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RESUMO: A ineficácia da aplicação das medidas socioeducativas tradicionais

de advertência, prestação de serviço à comunidade e mesmo de reparação do

dano,  pela  falta  de  caráter  reflexivo  destas  medidas,  para  alguns  atos

infracionais de pequeno potencial ofensivo, é um problema evidente na prática

das  Promotorias  de  Justiça.  Mesmo  com  a  execução  da  medida

socioeducativa, as relações sociais dos adolescentes autores de ato infracional

permanecem, via de regra, abaladas. Deste modo, a 12ª Promotoria de Justiça

da Comarca de Cascavel, apoiada pelo Setor Psicossocial/Unidade de Serviço

Social  (6ª  URATE)  em parceria  com o  Núcleo  Comunitário  de  Práticas  de

Justiça Restaurativa de Cascavel, propôs um novo modelo de intervenção para

as  práticas  infracionais  de  menor  potencial  ofensivo,  seguindo  parâmetros

dispostos em normativas nacionais e internacionais.

Palavras-Chave: adolescente  em  conflito  com  a  lei,  práticas  restaurativas,

resolução de conflitos, cultura da paz.

I. INTRODUÇÃO

A violência, em seu sentido mais abrangente, faz parte da vida cotidiana

dos  indivíduos.  Quando,  mesmo  que  superficialmente,  são  pensadas  as

manifestações  imediatas  da  violência,  costuma-se  associá-las  com  as

situações que representam os embates,  as guerras e as agressões físicas.

Todavia, é fundamental ter presente, que essas caracterizam uma das faces da

violência que, no entanto, é muito mais abrangente e que nem sempre tem sido

perceptível dado que ela foi, historicamente, naturalizada.

A  violência  também  está  presente  em  diferentes  instituições,  nas

relações da família, nas relações dos poderes políticos, do trabalho, da Justiça,

nas relações entre as pessoas. E, recentemente, tem sido abordada com mais
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frequência pelos meios de comunicação, em função do crescimento da prática

da criminalidade, que é um das expressões mais graves da violência (BREMM,

2008, p. 14).

Neste  sentido,  tem  se  observado  que  a  violência  praticada  por

adolescentes  é  uma  temática  cada  vez  mais  presente  nos  meios  de

comunicação.  Bem  como,  verifica-se  que,  o  alarme  midiático  acerca  do

possível  crescimento  de  atos  infracionais  praticados  por  adolescentes  tem

gerado solicitações, por parte da população, de medidas repressivas – as quais

tem se materializado em diversos projetos de lei e de emedas à Constituição

no Congresso Nacional, com vistas à redução da idade penal (COSTA, 2005, P.

74).

Volpi  (2001  apud  COSTA,  2005,  p.  74)  nos  alerta  que  existe,  na

sociedade brasileira, um tríplice mito no que tange a adolescência em conflito

com a lei,  qual  seja:  hiperdimensionamento do problema, periculosidade do

adolescente  e  impunidade.  Os  dois  primeiros  mitos,  segundo  o  estudioso,

decorrem de  uma manipulação  de  dados  oficiais  realizada  pelos  meios  de

comunicação. Segundo ele, a ideia repassada a opinião pública é a de que é

crescente o número de infrações cometidas por adolescentes. Bem como, é

repassada a ideia de que estes atos praticados por adolescentes costumam ser

em maior volume do que os cometidos pelos adultos e que estes atos são

revestidos de grande violência.

Bem como, tem sido possível observar que, grande parte da população

não é levada a refletir – por estes mesmos meios de comunicação – sobre a

realidade  vivenciada  por  estes  adolescentes:  de  fato,  possuem  eles  a

propagada prioridade absoluta na formulação e execução de políticas setoriais

pelo  Estado? São  tratados por  suas  famílias,  sociedade  e  comunidade  em

geral  como  sujeitos  de  direitos,  seres  em  condição  peculiar  de

desenvolvimento?

