessário. O número enxuto de funcionárias com atribuições 

voltadas à justiça restaurativa acaba restringindo a quantidade de processos suscetíveis 

de serem atendidos.  

Vale lembrar, ainda, que a adoção de programas restaurativos no seio do 

Judiciário também permite o risco de burocratização dos procedimentos em uma lógica 

de linha de produção se não houver uma preocupação constante com os princípios e os 

valores do modelo. Há que se atentar para que a pressão por produtividade e maior 
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celeridade na administração dos processos não venha acompanhada de uma 

padronização de linguagens, categorias e relatórios em detrimento das necessidades dos 

envolvidos. Para se efetivar um círculo restaurativo são necessários: o consentimento 

informado dos envolvidos, a responsabilidade parcial ou total dos atos pelo autor do ato 

discutido e a avaliação por parte das facilitadoras de que as partes possuem condições 

(físicas, psicológicas, mentais e emocionais) para participar do encontro. A 

convergência desses fatores não é algo facilmente alcançável e demanda tempo e 

cuidado para que cada processo seja individualmente considerado, respeitadas as 

vontades das partes e a avaliação das facilitadoras.   

 

4.2 DISCURSOS E PAPÉIS DOS ATORES INSTITUCIONAIS 

 

Durante a pesquisa, chamou a atenção o fato de as autoridades judiciárias 

entrevistadas mostrarem-se comprometidas e interessadas em promover a justiça 

restaurativa, mas possuírem uma base teórica muito embrionária sobre o tema. Tanto a 

juíza de direito, quanto a promotora de justiça foram uníssonas ao afirmar que o contato 

com o modelo restaurativo ocorreu na prática, ou seja, por meio das atribuições 

profissionais cotidianas, sem terem participado de qualquer curso voltado ao 

aprofundamento do assunto. A promotora de justiça declarou não ter passado por 

qualquer formação, tendo apenas participado de algumas palestras ministradas no início 

da implementação da justiça restaurativa em Campinas e pesquisado sobre o tema. A 

juíza substituta contou que, poucos dias depois que assumiu o cargo na 2ª VIJ em 

Campinas, participou de um evento das Corregedorias do TJSP e do MPSP, organizado 

pelo próprio tribunal, e muito se falou sobre a justiça restaurativa no encontro. Esses 

dados adquirem maior relevância ao se levar em consideração que são atribuições delas 

a seleção e o envio dos casos para esse modelo de administração de conflitos. 

Há um consenso entre todas as entrevistadas de que o modelo não se aplica a 

todas as situações de forma indiscriminada. No entanto, as operadoras do direito não 

parecem ter uma ideia muito bem delineada de quais situações não são indicadas ao 

procedimento restaurativo, chegando a mencionar durante a entrevista hipóteses que são 

controvertidas pelos estudiosos do tema, como conflitos sexuais ou envolvendo 

violência familiar, e casos contraindicados, como “casos de adolescentes com 

problemas mentais que não têm condições de cumprir medida socioeducativa”. 
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De qualquer forma, a postura de disponibilidade de ambas as profissionais do 

direito quanto à ampliação do escopo do programa restaurativo de Campinas não foi 

acompanhada de ações efetivas, além de ter sido minimizada por algumas colocações 

feitas durante a entrevista. A juíza afirmou ser “totalmente a favor” do modelo de gestão 

de conflitos, mas enfatizou a necessidade de se estabelecer protocolos e “conversar um 

pouco mais”. A promotora de justiça, por sua vez, afirmou que a justiça restaurativa 

possui potencial a ser explorado, mas no seu entendimento o programa de Campinas 

ainda se encontra em fase de maturação, razão pela qual não houve, até o momento, 

ampliação do escopo de atuação do modelo restaurativo a atos infracionais mais graves.  

A essa compreensão é associada a afirmação de que o Judiciário não deve se 

ocupar de certos conflitos. Conforme declarações da promotora, o sistema de justiça 

encontra-se sobrecarregado e não deve ser acionado para solucionar assuntos de pouca 

relevância. A mesma percepção é partilhada pela magistrada, que não vê a necessidade 

de alguns casos ingressarem no Judiciário. 

Além disso, expressaram a crença de que conflitos escolares130 teriam maior 

sucesso se resolvidos no próprio espaço escolar, o que parece ser uma ideia difundida 

entre os profissionais que cuidam de projetos restaurativos que abrangem esses conflitos 

(TONCHE, 2015). Segundo a promotora de justiça, para ampliar o escopo do programa 

restaurativo, é necessário “desafogar” os casos de escola e restringir o Judiciário para 

casos mais sérios.  

Em sua fala sobre os conflitos escolares, considerados mais leves, a promotora 

de justiça deixou claro que eles deveriam ser resolvidos no próprio ambiente escolar 

sem qualquer controle pelo Judiciário, mas enfatizou que, ao ser registrado um boletim 

de ocorrência, não há discricionariedade pelo delegado de polícia quanto à possibilidade 

de arquivamento: o conflito é necessariamente judicializado e o Ministério Público é o 

titular da ação socioeducativa, cabendo ao representante do parquet avaliar a situação e 

sugerir o envio do caso para a justiça restaurativa. Em suas próprias palavras, “o 

encaminhamento passa sempre por mim. Eu não abro mão. Judicializou, registrou e 

autuou, o Ministério Público que vai abrir mão, porque é o titular da ação 

socioeducativa”.  

Essa verbalização ilustra uma questão que ficou muito evidente durante as 

entrevistas com os atores envolvidos no programa restaurativo de Campinas: a forte 

                                                 
130 “Conflitos escolares” entendidos como situações de conflitos originados no ambiente da escola entre 

alunos ou alunos e funcionários.  
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demarcação de papéis e competências, especialmente nos discursos das operadoras do 

direito, ressaltando a importância e a autoridade do Poder Judiciário e do Ministério 

Público. 

A promotora de justiça salienta que, com o ingresso do conflito no sistema de 

justiça, esses casos não devem ser simplesmente arquivados, mas observados com mais 

cuidado, tanto para atender eventual necessidade do receptor da ofensa, que, na sua 

percepção, recorre ao registro da ocorrência como última instância; como também para 

reafirmar o papel e o valor do sistema de justiça. Acredita que, uma vez acionado, o 

Judiciário deve fornecer alguma resposta às partes para que não se reproduza ou 

estimule o senso de impunidade.  

Essa visão foi reiterada em outros momentos da entrevista, fazendo-se alusão à 

justiça restaurativa como forma de evitar a propagação do senso comum de que um ato 

infracional cometido por adolescente “não dá em nada” e como modo de obstar a 

banalização da promotoria da infância e juventude, nos casos em que se concede 

remissão direta131. Esse posicionamento da entrevistada mostra uma preocupação maior 

em reafirmar o papel do Ministério Público e do Judiciário com relação às respostas ao 

conflito do que com o modelo restaurativo em si e os seus valores.  

No mesmo sentido, a afirmação de um magistrado de Brasília ligado ao 

programa restaurativo na localidade, que ressaltou o caráter complementar do modelo 

ao sistema de justiça comum, alegando que o seu papel consiste em conduzir o 

processo, encaminhando-o ao procedimento restaurativo e retomando-o posteriormente. 

Declarou que o “juiz não tem o domínio das ferramentas de que dispõem os técnicos 

que fazem intervenção restaurativa” e enfatiza “o papel simbólico da lei” 

(ILANUD/Brasil, 2006, p. 94): 

Diz que, se o juiz for capacitado, pode exercer as técnicas, mas acha que não 

vale a pena capacitar o juiz, já que ele tem muitas tarefas importantes para 

fazer no âmbito jurídico, especialmente se há outros profissionais que já estão 

capacitados. Além disso, a posição do juiz é um tanto simbólica e, na medida 

em que se retira do juiz sua autoridade de representante da lei, colocando-o 

para sentar numa mesa redonda junto com as partes e buscar uma conversa 

mais do âmbito dos sentimentos, pode-se fragilizar esse papel simbólico da 

lei. 

 

Outro ponto que despertou atenção no relato da promotora diz respeito ao seu 

                                                 
131 Nas suas palavras: “Judiciário não está dando conta. Sobrecarrega o Judiciário com assuntos sem 

importância e banaliza também, contribuindo com a ideia de que não dá nada.” 
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entendimento quanto à adoção do termo “justiça restaurativa”, que deveria ser utilizado 

apenas para programas desenvolvidos pelo Poder Judiciário, por entender que o termo 

“justiça” está associado à instituição. Em sua opinião, experiências realizadas em outros 

espaços, como escolas e comunidades, deveriam receber a denominação de “práticas 

restaurativas”: 

“Não gosto desse nome ‘justiça restaurativa’. São práticas restaurativas. 

Nós temos que difundir nas escolas, porque a gente tem que tirar nesses 

ambientes fora da justiça a palavra ‘justiça restaurativa’. Porque a justiça 

aqui no Brasil está muito ligada com o Poder Judiciário. São práticas 

restaurativas em outros ambientes. A Justiça não vai estar envolvida. O ideal 

é a Justiça não estar envolvido. Nos [conflitos] que chegam para a gente, na 

delegacia, fez o boletim de ocorrência, aí sim, vamos encaminhar para a 

justiça restaurativa. Nós vamos ter um setor de justiça restaurativa, que está 

previsto, aí tudo bem. Mas nos outros espaços, não. Que as escolas tenham, 

que as comunidades tenham.”  

 

Na visão da promotora, o termo “justiça” não é entendido como um valor, mas 

como uma referência ao Poder Judiciário, devendo se restringir a experiências 

desenvolvidas nesse espaço. Essa delimitação terminológica ilustra a importância 

atribuída pela profissional ao órgão oficial.   

As entrevistas realizadas em Campinas corroboraram o que já fora mencionado 

no relatório do ILANUD/Brasil (2006, p. 16) sobre o programa restaurativo de Brasília 

quanto à contraposição dos discursos apresentados pelos atores institucionais, a 

depender de sua atuação profissional: 

Os operadores do direito apresentam uma concepção mais conservadora a 

respeito da justiça restaurativa e reforçam a justiça tradicional. Já os 

profissionais envolvidos diretamente com a justiça restaurativa apresentam 

um discurso que ressalta o ideal transformador deste modelo.  

 

Essa diferença de discursos ficou muito visível nas colocações das entrevistadas. 

Em diversos momentos, a promotora de justiça ressalta o caráter instrumental da 

justiça restaurativa, associando-a ao desentrave do Judiciário e elevando o potencial do 

modelo para infrações de menor potencial ofensivo:  

“Eu não vejo desvantagem nenhuma. Eu acho que só pode auxiliar, porque 

pode desafogar o Judiciário, que é um problema que a gente tem que 

enfrentar mesmo. Você vai deixar de judicializar conflitos e ainda assim eu 

acho que ele vai resolver melhor os conflitos.” 

“Acha ideal a aplicação da JR para os pequenos conflitos. Não que não 

possa ser aplicada para delitos mais graves, mas funcionaria os pequenos 

conflitos do cotidiano. Mas percebe que o número frustrado é muito grande.” 

“Entende que deve evitar o contato do adolescente para não banalizar a 
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promotoria de justiça (não dá nada, dá remissão). Agora, mando tudo para 

círculo restaurativo.” 

 

 Na visão da promotora de justiça, o papel da justiça restaurativa é 

complementar ao sistema judicial vigente, proporcionando uma abordagem distinta de 

como lidar com conflitos cotidianos e afirmando a autoridade das instituições 

judiciárias. O modelo restaurativo, portanto, seria uma forma de resposta estatal para 

refutar eventual sensação de impunidade e de banalização da promotoria de justiça. 

 A juíza de direito, por sua vez, também se refere, reiteradas vezes, à sua 

inquietação de que o programa restaurativo da localidade deve ser aprimorado para 

imprimir celeridade ao processo. A profissional sustentou que a justiça restaurativa tem 

que ser um pouco mais célere na justiça da infância e juventude, pois o “adolescente é 

muito imediatista” e a resposta estatal “não pode esperar, porque o adolescente está em 

desenvolvimento”.  