Pontua-se,  neste sentido,  que é de extrema relevância que antes de

serem realizados pré-julgamentos acerca dos adolescentes em conflito com a

lei, efetue-se uma análise conjuntural das condições por eles vivenciadas. É

preciso, por exemplo, ter presente que, quando a proteção e a não efetivação



dos  direitos  relativos  à  criança  e  adolescente  falham,  a  vulnerabilidade

aumenta. Vulnerabilidade esta que, somada as mais diversas expressões da

questão social2 que os circunda, à lógica do consumismo – a qual prega que

para "ser" é preciso "ter" – e a necessidade de se sentir pertencente a grupos,

especialmente  nesta  faixa  etária  [adolescência]  tem  colaborado,

significativamente, para que adolescentes transgridam regras e se envolvam

com a prática de atos infrancionais.

II. DESENVOLVIMENTO

A ineficácia da aplicação das medidas socioeducativas tradicionais de

advertência,  prestação de serviço à comunidade e mesmo de reparação do

dano,  pela  falta  de  caráter  reflexivo  destas  medidas,  para  alguns  atos

infracionais  de  pequeno  potencial  ofensivo  é  um  problema  evidente  nas

Promotorias de Justiça. Mesmo com a execução de tais medidas em sede de

remissão, ou mesmo após a condenação em processo para apuração de ato

infracional, há a percepção de que, mesmo após a prática do ato infracional, as

relações permanecem, via de regra, abaladas.

Verificou-se, por exemplo, considerando os dados apurados durante a

construção do Plano Municipal  de Atendimento Socioeducativo de Cascavel

que, o ato infracional categorizado como "crimes de trânsito" desvelou-se como

sendo o mais expressivo entre os anos de 2011 e 2013. Bem como, observou-

se que este foi seguido pelos atos infracionais expressos nos Arts. 28 (posse) e

33 (tráfico) da Lei 11.343 de 2008, conforme se pode vislumbrar abaixo:

2 Conforme Iamamamoto (2014, p. 156) "A gênese da questão social na sociedade burguesa deriva do
caráter coletivo da produção contraposto à propriedade privada da própria atividade humana – o
trabalho -,  das  condições necessárias  a  sua realização,  assim como de seus frutos.  [...]  Assim,  a
questão social condensa o conjunto das desigualdades e lutas sociais, produzidas e reproduzidas no
movimento contraditório das relações sociais[...]."



Fonte:  Centro  de  Referência  Especializado  de  Assistência  Social  –  CREAS  II.  Secretaria
Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.

Ademais,  durante  a  construção  do  Plano  Municipal  de  Atendimento

Socioeducativo  verificaram-se  os  seguintes  níveis  de  reincidência  no

cumprimento de medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade

e de liberdade assistida no município de Cascavel:

Fonte:  Centro  de  Referência  Especializado  de  Assistência  Social  –  CREAS  II.  Secretaria
Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.

Neste  sentido,  tendo  como  base  os  dados  acima  dispostos  e

considerando  que  a  partir   da  implementação  do  Sistema  Nacional  de



Atendimento  Socioeducativo,  passou-se  a  adotar  um  sistema  de

responsabilização essencialmente restaurativo - conforme se pode vislumbrar

no Art. 1º, §2º, inciso I e ainda, de forma bastante específica, no Art. 35. incisos

II e III da mesma Lei nº 12.594/12, privilegiando a Justiça Restaurativa e seu

meio  de  autocomposição  de  conflitos  como  resposta  prioritária  à  atuação

infracional  juvenil.  Bem como,  levando-se em consideração recomendações

internacionais  sobre  a  aplicação  das  práticas  restaurativas,  a  exemplo  da

Resolução  2002/12  do  Conselho  Econômico  e  Social  das  Nações  Unidas

(ECOSOC) e da resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça.

Ainda, considerando o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente

a 12ª  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca de  Cascavel,  apoiada pelo  Setor

Psicossocial/Unidade  de  Serviço  Social  (6ª  URATE),  Univel  e  Núcleo

Comunitário de Práticas de Justiça Restaurativa de Cascavel (em parceria com

o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular – CEDHEP) propôs um

novo  modelo  de  intervenção  para  os  atos  infracionais  de  menor  potencial

ofensivo.

O referido projeto de intervenção teve início no final do ano de 2013,

quando a 12ª Promotoria de Justiça de Cascavel/PR, em uma reunião com a

Rede de Atenção e Proteção Social do município de Cascavel (Comissão da

Criança e do Adolescente), teve conhecimento da existência da atuação de um

grupo  de  facilitadores  capacitados  em Justiça  Restaurativa  pelo  Centro  de

Direitos Humanos de Campo Limpo, junto a Pastoral Carcerária, na Comarca

de Cascavel.

Inicialmente,  a  equipe de facilitadores  promoveu um encontro  com a

equipe da 12ª PJ e equipe do Setor Psicossocial oferecendo uma capacitação

inicial sobre noções e fundamentos de Justiça Restaurativa sendo que, nesta

mesma  oportunidade,  os  facilitadores  receberam  noções  dos  trâmites  do

procedimento  para  apuração  de  ato  infracional.  Ajustando-se  que,  em  um

primeiro momento, a resolução dos conflitos através da Justiça Restaurativa

seria proposta ao adolescente que admitisse a prática de um ato infracional de

pequeno potencial ofensivo, que abalasse uma relação pessoal significativa (na

família,  na  escola  ou  comunidade)  logo  na  oitiva  informal.  Mediante



concordância  do  adolescente,  pré-círculos3 e  círculos  restaurativos4 para

resolução do conflito, seriam realizados ainda em fase pré-processual. Sendo

que, se a situação se resolvesse positivamente, seria proposta remissão pura e

simples ao adolescente, considerando a superação do conflito.

O Juízo da Vara da Infância e Juventude de Cascavel foi informado da

parceria  e,  permitiu  a  abertura  de  vista  dos  processos  aos  facilitadores

capacitados, previamente habilitados em Juízo, que forma advertidos do sigilo

das  informações  dos  processos.  O  Juízo,  a  pedido  do  Ministério  Pùblico,

também passou a suspender os feitos enquanto eram realizadas as práticas

restaurativas.

Deve-se ressaltar que, para que o processo restaurativo tenha êxito, é

de extrema relevância que seja realizada a indagação sobre o desejo ou não

de  participar  das  práticas  restaurativas,  primeiramente  ao  ofensor5.  Tal

necessidade leva em consideração os Art. 7º e 8º da Resolução 12 de 2002 da

ECOSOC  os  quais  dispõe,  respectivamente,  que  "processos   restaurativos

devem ser utilizados somente quando houver prova suficiente de autoria para

denunciar o ofensor e com o consentimente livre e voluntário da vítima e do

ofensor". "A vítima e o ofensor devem normalmente concordar sobre os fatos

essenciais do caso, sendo isso um dos fundamentos do processo restaurativo".

Ademais,  pela  própria  experiência  dos  facilitadores,  pontuou-se  que

caso esta indagação do desejo de participar fosse realizada primeiramente com

o ofendido6 (e este assentisse) e, posteriormente se indagasso o ofensor (e

este  se  negasse  a  participar  de  tais  práticas)  o  ofendido  se  sentiria

3 Pré-Círculo é o momento em que o facilitador formado em práticas de justiça restaurativa,
realiza  com  os  envolvidos  a  reflexão  não  só  com  eles  prórpios  forma  afetados  pela
situação,  mas  também  como  outras  pessoas  o  foram  (CEDHEP,  2013,p.  18).  São
realizados deste mmodo, pré-círculos com todas as pessoas afetadas (ofensor, ofendido e
comunidade  de  apoio  indicada).  O  pré-círculo  objetiva  sensibilizar  os  apoiadores  a
apoiarem a resolução do problema de forma não violenta.