Na sua visão, o programa de Campinas precisa caminhar, sendo necessária a 

rediscussão dos protocolos, a experimentação e a organização dos envolvidos, no 

sentido de agilizar o procedimento. Em suas palavras: “Só vejo vantagem. Só que, eu 

acho que o negócio tem que funcionar. Às eu vejo que é um pouco devagar demais. O 

fluxo, o trâmite. Mesmo para a JR tem que ser um pouco mais rápido”. De fato, a 

redução no tempo de tramitação burocrática do processo até a realização dos pré-

círculos com as partes é importante para assegurar maior efetividade ao procedimento, 

mas não se trata de um valor da justiça restaurativa em si.  

Vale lembrar que, apontadas de forma equivocada como justificativas no Projeto 

de Lei nº 7.006/06132, que previa a modificação dos Códigos Penal e Processual Penal e 

da Lei dos Juizados Especiais com a inclusão de dispositivos para “facultar o uso de 

                                                 
132 Trata-se de proposta foi encaminhada como sugestão, em 2005, pelo Instituto de Direito Comparado à 

Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, tendo sido aceita e transformada no 

Projeto de Lei nº 7.006/06, que propõe a modificação dos Códigos Penal e Processual Penal e da Lei dos 

Juizados Especiais com a inclusão de dispositivos para “facultar o uso de procedimentos de Justiça 

Restaurativa no sistema de justiça criminal, em casos de crimes e contravenções penais”. O referido 

projeto foi arquivado em 31 de janeiro de 2015, em razão do término da legislatura, nos termos do artigo 

105, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Contudo, o parágrafo único dispõe que poderá ser 

desarquivada mediante requerimento do autor, dentro dos primeiros 180 dias da primeira sessão 

legislativa ordinária da legislatura subsequente, retomando a tramitação desde o estágio em que se 

encontrava. O referido projeto já havia sido arquivado outras vezes com a mesma fundamentação. 

Disponível online em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao? 

idProposicao=323785 

 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?%20idProposicao=323785
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?%20idProposicao=323785
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procedimentos de Justiça Restaurativa no sistema de justiça criminal, em casos de 

crimes e contravenções penais”, a justiça restaurativa não possui como objetivos a 

celeridade e a economia processual. 

Muito pelo contrário, o procedimento e os valores do modelo restaurativo 

colidem com o ideal de celeridade, tendo em vista que exigem tempo, preparação e 

diversos encontros (pré-círculos e círculos) para que a proposta seja bem desenvolvida, 

o que pode ser um entrave quando o programa está alocado no Judiciário, cujo 

funcionamento se pauta em uma lógica de produtividade. Essa questão do tempo 

surgiu na fala de uma das facilitadoras entrevistadas:  

“Uma característica, mais do que uma vantagem ou desvantagem, é preciso 

maior tempo. O tempo que se dedica a atender de uma maneira restaurativa 

é muito maior do que ouvir e dar uma sentença. Isso é uma característica e 

que dentro do sistema do tribunal pode ser um complicador. Não que isso 

seja uma qualidade ou defeito. É uma realidade.” 

 

Segundo Boonen (2011, p. 52), “a qualidade depende, em parte, da extensão 

temporal dos procedimentos da JR. Pré-círculos de 10 a 20 minutos e círculos de 30 

minutos são incapazes de satisfazer a expectativa de elaborar o fato”.  

Além da exigência temporal envolvendo a realização dos pré-círculos e dos 

círculos restaurativos, a própria tramitação judicial dos processos, desde o registro da 

ocorrência na delegacia de polícia, não contribui para um quadro de celeridade. Em 

Campinas, verificou-se que, em 2016, a média entre a data do conflito e a data do 

recebimento do processo pelas facilitadoras foi de 113 dias, ou seja, quase quatro 

meses, sem contabilizar, ainda, o prazo de 90 ou 120 dias que elas possuem para 

agendar os pré-círculos e realizar eventual encontro restaurativo, além de prazo extra 

quando é necessária a realização de diligências.  
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 Os discursos das facilitadoras, de modo diverso, enfatizaram uma visão de 

justiça restaurativa pautada nos valores teóricos e no seu potencial transformador, 

destacando-se a possibilidade de reflexão dos envolvidos; a oportunidade de 

responsabilização pelo autor (e mesmo pelo receptor) dos fatos; a participação ativa das 

partes com a construção conjunta de um acordo com ações voltadas a eventual 

reparação; além de mudança na postura dos envolvidos e de transformação de 

entendimento sobre o que aconteceu, a depender do caso. Foi exaltada, ainda, a 

oposição do modelo restaurativo ao sistema convencional quanto à resposta ao conflito: 

“Quanto mais casos puderem seguir por esse caminho, em que as próprias 

partes consigam construir algo entre elas, vai atender de maneira mais 

personalizada, porque a justiça convencional aplica uma coisa genérica, um 

padrão, fez aquilo sofre isso. E até para o crescimento do adolescente, a JR 

tem esse potencial.” 

 

Quando indagadas acerca da percepção sobre o impacto do procedimento 

restaurativo para os participantes, uma das facilitadoras narrou que: 

“Tem casos que eu acho que não impacta nada, dependendo da situação. De 

maneira geral, tem casos em que é significativo mesmo que não aconteça o 

círculo e fique só no pré-círculo. Às vezes é interessante para o adolescente 

poder falar sobre a situação, refletir sobre a situação, se posicionar a 

respeito do que aconteceu”.  

 

Nesse sentido, embora se reconheça a baixa frequência do número de círculos 

restaurativos realizados, as facilitadoras verbalizam que, em muitos casos, o acordo não 

é o elemento mais importante da intervenção restaurativa: 

“O que normalmente acontece é que, quando as pessoas chegam aqui, já foi. 

Já houve resolução, o que não quer dizer que invalide o procedimento, 

porque muitas vezes o que recebeu o ato, o ofendido, fica muito feliz de poder 

dizer o que aconteceu, de ser ouvido por alguém. Mesmo que ele não queria 

o círculo, já foi ouvido. E o ofensor também tem a possibilidade de pensar 

sobre o que fez, mesmo que não tenha a chance de se retratar ou conversar 

com o ofendido, porque o outro não quis. Tem um ganho ao poder refletir 

sobre a maneira como ele reage e como tem se colocado. Não é ruim 

obrigatoriamente quando não tem [círculo]”. 

 

Acredita-se que essa diversidade de concepções sobre o papel da justiça 

restaurativa relaciona-se com a afirmação da identidade profissional e das atribuições 

cotidianas. De um lado, há a dificuldade de operadores do direito em compartilhar o 

poder de decidir, se adequando a uma lógica decisória consensual (FAISTING, 1999). 

De outro lado, é possível que exista um empenho dos profissionais diretamente 

responsáveis pelos atendimentos em valorizar e proporcionar sentido às suas tarefas 
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diárias.  

Além disso, a alocação da justiça restaurativa no Judiciário envolve a resistência 

de diversos atores institucionais à sua implementação e à sua expansão, o que resulta na 

incipiência das experiências. Achutti (2016, p. 265) destaca a formação técnico-

burocrata dos operadores do direito como um dos obstáculos internos ao 

desenvolvimento do modelo restaurativo no país, eis que contribui para a manutenção 

de um sistema judicial rígido, autoritário e técnico-burocrático, pautada em uma 

estrutura verticalizada de funcionamento sem espaço para qualquer reforma penal ou 

processual penal.   

Essa ponderação vai ao encontro dos relatos de Tonche (2016, p. 90) em 

entrevista realizada com um magistrado de São Paulo envolvido com a pauta da justiça 

restaurativa. A pesquisadora observou que os colegas de profissão buscaram 

desqualificá-lo, fazendo piada e chamando-o de “restaurador de dente”, “abraçando 

árvore”, “passando a mão na cabeça do aluno” e “acreditando em duende”, sendo um 

modo de se posicionarem contra o tema e colocá-lo sob suspeita.  

Em Campinas, não foi observada uma oposição ou uma afronta direta ao 

programa restaurativo em si, tendo os discursos das operadoras do direito enfatizado as 

vantagens do modelo de gestão de conflitos. Contudo, na prática, são remetidos apenas 

casos caracterizados como de “menor relevância” e que, pelo entendimento delas, não 

deveriam nem ter ingressado no Judiciário, mas resolvidos em outros espaços. A 

resistência adquire contornos mais sutis e pode ser constatada na ampliação do 

programa, o que exigiria abrir mão do controle que as operadoras do direito possuem 

sobre os processos envolvendo conflitos mais graves, o que afetaria as suas atribuições 

funcionais. 

Por fim, cumpre mencionar que, enquanto a atuação das funcionárias da equipe 

técnica no procedimento restaurativo ocorreu de forma opcional, ou seja, por meio de 

convite para participar de cursos de formação e trabalhar com essa temática e sob essa 

perspectiva, as profissionais do Direito foram, de certa forma, compelidas a integrar o 

modelo nas suas atribuições cotidianas, seja por não querer se opor a uma iniciativa que 

estava sendo implantada em 2008 pelo juiz titular, no caso da promotora de justiça, seja 

porque o programa já estava em curso quando a juíza atual assumiu o cargo em 

substituição. 
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4.3 A CARGA SIMBÓLICA DA AUTORIDADE 

 

Um dos complicadores de um programa restaurativo inserido no sistema de 

justiça diz respeito às cargas simbólicas que o Judiciário, como instituição formal, e que 

o magistrado, como representante do Estado, trazem como figuras de autoridade, 

mesmo que de forma implícita, o que pode influenciar o desenvolvimento adequado do 

modelo alternativo de gestão de conflitos. 

No caso de Campinas, como explorado anteriormente, a utilização de um espaço 

físico pertencente à instituição judiciária (fórum) contribui para que a proposta 

restaurativa não seja entendida pelas partes como uma alternativa ao sistema vigente, 

mas como sua extensão.  

Além disso, embora não comprovado estatisticamente, acredita-se que o modo 

de contato com os envolvidos para que compareçam para o atendimento inicial, por 

meio de uma carta convocatória contendo o número do processo, o timbre do TJSP, o 

endereço da Cidade Judiciária e a data da entrevista, é outro fator que colabora para que 

as partes entendam que o comparecimento é obrigatório e um ato formal do Judiciário.  

Conforme já mencionado, a questão do contato com as partes para os pré-

círculos foi muito discutida pelas profissionais de Campinas, tendo sido inicialmente 

estabelecido que o contato inicial seria feito por telefone, por questão de praticidade e 

celeridade. Contudo, mudaram a estratégia por entenderem ser fundamental a presença 

das partes para dialogarem sobre os fatos e apresentarem a proposta da justiça 

restaurativa. O motivo da entrevista não consta na carta, mas pode ser adiantado por 

telefone quando as partes entram em contato com as facilitadoras para obterem maiores 

informações, oportunidade em que dialogam sobre os fatos, as facilitadoras explicam a 

proposta de trabalho e incentivam o comparecimento para o atendimento.  

Antes da Resolução nº 225/16, do CNJ, as facilitadoras, por vezes, solicitavam a 

intimação judicial de uma ou ambas as partes para que comparecessem ao setor técnico 

em data designada, quando entendiam que a presença era importante para 

esclarecimentos sobre os fatos ou quando um dos envolvidos havia demonstrado 

interesse na participação de círculo restaurativo.  

Em cumprimento da referida norma, que veda “qualquer forma de coação ou a 

emissão de intimação judicial para as sessões” (artigo 8º), as intimações judiciais foram 

substituídas por uma carta-convite, a ser entregue via oficial de justiça, “esclarecendo 

que a presença é voluntária e de interesse deles”. Na quase totalidade dos casos, 



 

 

123 
 

todavia, as facilitadoras apenas comunicam a ausência do entrevistado e solicitam como 

proceder, sendo concedida a remissão como exclusão do processo. 

Além disso, Pallamolla (2009, p. 84) questiona-se acerca da voluntariedade da 

adesão do autor de um conflito a um programa restaurativo, sustentando que a sua 

participação está em parte vinculada ao medo de se submeter a um processo penal e, 

consequentemente, a uma sanção, de modo que “enquanto a justiça restaurativa operar 

na sombra do sistema de justiça criminal, a coerção judicial estará presente num 

segundo plano”. Esse risco está presente mesmo nas instâncias da justiça juvenil em que 

não há efetivamente uma pena a ser aplicada, mas uma medida socioeducativa, tendo 

em vista que a oficialidade do Poder Judiciário é sentida em qualquer que seja a sua 

instância.  

O poder coercitivo, explícito ou implícito, da justiça vigente pode ser um fator 

inibitivo da disseminação da justiça restaurativa. Segundo Zernova e Wright (2007, pp. 

97-98), “[e]nquanto a justiça restaurativa operar na sombra do sistema de justiça 

criminal, a coerção judicial estará presente num segundo plano”. 

Na tentativa de garantir a voluntariedade das partes, uma das facilitadoras 

mencionou o cuidado em deixar claro para as partes que o encaminhamento posterior 

não prescinde da realização do procedimento restaurativo para evitar interpretações 

equivocadas dos envolvidos quanto à decisão de participar ou não do encontro. Essa 

preocupação se coaduna com o consentimento informado que baliza o modelo 

restaurativo e também evidencia que o programa atua como um complemento ao 

sistema de justiça convencional e não propriamente como alternativa. Nos exatos termos 

da entrevistada: 

“Tenho frisado que não necessariamente o fato de aceitar ou recusar impacta 

em qualquer outro encaminhamento. Não impacta a evolução ou não pelo 

caminho da justiça convencional. Percebi que já tiveram situações de a 

pessoa recusar com a ideia de que ‘se eu aceitar isso, não vai acontecer mais 

nada, então, não vai dar nada’. Mas não tem essa garantia: nem de uma 

coisa, nem de outra. De qualquer forma, o processo volta, a juíza avalia.” 

 

Dos atendimentos acompanhados in loco, não se verificou, todavia, situação 

alguma em que o adolescente autor dos fatos aceitou participar de círculo restaurativo 

por receio quanto ao prosseguimento do processo ou quanto ao recebimento de alguma 

sanção. O fato de os atendimentos serem realizados pelas psicólogas da equipe técnica e 

de possuírem um caráter de informalidade parece colaborar para minimizar a carga 

simbólica da autoridade judicial. Essa hipótese foi levantada a partir de uma fala da 
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promotora de justiça, no sentido de que, durante um período, ela adiantava o assunto da 

justiça restaurativa para o adolescente durante a oitiva informal e a proposta era aceita. 

Posteriormente, quando a equipe técnica entrava em contato com o autor, ele negava o 

interesse em participar. Esse quadro explicita como a posição de autoridade da 

promotora de justiça atuava como fator coercitivo sobre a aceitação do adolescente. 

Interessante destacar que, mesmo realizada em espaço externo ao Judiciário, em 

vários círculos observados por Tonche (2014, p. 52), a pesquisadora relata como uma 

facilitadora de uma escola de São Caetano do Sul apresentava a justiça restaurativa 

como uma oportunidade e a justiça convencional era utilizada para ameaçar os 

adolescentes: 

No caso apresentado, chama a atenção o fato de a facilitadora aludir ao 

adolescente que a participação no círculo restaurativo é uma oportunidade 

que ele deveria aproveitar. Nesta circunstância, o modelo de justiça oficial 

vira uma ameaça, pois, logo em seguida, ela avisa que caso ele volte a 

cometer algum ato infracional, provavelmente, não poderá mais resolver o 

problema de acordo com a proposta alternativa e será encaminhado à justiça 

comum. Foi possível perceber que esta fala não é uma exceção, mas uma 

regra em todos os círculos presididos pela mesma facilitadora. 

 

Esse é um risco significativo de atrelar a justiça restaurativa ao sistema de justiça 

vigente. Tonche atenta também ao fato de que “a ausência física do juiz não impede que 

ele esteja simbolicamente presente, pois é o tempo todo uma figura a quem a 

facilitadora recorre para tentar dar mais legitimidade ao ritual informal” (Ibidem, p. 

53). Nesse sentido, um risco envolvendo programas restaurativos intimamente ligados 

ao sistema de justiça é perpetuação de relações hierarquizadas e a reprodução de 

práticas e discursos característicos da justiça vigente.  

De forma distinta, nas entrevistas observadas em Campinas, não foi constatada 

qualquer menção pelas facilitadoras sobre a figura da juíza e da promotora de justiça 

como forma de convencimento das partes à participação do círculo restaurativo. Ao 

contrário, verificou-se uma cautela por parte das profissionais na condução dos 

atendimentos para minimizar influências externas na voluntariedade dos envolvidos, a 

ponto de optarem pela não-realização do encontro se sentirem dúvida quanto ao 

consentimento dos participantes.  

De qualquer forma, programas restaurativos desenvolvidos extrajudicialmente, 

por meio de organizações da sociedade civil, possuem essa especificidade positiva de 

evitar a participação dos envolvidos por medo ou receio de sofrer alguma sanção 

socioeducativa, além de contribuírem para conter o controle penal e ampliarem 
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possibilidades de respostas aos conflitos, que não se resumem à sanção de caráter penal.  

 

4.4 RESPONSABILIZAÇÃO E RESPOSTAS AO CONFLITO 

 

Um programa restaurativo no Judiciário traz uma questão interessante no que 

tange à resposta estatal ao conflito, uma vez que um dos pontos em que a justiça 

restaurativa mais se distancia da justiça comum diz respeito à ressignificação das ideias 

de responsabilização e punição. Na “racionalidade penal moderna” (PIRES, 2004), o 

conceito de crime é pautado fundamentalmente na existência de uma sanção e, em 

particular, de uma pena aflitiva. Segundo o autor: 

No plano da reflexão teórica, tanto o saber jurídico como as ciências sociais 

definirão o crime (e até mesmo o sistema penal) pela presença exclusiva da 

pena (aflitiva), o que implicará uma compreensão simultânea das normas de 

comportamento e de uma sanção: uma não pode ser pensada sem a outra. Tal 

forma de definição pode ser qualificada como uma sinédoque, aquela figura 

de linguagem que consiste em definir o todo (o crime ou o sistema penal) 

pela parte (a pena). Isso tornará quase impossível pensar o sistema penal ou o 

crime sem uma dependência quase exclusiva da pena aflitiva, bem como 

suscitará uma ontologização da estrutura normativa do direito penal moderno. 

(2004, p. 42).  

 

A naturalização dessa relação crime-pena dificulta a propagação de outras 

propostas de lidar com o delito. Em sua atuação, o Estado, por meio das instituições 

penais, determina responsabilidades e constrói uma representação sobre como as 

relações sociais são e devem ser, sancionando um modo particular de ordem moral 

(SOUZA, 2011, p. 470).  

O modelo restaurativo busca mudar o enfoque da punição, pura e simples, e da 

culpa para a chave da responsabilização pelo próprio autor. Isso significa reconhecer os 

sujeitos em suas singularidades, construir um diálogo conjunto com um acordo para 

atender as necessidades advindas do ato danoso.  

A ideia de responsabilizar-se não necessariamente é algo da ordem da obrigação 

e que vincule a todos, mas, sim, da ordem do engajamento, ou seja, do envolvimento 

com o outro, de modo a se tornar mais implicado com a existência em conjunto 

(CDHEP, 2014, apud Silva, 2010, p. 104). Assim, a responsabilidade é admitida por um 

ou mais participantes do círculo restaurativo e nunca atribuída a alguém, lembrando que 

para o encontro acontecer é essencial que haja ao menos um entendimento comum sobre 

os fatos básicos: 
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O pressuposto de aceitação da responsabilidade pelos fatos é considerado, 

teoricamente, como condição para uma responsabilização ativa, e não 

meramente passiva (baseada na culpa e na sanção). De outro lado, é a 

aceitação de responsabilidade que permitirá maior flexibilidade na definição 

da resposta às consequências do ato, e não a mera aplicação de pena. Neste 

contexto, abre-se a oportunidade para uma experiência cognitiva e emocional 

por parte do ofensor com vistas ao aprimoramento de sua relação interpessoal 

e comunitária, que não tem espaço nos processos tradicionais [...]. (CDHEP, 

p. 50) 

 

A desnaturalização da relação entre “crime, responsabilidade, culpa e punição”, 

todavia, não é uma tarefa simples de ser realizada, notadamente quando o programa 

restaurativo está inserido no sistema de justiça, onde esses valores caminham juntos.  

Durante atendimentos em Campinas, foi possível observar casos em que o 

adolescente-autor compareceu à entrevista inicial com medo de receber uma sanção 

pelos seus atos, mostrando-se receoso a apresentar qualquer relato em que admitisse a 

sua responsabilidade. Somente após esclarecimento da facilitadora sobre a intenção do 

pré-círculo, qual seja, ouvir a versão do autor sobre os fatos, bem como os seus 

sentimentos decorrentes do episódio, além de apresentar proposta de círculo restaurativo 

para dialogar e propor algo para o futuro, o adolescente contava o que havia ocorrido, 

inclusive narrando a sua parcial ou total responsabilidade pelos danos causados.  

De outra parte, constatou-se na fala de alguns receptores, em episódios isolados, 

o desejo de punição do autor pelo ato praticado, ficando claro que, segundo o 

entendimento deles, qualquer resposta diversa de uma sanção aflitiva implicaria 

impunidade. A título ilustrativo, houve caso em que o receptor, ao negar participação em 

encontro restaurativo, verbalizou que o autor tinha que “pagar pelo que fez” e que a 

melhor forma seria deixar para o juiz decidir, recusando-se a encontrar a outra parte.  

Relatório nº 74/2015 – Processo nº 0019582-13.2015 (lesões corporais – 

escola): “O receptor não aceitou a proposta, porque não quer conversar (quer 

que H. pague pelo celular e seja advertido). A mãe apoiou a decisão do filho 

em não participar. Disse que procurou a escola e os pais de H. Tentou marcar 

encontro e eles não compareceram. Disse que a família do autor queria ajudar 

com R$ 500 pelo prejuízo, mas não aceitou, porque queria que a situação se 

resolvesse na justiça. Demonstrou não entender a proposta de Justiça 

Restaurativa, como possibilidade de solução do problema, deixando claro que 

é importante H. ‘pagar pelo que fez: chutar o filho e quebrar o celular’ (sic).” 

[genitora do receptor] 

 

Esse quadro evidencia que o programa restaurativo alocado no Judiciário possui 

o desafio de apresentar-se como uma perspectiva distinta das ideias pré-concebida pelas 

partes sobre o sistema de justiça e a necessária resposta estatal aflitiva. Na maioria dos 
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casos, o primeiro contato com o tema da justiça restaurativa pelos envolvidos em um 

conflito ocorre no pré-círculo, o que dificulta a compreensão da proposta de trabalho.  

Superada essa barreira e aceita a realização de um encontro restaurativo, 

verifica-se como uma vantagem do projeto, a possibilidade de as partes construírem 

conjuntamente um acordo com diferentes respostas ao conflito, de acordo com as 

necessidades do caso concreto, como o pedido de desculpas, a convivência respeitosa e 

a reparação do dano material.  

Além disso, foi possível observar nos dados de 2015 e 2016 que a conclusão dos 

relatórios elaborados pelas profissionais, bem como o acordo estabelecido entre os 

participantes de um círculo restaurativo sempre foram levados em consideração pelas 

operadoras do direito, não ocorrendo caso algum de bis in idem, ou seja, hipótese em 

que houve o encontro e a imposição de alguma medida socioeducativa133 pela 

magistrada.  

Em outras situações, verificou-se que, por vezes, o receptor relatou ter se 

socorrido ao sistema oficial, com o registro de boletim de ocorrência, apenas como 

forma de fazer cessar um conflito, sem que tivesse um desejo punitivo ou aguardasse 

alguma resposta estatal. Nesses casos, o caráter de intimidação de um documento oficial 

foi a solução esperada e suficiente para o receptor, especialmente nas hipóteses em que 

entendeu que outras tentativas de administração do conflito restaram infrutíferas.  