4 Círculo R  estaurativo é um processo pelo qual os envolvidos em uma situação de resolução
de conflito sentam-se em uma roda e falam, um de cada vez, a fim de construir uma fala
comum  que  resultará  na  construção  conjunta  de  um  Acordo/Plano  de  ação  para  a
reparação de danos decorrentos de ato ofensivo. Teve origem nos processos sociais das
culturas aborígenes da Nova Zelândia e Canadá para lidar com o crime e as transgressões
(CEDHEP, 2014, p. 40). Este proceso é mediado por um facilitador, oqual tem o papel de
facilitar,  de maneira justa e imparcial,  a participação das pessoas afetadas e envolvidas
num processo restaurativo, recebe o auxílio de um co-facilitador (CEDHEP, 2014, p. 38).

5 Pessoa que causou dano a outrem, no caso, o adolescente.
6 Pessoa que sofreu dano.



revitimizado.

Após a concordância do autor do ato infracional,  pede-se ao Juízo a

suspensão  do  procedimento,  para  tentativa  de  composição,  e  o  caso  é

encaminhado  aos  facilitadores  voluntários  capacitados  pelo  CEDHEP,

credenciados junto à Vara da Infância e Juventude. Estes estudam o caso e

realizam reuniões com o ofensor e  sua comunidade de apoio e a vítima e a

sua comunidade de apoio, os chamados pré-círculos, para que todos possam

expor suas impressões sobre o fato. São realizados tantos pré-círculos quanto

a equipe de facilitadores julgar necessários para amadurecer as partes para o

encontro,  chamado  de  círculo.  Nos  círculos,  as  partes  tentarão,  mediante

auxílio de técnicas dos facilitadores, autocompor o conflito. Ao final do qual, são

realizados encaminhamentos protetivos a todos os envolvidos, através de um

acordo. Após a realização do acordo, é definida uma data entre os participantes

para a realização de um  pós-círculo, para que se verifique se a composição

dos conflitos foi exitosa. Caso tenha, o Ministério Público propõe ao Juízo a

remissão pura e simples.

Cabe mencionar que, até o presente momento foram encaminhados 32

casos através da Promotoria da Infância e Juventude (área do Ato Infracional) e

03 pelo Núcleo Regional de Educação (NRE). Foram realizados um total de

224  atendimentos  (entre  pré-círculos,  círculos  e  pós-círculos).  Participaram

destes  círculos  um  total  de  188  pessoas,  tendo  uma  média  de  5  a  6

participantes por caso. Sendo em média de 02 a 03 pré-círculos por pessoa.

Dos trinta casos, seis não resultaram em autocomposição, por falta de

adesão de uma das partes (em quatro dos casos as vítimas não aceitaram

participar da composição). E, dos casos em que houve composição, 85% dos

adolescents não reincidiram na prática de nenhum ato infracional.

III. CONCLUSÃO

Após a realização de práticas de justiça restaurativa pela 12ª Promotoria

de  Justiça  em  parceria  com  o  Núcleo  Comunitário  de  Práticas  de  Justiça

Restaurativa de Cascavel pode-se verificar a efetividade de tais práticas para a



resolução  de  conflitos.  Vislumbrou-se  que  é  absolutamente  possível  a

modificação da lógica do poder Estatal que, via de regra, se impõe sobre a

vontade das partes. A comunidade, através destas práticas, é empoderada de

modo positivo a responsabilizar-se  pelos danos e promover  transformações

profundas no âmbito interpessoal e intrapessoal.

Na realidade, a implementação da Justiça Restaurativa trata-se de uma

mudança  significativa  e  necessária.  Vez  que,  a  cultura  do  embate,  da

imposição, demonstra-se ineficaz como resposta a diversas demandas, Mas

esta  só  irá  alcançar  sucesso  quando  as  novas  gerações  estiverem,

efetivamente preparadas, para a comunicação empática, o que só será feito

através da educação, daí a absoluta importância do viés preventivo.
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