Relatório nº 25/2016 – Processo nº 0036309-47.2015 (injúria – escola): “A 

mãe de S. acredita que a filha seja vítima de bullying, considerando o teor de 

mensagens que a filha teria recebido por meio de redes sociais da internet, e 

diz que a escola não teria tomado as providências necessárias ao caso, 

propondo que ao menos com uma conversa conjunta, com a presença das 

famílias, deveria ter ocorrido na própria unidade escolar. Entendendo que as 

intervenções teriam sido insuficientes, optou pelo registro da ocorrência.” 

[genitora da receptora] 

Relatório nº 33/2016 – Processo nº 0037787-90.2015 (lesões corporais – 

escola): “Lavrou o BO, pois se sentiu impotente diante da situação e, em seu 

entender, é uma maneira do adolescente perceber que os atos têm 

consequências.” [receptor]  

                                                 
133 As medidas socioeducativas estão previstas no artigo 112, do ECA e consistem em: advertência (inciso 

I); obrigação de reparar o dano (inciso II); prestação de serviços à comunidade (inciso III); liberdade 

assistida (inciso IV); inserção em regime de semiliberdade (inciso V); internação em estabelecimento 

educacional (inciso VI); medidas previstas no artigo 101, incisos I a VI (inciso VII), como o 

encaminhamento aos pais ou responsáveis; orientação, apoio e acompanhamento temporários; matrícula e 

frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino; inclusão em serviços e programas oficiais 

ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente; requisição de 

tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; e inclusão em 

programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. 
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Relatório nº 63/2016 – Processo nº 0004178-82.2016 (lesões corporais – 

escola): “Lavrou o BO, por sugestão da diretora da escola” [genitora do 

receptor] 

Relatório nº 138/2016 – Processo nº 0023342-33.2016 (injúria – escola): 

“Seus pais lavraram o BO com o objetivo de dar atenção às queixas da filha, 

pois até aquele momento não percebiam o interesse da escola em cuidar do 

assunto” [genitores da receptora] 

 

Alguns receptores mostraram surpresa com a convocação para entrevista inicial, 

já que não possuíam a intenção de prosseguir com o processo. Em diversos casos, a 

parte receptora do ato questionou a facilitadora durante o atendimento inicial sobre o 

motivo de o processo ter prosseguido na justiça, se ela não oferecera representação134 

para tanto: 

Relatório nº 24/2016 – Processo nº 0037834-64.2015 (injúria – escola): “F. 

declarou que não queria ‘representar’ contra G. Disse que ele é de boa família 

e que, em sua opinião, o ocorrido já foi resolvido na escola”  

Relatório nº 37/2016 – Processo nº 0039875-04.2015 (ameaça – escola): “M. 

afirma que não pretendia dar andamento ao caso. [...] Sua expectativa era a de 

que não fosse dado andamento ao caso, por acreditar que teria faltado, de sua 

parte, experiência para o manejo da situação” 

Relatório nº 78/2016 – Processo nº 0012150-06.2016 (injúria – escola): 

“Acredita que a diretora não tomou decisão alguma; chamou apenas os pais 

das adolescentes. Declara não ter comparecido a esta reunião, pois já estava 

na esfera judicial. Informa que, então, chamou a filha e pediu que 

esquecessem o assunto e tentou retirar a queixa na delegacia de polícia, o que 

não foi possível.”  

 

Diante dessa pluralidade de comportamentos dos envolvidos, verificou-se que, 

em muitas situações, uma resposta penal de caráter aflitiva não foi a desejada, nem 

esperada pela parte receptora, mesmo que ela tenha recorrido a uma instituição formal 

                                                 
134 Representação, aqui, no sentido de “direito do ofendido de se manifestar e autorizar a instauração ou 

não da ação penal” (SILVA, 2012, p. 77).  

Em outras palavras, “é a manifestação da vítima ou de seu representante legal no sentido de autorizar o 

Ministério Público a oferecer a denúncia” (MIRABETE, 2003, p. 136).  

E ainda: “[...] consiste no condicionamento da instauração da ação penal à manifestação explícita do 

ofendido no sentido de autorizar a persecução estatal, revelando, de modo inequívoco, o seu interesse em 

ver apurado o fato contra ele praticado” (OLIVEIRA, 2011, p. 133).  

A representação constitui condição específica de procedibilidade para instauração de ação penal nos 

crimes de Ação Pública Condicionada à Representação. Nos procedimentos relativos à Justiça da Infância 

e Juventude (atos infracionais), todavia, inexiste necessidade de representação da vítima. A ação 

socioeducativa é pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público a titularidade para representar à 

autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para aplicação da medida socioeducativa 

que se afigurar a mais adequada (artigo 182, do ECA).  

Cumpre anotar, ainda, que não se pode confundi-lo com a representação sinônimo de peça correlata à 

denúncia no processo penal, que contém a descrição dos fatos, a classificação, em tese, do ato infracional 

e rol de testemunhas.  
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de controle social, como as delegacias de polícia. Foram constatadas outras respostas 

almejadas, sendo possível citar: resguardo e proteção de possíveis desdobramentos do 

conflito, tentativa responsabilizar o autor de algum modo e busca de reparação material 

ou emocional.  

Relatório nº 04/2016 – Processo nº 1031703-56.2015 (injúria): “Relatou que 

F. usou o facebook para difamá-la. Ela, por sua vez, esperou uma retratação 

por parte da prima, que não aconteceu. Resolveu mover um processo, ‘para 

que F. entenda que há consequências, para seus atos’”. [receptora que aceitou 

participar do círculo restaurativo] 

Relatório nº 06/2016 – Processo nº 0036247-07.2015 (ameaça): “Sua 

intenção ao lavrar o BO foi a de se proteger quanto à alguma ação que a mãe 

[do aluno] poderia fazer a ela.” [receptora que recusou o encontro por 

entender que o conflito já fora resolvido] 

 

Para esses casos, os pré-círculos permitiram que as partes apresentassem as suas 

versões dos fatos e que essas expectativas fossem enunciadas, chegando ao 

conhecimento das profissionais do direito. Por fim, nunca é demais lembrar que o 

modelo restaurativo busca devolver às partes a segurança e o senso de controle 

atingidos pelo conflito, mas o sucesso dos resultados restaurativos depende muito do 

envolvimento e responsabilidade dos envolvidos. 

 

4.5 A SELEÇÃO DE CASOS, O AUMENTO DO CONTROLE SOCIAL E O 

ACESSO À JUSTIÇA 

 

Diversos autores dedicaram-se a estudar questões relacionadas à punição e 

controle pelo Estado. Garland define controle social como “formas organizadas pela 

quais a sociedade responde a comportamentos e pessoas consideradas como desviantes, 

problemáticos, preocupantes, ameaçadores ou indesejáveis de uma forma ou de outra” 

(COHEN, 1985, p. 01). 

O aumento do controle social sobre conflitos considerados como menor 

potencial ofensivo é uma das críticas mais recorrentes à justiça restaurativa, em razão de 

ela ser precipuamente aplicada para tais infrações nos diversos programas em curso no 

estado de São Paulo (TONCHE, 2015). Em Campinas, como mencionado, o 

encaminhamento dos casos fica a critério da promotora de justiça da infância e 

juventude, sendo selecionados primordialmente conflitos de menor potencial ofensivo, 

ocorridos primordialmente em ambiente escolar ou na residência.  
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Tipo Conflito Quantidade % 

Lesão Corporal 89 48% 

Ameaça 48 26% 

Injúria 21 11% 

Desacato 9 5% 

Apropriação Indébita 2 1% 

Calúnia 2 1% 

Contra a Dignidade Sexual 2 1% 

De Trânsito 2 1% 

Furto Qualificado 2 1% 

Violência Doméstica 2 1% 

Contra a Honra 1 1% 

Dano 1 1% 

Dano Qualificado 1 1% 

Leve 1 1% 

Roubo 1 1% 

Total 184 100% 

 

Local Conflito Quantidade % 

Escola 119 65% 

Residência 28 15% 

Acolhimento 11 6% 

Via Pública 6 3% 

Redes Sociais 5 3% 

Sem Informação 5 3% 

Vizinhança 4 2% 

Futebol 3 2% 

Trabalho 2 1% 

Ônibus Escolar 1 1% 

Total 184 100% 

 

Segundo declarações da promotora de justiça, que é a responsável pela seleção 

dos casos, são possíveis os seguintes caminhos a partir da autuação dos processos de 

atos infracionais na Vara da Infância e Juventude: o arquivamento por erro de dados 

(como duplicidade de boletim de ocorrência, por exemplo); a concessão direta da 

remissão antes mesmo da oitiva informal; envio à equipe interdisciplinar para 

realização do procedimento restaurativo antes ou após oitiva informal do autor; ou 

oferecimento de representação (ato que dá início ao procedimento judicial) após a 

oitiva informal do adolescente ou o relatório elaborado pela equipe técnica sobre o 

resultado dos atendimentos no procedimento restaurativo.  
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No entanto, por vezes, a escolha não fica suficientemente clara e casos 

semelhantes recebem destinações diversas, sendo ora enviados para círculo restaurativo, 

ora para estudo psicossocial, conforme apontou uma das facilitadoras, ou ainda são alvo 

de remissão como forma de exclusão do processo sem qualquer diligência anterior.  

Em sua fala, a promotora de justiça confirmou que há uma oscilação de 

entendimento, mas que a avaliação é feita caso a caso. Há processos em que solicita o 

envio para a justiça restaurativa como ato inicial; em outros, o adolescente é chamado 

para a oitiva informal e depois, se necessário, remetidos para o procedimento 

restaurativo; e hipóteses em que ela requer prontamente a remissão. Esclareceu, ainda, 

que, em 2016, sugeriu o envio de todos os processos envolvendo ato infracional de 

menor potencial ofensivo para a justiça restaurativa.  

A informalização da justiça, como no caso dos Juizados Especiais Criminais 

(AZEVEDO, 2000) e a utilização da justiça restaurativa para infrações de menor 

potencial ofensivo, possui a capacidade de gerar efeitos perversos, no sentido de 

reforçar o uso do sistema criminal a casos que nem deveriam ter ali ingressado. São 

casos que teriam como resultado o arquivamento do processo, a aplicação de 

advertência ou o encaminhamento para setores diversos do criminal, mas que com a 

justiça restaurativa poderiam retornar ao sistema de justiça em caso de ausência de 

acordo ou do seu não cumprimento.  

Jaccoud (2005, p. 177) utiliza a expressão “extensão da rede penal” como 

tradução para o termo anglo-saxônico “netwidening” e identifica dois paradoxos com 

relação à justiça restaurativa: “quanto menos as necessidades de reintegração social 

estão presentes, mais a justiça restaurativa é recomendada”, sendo aplicada para 

situações que sequer seriam tratados pelo sistema criminal. Acrescenta que, ao invés de 

“desafogar” o Judiciário, é possível que contribua para o aumento de sua atuação.  

No caso de São Caetano do Sul, inicialmente houve uma ampliação da esfera de 

atuação do Judiciário para o sistema educacional, uma vez que “os resultados de todos 

os casos resolvidos nas escolas são encaminhados ao Poder Judiciário, para que se 

proceda ao arquivamento formal em caso de êxito, conflitos que não chegavam às 

instâncias judiciais” (ILANUD/Brasil, 2006, p. 20). Ainda que não houvesse 

intervenção direta sobre os casos solucionados na escola, limitando-se a atuação dos 

atores jurídicos na homologação dos acordos encaminhados, englobava a manifestação 

deles no processo e registro formal dos episódios.  
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Segundo o ILANUD/Brasil (2006, p. 70), “[m]esmo em se tratando de simples 

infrações disciplinares, todos os casos das escolas são relatados ao juízo, que os 

registra, fiscaliza o teor do acordo obtido e concede, a pedido da Promotoria, a 

remissão sem aplicação de medida socioeducativa”. Esse quadro foi alterado 

posteriormente, tendo Tonche (2015, p. 212) relatado que os casos de conflitos 

ocorridos na escola, envolvendo apenas alunos do ensino fundamental ou médio e 

resolvidos pela própria facilitadora no local, não são mais remetidos ao Judiciário para 

homologação e arquivamento, ficando registrados na própria escola. 

No programa do Judiciário de Campinas, por sua vez, não há qualquer 

interferência ou controle do órgão sobre projetos desenvolvidos no âmbito externo, 

como nas escolas, o que é um fator positivo. Notícias de atos infracionais somente 

chegam ao conhecimento dos operadores do direito da Vara da Infância e Juventude por 

meio do registro de ocorrência nas delegacias, ou seja, a partir da judicialização dos 

conflitos. 

Por outro lado, é possível que esse modelo de Campinas esteja contribuindo para 

um aumento do controle social. Além de não ter ficado claro quais são os critérios 

utilizados pela promotora de justiça, quase a totalidade dos procedimentos de apuração 

de ato infracional encaminhados à justiça restaurativa diz respeito a infrações de menor 

potencial ofensivo, ainda que na justiça juvenil, ao contrário da justiça criminal, não 

vigore o princípio da obrigatoriedade da ação penal135, de modo que não haveria óbice 

para abranger também casos mais graves.  

Essa hipótese fica ainda mais evidente ao se constatar pela fala da promotora de 

justiça que, anteriormente era concedida a remissão, de plano, e atualmente esses 

processos são enviados à justiça restaurativa antes dessa avaliação. Ademais, na quase 

totalidade dos casos, é requerida e concedida a remissão como forma de exclusão do 

processo, mesmo que as partes tenham se ausentado da data agendada para o 

atendimento, não tenham comparecido aceitado participar do círculo restaurativo ou 

frustrado o encontro.  

 

                                                 
135 Segundo Hugo Mazzili, “se o Ministério Público identifica a existência da lesão em caso no qual a lei 

exija sua atuação, ele não pode alegar conveniência em não propor a ação ou não prosseguir na promoção 

da causa, o que lhe é um dever, salvo quando a própria lei lhe permita, às expressas, esse juízo de 

conveniência e oportunidade.” Disponível online em: http://www.migalhas. com.br/ dePeso/ 

16,MI45299,91041-O+principio+da+obrigatoriedade+e+o+Ministerio+Publico 
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2015 

Decisão do juízo Quantidade % 

Remissão simples (exclusão do processo) 96136 91% 

Remissão com medida (exclusão do processo)  1 1% 

Remissão (suspensão do processo) 1  1% 

Prosseguimento 4137 4% 

Arquivamento 3 3% 

TOTAL 105 100% 

 

2016 

Decisão do juízo Quantidade % 

Remissão simples (exclusão do processo) 113138 86% 

Remissão com medida (exclusão do processo)  7 6% 

Remissão (suspensão do processo) - - 

Prosseguimento 8 6% 

Arquivamento 3 2% 

TOTAL 131139 100% 

 

Por outro lado, é possível dizer que o procedimento restaurativo contribui, em 

certa medida, para o acesso à justiça, na medida em que dá voz e atenção aos 

envolvidos em casos anteriormente arquivados na própria delegacia de polícia ou em 

juízo, sem que houvesse qualquer preocupação em ouvir as partes, apenas por serem 

situações consideradas de menor gravidade. Nessa perspectiva, o modelo restaurativo 

permite que os indivíduos que vivenciaram uma situação de conflito apresentem as suas 

versões dos fatos, expondo eventuais danos e necessidades decorrentes daquele 

episódio.  

Em estudo sobre os Juizados Especiais Criminais, Fullin (2012, p. 13) aponta 

                                                 
136 Foi concedida a remissão em 96 processos, com a nota de que foram realizados 18 círculos 

restaurativos em 2015.  
137 Dos quatro processos de 2015 que retornaram do procedimento restaurativo, houve oferecimento de 

representação e prosseguiram pela justiça juvenil convencional: (a) dois encontram-se em andamento [um 

caso de lesões corporais com a utilização de uma faca e outro caso de injúria em que a adolescente 

encontra-se apreendida em São Paulo por outros fatos]; (b) um teve a ação socioeducativa julgada 

procedente com aplicação de medida de liberdade assistida [ameaças e lesões corporais em serviço de 

acolhimento]; (c) um resultou na concessão de remissão suspensiva do processo cumulada com medida de 

liberdade assistida [injúria e lesões corporais com uma navalha]. 
138 Em 113 casos foi concedida a remissão como forma de exclusão do processo e houve apenas 10 

círculos restaurativos em 2016.  
139 Dos 185 processos de 2016, foram desconsiderados 54 processos que se encontram em andamento, 

por estarem com a equipe técnica para atendimento, aguardando manifestação ministerial ou em 

diligências. 
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como aspecto positivo o fenômeno da “judicialização dos conflitos” proporcionado pela 

Lei nº 9.099/95 ao criar mecanismos que facilitaram a entrada no sistema de justiça de 

conflitos anteriormente resolvidos fora da arena jurídica ou arquivadas nas delegacias 

de polícia, ao argumento de que “os dados revelam que os JECRIM’s têm sido 

invadidos por um tipo de conflituosidade cotidiana caracterizada por lesões corporais e 

ameaças entre parentes e vizinhos, casos historicamente alijados da apreciação do 

Poder Judiciário”. Ademais, o arquivamento de casos caracterizados juridicamente 

como de natureza leve, como a violência doméstica, pode torná-los uma “criminalidade 

invisível” (OLIVEIRA, 2006, p. 24). Também Sinhoretto (2011) problematiza o termo 

“delito de menor potencial ofensivo”, ressaltando que, apesar de serem considerados de 

mais leves e menos relevantes para os profissionais do direito, podem revelar natureza 

altamente complexa para os envolvidos. 

É possível ilustrar essas visões com um caso ocorrido em 2016 envolvendo duas 

situações de conflito relacionadas: o primeiro que resultou no procedimento instaurado 

para apurar uma ameaça perpetrada pela adolescente J. (autora) contra a sua colega A. 

(receptora) na escola onde estudavam; e um segundo que foi narrado no mesmo boletim 

de ocorrência de ameaça da mãe da receptora contra a autora J. também na escola no dia 

subsequente (Processo nº 0005722-08.2016, Relatório nº 65/2016 e diário de campo dos 

pré-círculos e círculo restaurativo). Nesse caso, foi possível observar a dimensão que 

um conflito pontual e caracterizado abstratamente como leve pode adquirir para uma 

das partes. Embora a situação já estivesse resolvida para as adolescentes, a genitora da 

receptora possuía necessidades a serem atendidas, de modo que tanto a entrevista 

inicial, quanto o círculo restaurativo permitiram que ela expressasse seus sentimentos e 

superasse sua sensação de culpa pela forma como agiu no episódio. 

 

Conforme descrito no boletim de ocorrência e narrado nas entrevistas individuais, A. era aluna 

nova na escola e sofreu provocações e piadas do grupo de amigas de J. No dia dos fatos, A. estava no 

ponto de ônibus, quando as colegas passaram e a provocaram. Ao responder, houve uma discussão e foi 

ameaçada. No dia seguinte, a mãe de A. se dirigiu até a escola, portando uma faca na bolsa e a mostrou 

para J., que ficou assustada. Ambas as adolescentes foram encaminhadas para escolas diferentes. Nos pré-

círculos individuais realizados com a autora e com a receptora, ambas relataram estar tranquilas, mas 

chateadas por terem perdido vaga em uma boa escola. Apesar de narrarem que não houve mais conflitos e 

que se encontram na saída da escola quando J. espera pelas amigas dela, as adolescentes aceitaram o 

círculo restaurativo. A genitora de A., por sua vez, emocionou-se em seu relato e demonstrou estar muito 

arrependida e envergonhada pela forma como agiu com J., além de magoada com o modo como J. tratou 
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sua filha por vários dias na escola antes dos fatos. O encontro contou com a participação da autora, do seu 

genitor, da receptora, da mãe dela e da facilitadora. Ao final, houve um acordo por escrito assinado pelos 

participantes com o compromisso, em linhas gerais, de respeito mútuo e com solicitação de que elas 

pudessem retornar à escola em que estudavam. 

No pré-círculo, a genitora de A. achou “boa” a proposta da justiça restaurativa e declarou estar 

magoada com J.. No círculo restaurativo, a mãe da receptora declarou que “se arrependeu muito”, “sabe a 

gravidade do que fez” e, ao final, declarou que a vida estava mais leve, tirando o peso que estava 

carregando com a situação. O genitor da autora também agradeceu a oportunidade do encontro. 

 

Outro aspecto positivo com relação ao programa restaurativo de Campinas 

reside no fato das operadoras do direito sempre levarem em consideração a conclusão 

dos relatórios elaborados pelas facilitadoras, deixando de aplicar qualquer medida 

socioeducativa caso não haja menção ou sugestão no laudo nesse sentido. Em nenhum 

dos casos enviados à justiça restaurativa em 2015 e 2016 em que foi concedida a 

remissão como exclusão do processo, houve a cumulação com outra medida que a 

advertência, aplicada em caráter excepcional.  

Essa característica difere de avaliações iniciais acerca da experiência de São 

Caetano do Sul, na qual se verificou que a centralidade da justiça comum se mostrava 

muito presente e que a decisão final era sempre do juiz, sendo possível a aplicação de 

medida socioeducativa, preferencialmente de prestação de serviços à comunidade, 

mesmo nos casos de círculos restaurativos em que se chegou a um acordo 

(ILANUD/Brasil, 2006, p. 15). Essa atitude revelava a manutenção da relação 

hierárquica do magistrado sobre as partes, violando princípios caros ao modelo 

restaurativo, que é o protagonismo e a participação ativa dos envolvidos no conflito, 

além da quebra de confiança que pode ser gerada, não somente quanto ao Poder 

Judiciário, mas também com relação aos participantes do círculo restaurativo.  

Por fim, ainda no tema dos critérios de seleção dos casos remetidos à justiça 

restaurativa, é fundamental ressaltar que pesquisadores verificaram que a atuação do 

modelo restaurativo para casos mais graves tende a produzir maior impacto 

(MARSHALL, 1999). A limitação da atuação da justiça restaurativa a infrações mais 

leves pode reduzir a eficácia das medidas restaurativas, de modo que o critério a ser 

adotado deve prescindir da gravidade do delito, levando-se em consideração aspectos 

como circunstâncias, atitudes, sentimentos, motivações das partes (Ibidem, p. 25).  

Se, por um lado, a expansão das experiências restaurativas deva ocorrer após o 

fortalecimento e aceitação das práticas envolvendo crimes menos graves, de outro lado, 
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existe o risco de ficarem sempre atreladas a crimes de menor gravidade. Para evitar que 

isso aconteça, acredita-se que a triagem dos casos deva ocorrer não com base na 

gravidade do ato caracterizado como delito e nas penas abstratamente cominadas, mas 

sim levando-se em consideração o desejo dos envolvidos em participar do procedimento 

e desde que tenham condições para tanto e haja certa margem de consenso sobre os 

fatos.   

Por fim, compartilha-se do entendimento perfilhado pela consultora Fabiana 

Leite (Depen/MJ, 2017) no sentido de que o acolhimento das práticas restaurativas no 

campo penal deve ocorrer de forma cautelosa, para que sejam incorporados os seus 

valores e sua essência “em um movimento expansivo de substituição da intervenção 

penal, em respeito à autonomia decisória das pessoas envolvidas em um conflito e em 

conformidade com os direitos humanos”, evitando-se um “utilitarismo por parte do 

Estado em absorver tais práticas em favor da expansão de mais controle penal”. 

  

4.6 JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO ALTERNATIVA OU REFORÇO AO 

SISTEMA DE JUSTIÇA 

 

Uma das questões ainda controversas e discutidas sobre a justiça restaurativa no 

Brasil diz respeito menos aos seus valores e princípios teóricos e mais à sua 

representatividade e interação com o sistema de justiça formal. Afinal, esse modelo de 

gestão de conflitos se apresenta como alternativa ao modelo retributivo ou apenas um 

complemento ao sistema já existente?  

O relatório do ILANUD/Brasil sobre as experiências restaurativas no Brasil 

(2007, pp. 04-06) destaca duas grandes concepções existentes e finalidades atribuíveis à 

justiça restaurativa: uma de cunho institucional, em que o modelo é tido como 

instrumento de aperfeiçoamento do funcionamento e administração da justiça, 

introjetando maior eficiência, valores humanitários, entre outros; e outra, político-

criminal, que a concebe como uma ferramenta de intervenção social mais ampla, com 

poder transformador do modo de lidar com o fenômeno da criminalidade, reduzindo o 

controle penal formal, em uma abordagem que se aproxima do abolicionismo penal 

(linha radical) ou do direito penal mínimo (linha moderada).   

Embora se note um esforço em validá-lo como contraponto ao sistema oficial, 

enfatizando o seu potencial transformador como política-criminal, muitas pesquisas 

verificam que a justiça restaurativa, do modo como tem sido desenvolvida no país, 
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apenas reforça práticas e discursos existentes no Judiciário, mimetizando as mesmas 

relações de poder. Para Tonche (2015, p. 24), a potencialidade crítica do modelo 

restaurativo foi limitada desde o nascedouro, por ele se apresentar de modo paralelo e 

ligado aos métodos e características do modelo de justiça comum, caindo na armadilha 

de reforçar o sistema vigente ao invés de se apresentar como alternativo.  

Zehr (2012, pp. 21-22), de seu lado, sustenta que a justiça restaurativa não é um 

substituto para o processo penal mesmo em um mundo ideal, não é necessariamente 

alternativa à prisão, nem se contrapõe à justiça retributiva. O autor mudou seu 

posicionamento anterior em que deixava bem marcada a distinção e contraposição entre 

os dois modelos de justiça, sustentando a existência de muitos pontos em comum, como 

o objetivo principal de equilibrar uma situação que causou danos, por meio de uma 

resposta proporcional. Segundo o autor, a grande diferença está justamente nesse 

elemento do “acerto de contas”, já que a justiça convencional se pauta na inflição de um 

mal (dor), podendo a justiça restaurativa contribuir para fornecer respostas mais 

positivas, focando nos danos e necessidades do autor e receptor do ato. Desse modo, a 

justiça restaurativa se preocuparia com uma dimensão pessoal quanto ao crime, 

enquanto a justiça comum se destinaria à dimensão pública do delito.  

O ILANUD/Brasil (2006, p. 12) avaliou como “muito positivo” a vinculação dos 

três projetos-piloto de justiça restaurativa (São Caetano do Sul, Brasília e Porto Alegre) 

ao Poder Judiciário pela possibilidade de atingir as finalidades, seja a institucional, seja 

a de política-criminal. Contudo, no mesmo relatório, constatou-se a relação 

complementar, nunca alternativa, do modelo restaurativo em face à justiça vigente, 

notando, em certos momentos, um reforço do sistema judicial, “o que pode acarretar na 

perda do contraponto feito pela justiça restaurativa aos modelos retributivo e 

terapêutico” (p. 13).  

Do modo como desenvolvido pelo Judiciário da Campinas, o modelo 

restaurativo segue a tendência observada nas três experiências alocadas no sistema de 

justiça, atuando como um reforço à ordem vigente, especialmente porque a maioria dos 

casos encaminhados já seria passível de remissão antes ou logo após a oitiva informal, o 

que foi inclusive mencionado pela promotora de justiça em entrevista.  

Durante a pesquisa de campo, constatou-se que o procedimento tal qual adotado 

cumpre, portanto, duas finalidades precípuas: transferir parcialmente a tarefa da 

promotora de justiça de lidar com as partes envolvidas para a equipe técnica diante da 

formação do setor em um saber mais especializado para cuidar do conflito; e qualificar 
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o modo de intervenção dos atores da instituição, oferecendo uma possibilidade de 

diálogo e encontro entre os envolvidos em um ato caracterizado como infracional em 

um espaço que busca ser menos formal e hierarquizado.  

Quanto ao local institucional de implementação, o programa restaurativo de 

Campinas, assim como as experiências de Brasília e de São Caetano do Sul, se insere no 

momento inicial da judicialização do conflito, mais próximo à ocorrência dos fatos, o 

que deve ser destacado como uma característica positiva. Ao permitir que as partes 

compartilhem as suas versões do episódio e participem de um encontro para dialogar 

sobre os danos e necessidades decorrentes daquele fato antes da instauração de um 

processo judicial de ato infracional, evita-se a dupla punição do autor.   

A instrumentalização da justiça restaurativa fica ainda mais evidente em 

programas alocados no sistema judicial juvenil na fase de execução das medidas 

socioeducativas, como na experiência de Porto Alegre/RS. Segundo a conclusão do 

ILANUD/Brasil: 

Em Porto Alegre, ela [justiça restaurativa] não persegue qualquer fim 

autônomo, mas é utilizada para a consecução de fins, já previamente dados, 

da execução de medidas socioeducativas. Com efeito, se é acoplada à fase de 

execução, figurando simplesmente como mais uma opção de que dispõe a 

rede de atendimento para propiciar o desenvolvimento socioeducativo do 

adolescente, deixa de servir, por exemplo, à desinstitucionalização: não 

implica uma alternativa à internação, figurando apenas como um elemento a 

mais a ser considerado na decisão de progressão ou extinção da medida. 
(2006, p. 19). 

 

No caso de Campinas, a justiça restaurativa não se apresenta como uma resposta 

efetivamente alternativa, uma vez que, na grande maioria dos casos, ocorrendo ou não o 

círculo restaurativo, a resposta estatal já seria, de qualquer modo, a de exclusão do 

procedimento judicial. Isso significa que o procedimento restaurativo é utilizado mais 

como um instrumento para aprimorar o modo de lidar com o conflito do que uma real 

alternativa, o que não deixa de ter o seu mérito, ao tentar incluir as partes na 

administração de uma situação conflituosa e devolver-lhes o protagonismo, mas essa 

limitação de atuação compromete o seu potencial crítico. 

É certo que um programa restaurativo pode buscar um fim institucional sem 

perder de vista o fim de política criminal a ela inerente. A dificuldade, todavia, é 

justamente compatibilizar essas duas finalidades que não são necessariamente 

convergentes. O risco de se limitar apenas à primeira finalidade, ou seja, que apenas 

seja aplicada para aperfeiçoar o uso do sistema convencional já existente, é alta e é o 
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que se tem observado na comarca. A fala da promotora de justiça é muito sintomática 

dessa visão.  A entrevistada declarou não se opor à utilização da justiça restaurativa para 

casos de maior gravidade, desde que atuasse como um complemento e não como 

exclusão do processo, por entender que o modelo “pode levar à crença de que não dá 

nada”, mencionando que a medida de internação apresenta caráter de sanção e de 

prevenção geral. 

Como bem ilustrado pelo ILANUD/Brasil, foi possível extrair de respostas ao 

questionário enviado ao projeto-piloto de Porto Alegre a visão da justiça restaurativa 

pelos seus gestores como “ferramenta socioeducativa, apostando-se na possibilidade 

de o encontro com a vítima representar um evento decisivo na maturação do 

adolescente” (2006, p. 18). Nas próprias declarações dos gestores sobre o objetivo do 

programa, enfatizam:  

[...] a qualificação da execução das medidas sócio-educativas atribuindo 

novos sentidos éticos às proposições do atendimento sócio-educativo a partir 

dos princípios da Justiça Restaurativa (Questionário, Relatório Parcial, p. 59) 

 

No entanto, a manutenção da justiça restaurativa no Judiciário apenas com foco 

no seu papel subsidiário, limitando a sua aplicação a um número reduzido de casos de 

menor potencial ofensivo, embora possa trazer algum grau de restauratividade, 

aperfeiçoando o modo de administração estatal dos conflitos, traz riscos consideráveis 

capazes de limitar a potencialidade do modelo, bem como de transformá-lo em uma 

barreira a uma reforma significativa do sistema penal e da justiça juvenil.  

Diante desse desafio, compartilha-se do entendimento de que o maior potencial 

transformativo desse modelo de gestão de conflitos está no seu distanciamento da lógica 

e da estrutura do sistema de justiça criminal vigente para que não seja por ele cooptado, 

o que não significa, de outra parte, a necessária extinção de programas já alocados no 

Judiciário, os quais podem ser adaptados para incorporarem cada vez mais uma lógica 

de alternatividade ao sistema vigente.  

Ao menos na teoria, o espaço mais adequado para a implantação de um 

programa restaurativo é externo ao Judiciário e o mais próximo possível da 

comunidade, até como forma de estimular o conhecimento e a apropriação dos valores 

da justiça restaurativa pela população. A adoção de uma estrutura mais informal e que 

não remeta ao fórum judicial, com equipe interdisciplinar especializada, poderia 

contribuir para a voluntariedade e a adesão das partes em se submeter ao procedimento 
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restaurativo. O momento ideal de atuação seria anterior à judicialização do conflito, ou 

seja, antes do acesso das partes às instâncias formais de controle social, mas, uma vez 

institucionalizada, é fundamental que seja garantido o poder de escolha pelas partes de 

se submeterem ao procedimento restaurativo. 

Apoiando-se em elementos apontados por Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo, 

Achutti destaca como pontos fundamentais para a configuração de um modelo de justiça 

informal no Brasil: 

 Uma estrutura desburocratizada e mais próxima da comunidade;  

 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 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 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. (ACHUTTI, 2016, pp. 273-274). 

 

O programa de Campinas, ainda que alocado no Judiciário, poderia sofrer 

modificações para se aproximar da referida estrutura, especialmente no que diz respeito 

à possibilidade de análise mais ampla das circunstâncias e particularidades do caso 

concreto e não tão circunscrita ao fato descrito como ato infracional, como no modelo 

atual.  

 

*** 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho partiu da constatação de uma tendência ao desenvolvimento de um 

Estado mais punitivo nas sociedades ocidentais contemporâneas, em que movimentos 

no sentido de maior incriminação, penas mais duras e expansão da rede penal estão 

ganhando força. O Brasil está inserido nesse contexto de recrudescimento e 

endurecimento penal, o que pode ser observado diante de um número cada vez maior de 

legislação penal de emergência e extremamente repressiva, dos altos índices de 

violência e criminalidade e das alarmantes taxas de encarceramento. Esse quadro ganha 

contornos ainda mais preocupantes com relação à criminalidade juvenil, tendo em vista 

o estágio de desenvolvimento e maturidade dos adolescentes nessa fase da vida. 

Esta pesquisa buscou, então, investigar a justiça restaurativa como proposta para 

lidar com a questão do conflito de outra maneira. Os contornos e pressupostos teóricos 

do modelo foram abordados no segundo capítulo. O modelo em questão desenvolveu 

seus valores e suas ideias, a partir de significativas contribuições de diversos 

movimentos, dentre os quais merecem destaque: o de contestação das instituições 

repressivas (com forte influência da Escola de Chicago e da criminologia radical, como 

o abolicionismo penal), a de redescoberta da vítima (inspiração da vitimologia) e a de 

exaltação da comunidade, resgatando-se as raízes históricas de sociedades tradicionais. 

Com as primeiras experiências ocorridas na década de 1980, houve uma expansão das 

ideias restaurativas nos Estados Unidos e posteriormente para a Europa.  

A justiça restaurativa apresenta-se como conceito aberto, amplo e fluido, que 

abrange uma diversidade de programas distintos entre si, ligados pelos valores e 

princípios a ela inerentes. O modelo propõe uma mudança da visão do crime, entendido 

como uma violação às regras impostas pelo Estado, passando-se a focar em seu contexto 

social, ou seja, como um conflito entre indivíduos que gerou danos aos envolvidos e às 

relações sociais. A administração do conflito, ao invés de preocupar-se com o passado e 

como forma de retribuição (pagar pelo mal cometido com outro mal), volta-se para o 

futuro, com a finalidade de reparação e de possível transformação do conflito.  

Desse modo, o modelo restaurativo, diferentemente do modelo retributivo 

comum, pauta-se numa concepção de justiça ligada à responsabilização, com ações 

voltadas ao diálogo, participação e respeito entre os envolvidos. Enfatiza 

primordialmente o dano sofrido pela vítima e as necessidades dele resultantes; a 

responsabilização do autor dos fatos, também se atentando para as suas necessidades; e 
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o empoderamento das partes e de outros envolvidos, como família e membros da 

sociedade; e, sempre que possível, a reparação das relações afetadas pelo conflito. 

Dentre os princípios norteadores do modelo restaurativo, conforme estudiosos e 

a Resolução das Nações Unidas, podem ser citados: a não dominação, o 

empoderamento, o consentimento informado, a voluntariedade, a confidencialidade, a 

manutenção da presunção de inocência, o estabelecimento de regras para o 

encaminhamento de casos para os programas, a obediência aos limites máximos 

estabelecidos como sanções; a escuta respeitosa; a preocupação igualitária com todos os 

participantes; accountability/appealability, o reconhecimento do acordo cumprido com 

força de coisa julgada e o respeito aos direitos humanos da Declaração Universal de 

Direitos Humanos e da Declaração dos Princípios Básicos da Justiça para as vítimas de 

crimes e abuso de poder e de outros documentos internacionais. 

Importante ressaltar, todavia, que apesar da justiça restaurativa ser comumente 

apresentada como um contraponto à justiça convencional, muitos autores reconhecem e 

sustentam que os modelos não são excludentes. Na realidade, são complementares, 

esteja o modelo restaurativo inserido no sistema de justiça criminal ou afastado dele. 

Nesse sentido, a justiça restaurativa não é aplicável a todos os casos de forma irrestrita, 

nem deve substituir a justiça vigente, mas possibilitar outra resposta que não a 

meramente punitiva. Essa questão é primordial no debate teórico e coloca uma série de 

questionamentos acerca da própria existência e finalidade do modelo. Foram alvo de 

considerações no quarto capítulo.  

No campo empírico, o trabalho focou no programa restaurativo desenvolvido 

pela 2ª Vara da Infância e Juventude (VIJ) de Campinas durante o ano de 2016, tendo 

sido realizadas entrevistas com os atores responsáveis pelo andamento do projeto, 

acompanhamento dos atendimentos (pré-círculos e círculos restaurativos) e coleta de 

dados quantitativos e qualitativos relativos aos anos de 2015 e 2016. Os resultados das 

incursões no campo foram relatados no terceiro capítulo, que procurou investigar o 

modo de funcionamento dessa experiência inserida no Judiciário, idealizada em 2007 e 

em funcionamento até o momento, não sem dificuldades.  

Constatou-se que, após o magistrado idealizador do programa ter sido removido 

para Brasília, o programa não está pessoalmente vinculado a nenhum operador do 

direito, o que o diferencia de outros programas existentes no país, embora seu impulso 

atual seja parcialmente fruto da atuação da promotora de justiça. A maior força 

propulsora do programa, todavia, decorre das duas psicólogas e facilitadoras que atuam 
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diretamente no procedimento restaurativo e a promotora de justiça da 2ª VIJ, as quais 

têm imprimido esforços no sentido de envolver outros atores da rede (de ensino, saúde, 

segurança pública, garantia de direitos) para a disseminação e o aprimoramento do 

projeto, levando a justiça restaurativa para outros espaços.  

Os moldes adotados desde a origem do programa não sofreram mudanças 

significativas, sendo encaminhados primordialmente, a critério exclusivo da promotora 

de justiça, casos caracterizados como de menor potencial ofensivo (lesões corporais, 

ameaças, injúrias e desacatos) ocorridos em escolas.  

Verificou-se uma alta taxa de não comparecimento das partes no atendimento 

inicial, chamadas por meio de carta convocatória, e uma variação considerável entre a 

negação dos fatos, a recusa e a aceitação dos envolvidos a participarem de um círculo 

restaurativo. A oscilação dos dados relativos a 2015 e 2016 não foi alvo de maiores 

considerações nesta pesquisa devido aos recortes formulados, mas subsistem como 

material para futuros desdobramentos do trabalho.  

Embora não tenham sido realizados muitos encontros restaurativos, por razões 

que também merecem investigação aprofundada, foi possível observar que, em linhas 

gerais, tiveram resultados satisfatórios aos participantes, impactando de forma 

contundente em casos específicos. Notou-se que a maioria dos acordos, verbais ou 

escritos, não envolveu uma ação específica, tendo sido suficientes o diálogo, o 

reconhecimento do ato e o compromisso de mudança de postura para o futuro. Esses 

dados dão suporte às hipóteses de que: nem sempre a expectativa das partes quanto à 

resposta estatal está ligada à imposição de uma sanção aflitiva; e que outras 

possibilidades de resposta não implicam a impunidade do autor de uma ofensa. 

Com relação ao fluxo posterior ao procedimento restaurativo, na quase 

totalidade dos casos foi requerida pela promotora de justiça e concedida pela magistrada 

a remissão simples como forma de exclusão do processo, perfazendo 91% dos processos 

em 2015 e 86% das hipóteses em 2016. 

 Finalmente, o quarto capítulo destinou-se a investigar os fatores positivos e 

negativos de um programa restaurativo desenvolvido no Poder Judiciário, com o fim de 

iluminar o debate sobre esse modelo de gestão consensual de conflitos, questionando-se, 

ao final, se essa atuação é alternativa ou complementar ao sistema vigente na forma de 

lidar com o conflito.  

 Considerando-se aspectos gerais de estrutura institucional, foi possível extrair 

como méritos do programa: o aproveitamento de uma infraestrutura existente e de 
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funcionárias engajadas e altamente capacitadas para desenvolver o trabalho; o incentivo 

e respaldo das instituições oficiais, especialmente do CNJ e do TJSP, para a divulgação 

do modelo restaurativo; e o funcionamento do projeto a custos baixos, sem a 

dependência de financiamento externo para a sua continuidade. Por outro lado, 

destacou-se como desafios: o risco de burocratização do programa, por se pautar o 

Judiciário em uma lógica de produtividade e celeridade, e o distanciamento do projeto 

com relação à comunidade, apresentando eventuais dificuldades de se apresentar como 

de participação voluntária.  

 A partir da pesquisa de campo empreendida, buscou-se evidenciar os discursos 

dos atores institucionais ligados ao programa para entender as suas percepções quanto à 

finalidade da proposta restaurativa e a relação com as suas atribuições profissionais. 

Constatou-se uma contraposição de ênfase nos discursos das operadoras do direito, de 

um lado, e das facilitadoras, de outro, focando as primeiras em um caráter instrumental 

da justiça restaurativa e as últimas nos valores e no potencial transformador desse 

modelo de administração de conflitos.  

 Ademais, notou-se que, a despeito dos discursos amplamente favoráveis das 

profissionais do direito, não foram verificadas ações no sentido de expandir o programa 

de modo que possa abranger não apenas atos infracionais de menor potencial ofensivo. 

Essas constatações, aliadas a falas no sentido de “reafirmar o valor do sistema de 

justiça”, ilustram uma posição mais conservadora e de demarcação do limite de suas 

competências. É possível que as operadoras do direito apoiem o programa enquanto elas 

não tiverem que abrir mão de parcela das suas atribuições funcionais ligadas ao poder 

de decidir em casos que consideram de maior gravidade ou relevância.  

 Outra questão muito relacionada a essas reflexões diz respeito à carga simbólica 

da autoridade representada pelo magistrado e pelo Poder Judiciário como dificuldades 

de programas alocados no sistema de justiça comum. O espaço físico de Campinas, por 

exemplo, remete à ideia de uma extensão da justiça comum, dificultando o modo de 

apresentação da proposta restaurativa. No mesmo sentido, o contato por meio de carta 

convocatória com o endereço do fórum e timbre do TJSP também é capaz de influenciar 

o entendimento dos indivíduos chamados aos pré-círculos. Foram exploradas, ainda, a 

questão da voluntariedade e o risco da coerção judicial (caracterizada no 

prosseguimento do processo ou na possibilidade de aplicação de uma sanção) como 

pontos de vulnerabilidade. É importante ressaltar, todavia, a importância do papel das 

facilitadoras na condução do procedimento, anotando-se que, durante as incursões em 
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Campinas, não foi observada qualquer inadequação nas posturas das facilitadoras, 

garantindo-se o consentimento das partes.  

 Colocou-se em pauta a discussão envolvendo os sentidos de responsabilização e 

possíveis respostas ao conflito, a partir do entendimento de que os ideais do modelo 

restaurativo se afastam da relação equivocadamente naturalizada entre delito, punição e 

pena aflitiva. Os diversos comportamentos e expectativas das partes nos atendimentos 

observados em Campinas permitiram constatar que outras respostas foram desejadas 

que não a punição do autor. Por vezes, os pré-círculos se apresentaram de modo positivo 

ao permitir que as partes expressassem as suas versões sobre os fatos, as consequências 

e as necessidades decorrentes, autorizando que elas se posicionassem sobre como lidar 

com o conflito dali para frente.  

 Explorou-se, ainda, o tema do aumento do controle social pelas instâncias 

formais, a partir do fluxo e critérios adotados para o programa restaurativo da 

localidade. Verificou-se que o projeto está voltado majoritariamente a processos 

envolvendo casos de menor potencial ofensivo, mesmo não havendo qualquer limitação 

legal quanto à capitulação jurídica, e cuja resposta anterior envolvia a concessão direta 

de remissão simples como forma de exclusão do processo. Isso permite inferir que o 

modelo restaurativo, tal qual como implementado, tem contribuído a um aumento do 

controle social. Por outro lado, colabora com o acesso à justiça, permitindo que casos 

anteriormente alijados de apreciação no Judiciário ou tratados com descaso pelos órgãos 

oficiais pela gravidade leve em abstrato, recebam maior atenção, recuperando as partes 

o protagonismo da situação.   

 A reflexão final envolveu a questão da natureza alternativa ou complementar da 

justiça restaurativa frente ao sistema de justiça formal. Sustentou-se que o programa 

pode assumir finalidades precípuas: uma de cunho institucional como uma forma de 

aprimoramento do funcionamento do modelo vigente e uma de cunho político-criminal, 

com o intuído de rediscutir o fenômeno da violência e criminalidade, se aproximando de 

movimentos de pregam a redução de incidência desse sistema. Compartilhou-se do 

entendimento de que a justiça restaurativa do modo como tem sido incorporada no país, 

desde a sua origem, atua mais como um reforço ao sistema de justiça convencional do 

que como uma alternativa em termos de política criminal.  

 Sustenta-se que é legítima a busca por um fim institucional, com vistas a 

qualificar o modo de lidar com o conflito, mas não se pode limitar a essa finalidade, sob 

o risco de o modelo restaurativo perder a sua potencialidade crítica e transformadora. O 
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maior potencial está no seu distanciamento da estrutura do sistema de justiça vigente, 

adquirindo autonomia e adotando-se uma estrutura menos formal e burocrática, mais 

próxima da comunidade, com a presença de equipe técnica multidisciplinar e que atue 

preferencialmente antes da judicialização de um conflito. Além disso, deve estar 

necessariamente ser associada a campanhas de informação ao público a respeito do 

tema, bem como a políticas públicas complementares ligadas a educação, saúde, 

esportes e lazer, incorporando uma lógica de atuação em rede.  

O trabalho foi ao encontro de pesquisas anteriores no sentido de que os 

programas de justiça restaurativa da forma como desenvolvidos no contexto brasileiro 

se valem do voluntarismo e de iniciativas isoladas de operadores do direito, nem sempre 

acompanhadas de especialistas no tema. Resultados mais sólidos e em consonância com 

os princípios teóricos demandariam, todavia, projetos respaldados por um aparato 

institucional, dentro ou não da esfera judicial, e por profissionais com formação na área. 

Nessa perspectiva, políticas públicas mais bem estruturadas poderiam atingir resultados 

mais concretos, consistentes e em sintonia com o modelo restaurativo.  

No entanto, considerando o programa já existente no Judiciário de Campinas, 

defende-se que a incorporação de mudanças no seu modo de funcionamento poderia ser 

mais benéfica do que a sua extinção, tendo em vista que ele tem cumprido um papel 

interessante na disseminação dos valores restaurativos e apresenta um potencial 

transformador que não pode ser ignorado. Não se pode perder de vista que, ainda que o 

procedimento restaurativo seja aplicado de forma muito residual na justiça juvenil, 86 

pessoas atendidas em 2015 (33%) e 83 indivíduos em 2016 (22%) aceitaram ou se 

mostraram disponíveis em participar de um círculo restaurativo. 

A questão crucial é modificar o papel da justiça restaurativa, partindo de uma 

dimensão meramente institucional para outra de caráter político-criminal com a máxima 

redução do controle social formal e da intervenção penal. Para tanto, seriam necessárias 

mudanças significativas no fluxo do programa restaurativo, de modo a permitir que 

processos de qualquer natureza sejam submetidos ao procedimento alternativo, 

considerando-se as circunstâncias do caso concreto e não a sua tipificação penal, desde 

que rigorosamente observados os critérios de voluntariedade das partes, o 

reconhecimento dos fatos por ambos e a existência de condições físicas, psíquicas e 

emocionais dos envolvidos, conforme avaliação das facilitadoras.  

Nesse sentido, já sustentou Achutti (2016, p. 266) que, para evitar que a justiça 

restaurativa atue apenas como a extensão de um braço das instâncias penais, é 
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fundamental garantir que os indivíduos possam “optar por não adotar automaticamente 

a classificação legal dos seus atos como delitos e passem a encará-los, antes disso, 

como desavenças ou dissabores aptos a serem resolvidos fora do âmbito da justiça 

criminal”. Ou mesmo quando institucionalizados, que seja dada a oportunidade dessas 

pessoas escolherem a participação em procedimento restaurativo em detrimento de um 

processo judicial, seja qual for a fase em que se encontrar o processo.  

A seleção dos processos deveria ser feita não apenas pela discricionariedade da 

promotora de justiça, mas ampliada para a equipe técnica que possui formação 

específica e continuada em justiça restaurativa. O ideal seria que todos os 

procedimentos de apuração de ato infracional passassem por uma avaliação sobre a 

possibilidade de ser submetido ao procedimento restaurativo ainda na fase inicial, ou 

seja, após a concessão direta da remissão pela promotora de justiça e antes de eventual 

análise de oferecimento de representação.  

Acredita-se que ainda que alocada no sistema de justiça vigente, o modelo 

restaurativo apresenta capacidade para superar a sua posição subalterna na esfera da 

administração de conflitos, desde que não se limite a reforçar a centralidade do sistema 

de justiça vigente e a reproduzir as suas práticas. A inovação desse modelo está 

justamente em tensionar o sistema corrente e o modo de lidar com o fenômeno da 

violência nas relações sociais, apresentando-se como um modo alternativo de gestão 

consensual e participativa de conflitos.  

Por fim, não se pode perder de vista que as críticas são fundamentais, mas não 

devem levar à paralisação na busca de novos caminhos e experiências no âmbito da 

justiça criminal e juvenil. As presentes considerações possuem caráter propositivo no 

sentido do aperfeiçoamento, da expansão e da institucionalização da experiência aqui 

analisada, assim como da elaboração de novos programas, a fim de convergirem para 

resultados concretos mais efetivos e alinhados com o potencial crítico e transformador 

da justiça restaurativa.  

 

*** 
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ANEXOS 

LEVANTAMENTO ANUAL DO SINASE 2015 (Brasil SDH/PR) 

 

1.Variação da restrição e provação de liberdade (total Brasil – 2008/2013) 

 

 

 

2. Adolescentes e Jovens em Restrição e Privação de Liberdade (2012/2013) 
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Gráfico 02 - Adolescentes e Jovens em Restrição e Privação 
de Liberdade (2012-2013)
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3. Atos infracionais (Levantamento Anual SINASE 2015 – data-base 2013 

adaptado) 
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DADOS COLHIDOS DO PROGRAMA RESTAURATIVO  

DA 2ª VIJ DE CAMPINAS 

 

1.Número de processos de apuração de ato infracional distribuídos na 2ª VIJ e 

encaminhados para o programa restaurativo 

 

Ano Processos de AI Enviados à JR Relação (JR/AI) 

2015 1605 105 6,54% 

2016 1325 185 13,96% 

 

 

 

2. Fluxo do processo da data dos fatos até a equipe técnica para realização dos 

atendimento 
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3. Tempo da data dos fatos até o envio à equipe técnica 

 

 

Diferença mínima 11 dias 

Diferença máxima* 406 dias 

Média (fatos > EI) 113 dias 

 

*OBS: Com relação à diferença máxima, é possível que se trate de processo que 

retornou à Equipe Técnica após diligência. 

 

4. Tipos de Ato Infracional (2015) 

Tipo Conflito Quantidade % 

Lesão Corporal 55 46% 

Ameaça 37 31% 

Injúria 18 15% 

Difamação 5 4% 

Dano 3 2,5% 

Extorsão 1 0,8% 

Violência Doméstica  1 0,8% 

Total 120* 100% 

0

100

200

300

400

500

1 8

1
5

2
2

2
9

3
6

4
3

5
0

5
7

6
4

7
1

7
8

8
5

9
2

9
9

1
0

6

1
1

3

1
2

0

1
2

7

1
3

4

1
4

1

1
4

8

1
5

5

1
6

2

1
6

9

Te
m

p
o

 e
n

tr
e

 a
 d

at
a 

d
o

s 
fa

to
s 

e
 a

 
d

is
tr

ib
u

iç
ão

 d
o

 p
ro

ce
ss

o
 p

ar
a 

a 
EI

Processos

Gráfico 05 - Tempo dos Processos: 
Dos Fatos à Equipe Técnica

Diferença Linear (Diferença)



 

 

164 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*OBS: Para 2015, as informações foram extraídas do boletim de ocorrência ou do 

relatório elaborado pelas facilitadoras, devido à dificuldade de acesso aos processos, em 

sua maioria, físicos. Portanto, há processos com mais de um tipo de ato infracional 

descrito.  

 

5. Tipos de Ato Infracional (2016) 

Tipo Conflito Quantidade % 

Lesão Corporal 91 49% 

Ameaça 48 26% 

Injúria 20 11% 

Desacato 9 5% 

Apropriação Indébita 2 1% 

Calúnia 2 1% 

Contra a Dignidade Sexual 2 1% 

De Trânsito 2 1% 

Furto Qualificado 2 1% 

Violência Doméstica 2 1% 

Contra a Honra 1 1% 

Dano 1 1% 

Dano Qualificado 1 1% 

Roubo 1 1% 

Total 184 100% 
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Gráfico 06 - Tipo de Ato Infracional 
(2015)
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*OBS: Para 2016, as informações foram extraídas unicamente do sistema interno do 

TJSP (SAJ), tendo sido ignorados eventuais atos infracionais adicionais descritos em 

outras fontes, como o boletim de ocorrência, por não ter sido possível o acesso a todos 

os documentos.  Por essa razão, o número de atos infracionais equivale ao número de 

procedimentos de apuração de ato infracional.  

 

6. Número de atos infracionais de menor potencial ofensivo 

Ano Quantidade de IMPO 

2015 98,33% 

2016 92,97% 

 

6. Local do Ato Infracional (2015) 

 

Local Conflito Quantidade % 

Escola 41 48% 

Residência 14 17% 

Vizinhança 13 15% 

Redes Sociais 08 9% 

Acolhimento 06 7% 

Via Pública 03 4% 

Total 85* 100% 
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*OBS: Foram desconsiderados os processos sem informação do local do conflito.  

 

 

7. Local do Ato Infracional (2016) 

 

Local Conflito Quantidade % 

Escola 120 65% 

Residência 28 15% 

Acolhimento 11 6% 

Via Pública 7 4% 

Redes Sociais 5 3% 

Vizinhança 4 2% 

Futebol 4 2% 

Condomínio 2 1% 

Trabalho 2 1% 

Total 183 100% 

 

*OBS: Foram desconsiderados os processos sem informação do local do conflito.  
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7. Número de autores e receptores  

 

Ano Total de Autores Total de Receptores 

2015 152 108 

2016 239 182 

 

8. Pré-círculos (2015) 

 

2015 – Total: 174 atendimentos  

Parte Ausentes Presentes Sem informação 

Autor 33 96 23 

Receptor 25 67 16 
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9. Pré-círculos (2016) 

 

2016 – Total: 217 atendimentos  

Parte Ausentes Presentes Sem informação 

Autor 83 104 18 

Receptor 62 103 10 
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Gráfico 11 - Pré-círculos (2016)
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10. Relatórios da Equipe Técnica (2015) 

   

2015 

Conclusão dos relatórios Quantidade % 

Sem necessidade de intervenção do juízo 29 28% 

Sem menção 23 22% 

Informação 19 18% 

Círculos Restaurativos 18 17% 

Sugestão 09 8% 

Orientação 04 4% 

Sem Informação 03 3% 

TOTAL 105 100% 
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11. Relatórios da Equipe Técnica (2016) 

 

2016 

Conclusão dos relatórios Quantidade % 

Sem necessidade de intervenção do juízo 63 40% 

Sem menção 32 21% 

Informação 44 28% 

Círculos Restaurativos 10 6% 

Sugestão 5 3% 

Orientação 3 2% 

TOTAL 157* 100% 

 

*OBS: Dos 185 processos de 2016, foram desconsiderados 28 processos que se 

encontram em andamento, por estarem com a equipe técnica para atendimento, 

aguardando manifestação ministerial ou em diligências.  
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12. Fluxo Posterior ao Procedimento Restaurativo (2015) 

 

2015 

Decisão do juízo Quantidade % 

Remissão simples (exclusão do processo) 96 91% 

Remissão com medida (exclusão do 

processo)  
1 

1% 

Remissão (suspensão do processo) 1  1% 

Prosseguimento 4 4% 

Arquivamento 3 3% 

TOTAL 105 100% 
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Gráfico 14 - Relatórios da Equipe Técnica 
(2016)

Sem Necessidade de Intervenção Sem menção

Informação CR

Sugestão Orientação

40%

21%

28%

6%

3% 2%

Gráfico 15 - Relatórios da Equipe Técnica 
(2016)

Sem nec intervenção: 63

Sem menção: 32

Informação: 44

Círculo Restaurativo: 10

Sugestão: 05

Orientação: 03



 

 

172 
 

 

*OBS: Dos quatro processos de 2015 que retornaram do procedimento restaurativo, 

houve oferecimento de representação e prosseguiram pela justiça juvenil: (a) dois 

encontram-se em andamento [um caso de lesões corporais com a utilização de uma faca 

e outro caso de injúria em que a adolescente encontra-se apreendida em São Paulo por 

outros fatos]; (b) um teve a ação socioeducativa julgada procedente com aplicação de 

medida de liberdade assistida [ameaças e lesões corporais em serviço de acolhimento]; 

(c) um resultou na concessão de remissão suspensiva do processo cumulada com 

medida de liberdade assistida [injúria e lesões corporais com uma navalha].  

 

 

 

13. Fluxo Posterior ao Procedimento Restaurativo (2016) 

 

2016 

Decisão do juízo Quantidade % 

Remissão simples (exclusão do processo) 113 86% 

Remissão com medida (exclusão do 

processo)  
7 

6% 

Remissão (suspensão do processo) - - 

Prosseguimento 8 6% 

Arquivamento 3 2% 

TOTAL 131* 100% 
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*OBS: Dos 185 processos de 2016, foram desconsiderados 54 processos que se 

encontram em andamento, por estarem com a equipe técnica para atendimento, 

aguardando manifestação ministerial ou em diligências.  
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FIGURA 03: FLUXOGRAMA – ATENDIMENTO INICIAL (Pré-Círculo) 
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