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Resumo:  Buscar-se-á com a presente pesquisa analisar a evolu-

ção legislativa acerca dos direitos da criança e do adolescente no 

Brasil, bem como a falha do sistema retributivo no trato da edu-

cação dos menores infratores. Neste intuito, foi utilizada como 

metodologia de pesquisa a dedutiva, consubstanciada pela pes-

quisa qualitativa de revisão bibliográfica em livros, artigos cien-

tíficos, decisões jurisprudenciais e sítios de internet. Demons-

trando como a medida socioeducativa pode ser melhor aprovei-

tada se, alterar o modelo atual nos casos iniciais, para evitar a 

necessidade de medidas mais severas. Desta forma conclui-se 

que a Justiça Restaurativa, sobretudo aplicada por meio de pro-

jetos com adolescentes pode ser uma alternativa para evitar a re-

incidência dos atos infracionais.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

artindo dos impressionantes números que a cada 

vez mais assombram a sociedade envolvendo jo-

vens que praticam condutas reprováveis, sendo 

chamados pela sociedade de verdadeiros crimino-

sos, a mesma sociedade que de acordo com a 

 
1 Acadêmico do Curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB. Pes-
quisador no Grupo de Pesquisa “Relações Institucionais: todos os lados do artigo 2º 
da Constituição Federal” (certificado pela CAPES-CNPQ). 
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legislação e com o dever moral deveria estar amparando e pro-

tegendo esses adolescentes, juntos ao Estado, mas que, em al-

gum momento preferiram deixa-lo a mercê da sorte e a agora 

preferem julga-los em vez de dar suporte, passam também a co-

brar uma resposta por seus atos. 

A resposta se dá pela aplicação de medidas socioeduca-

tivas, mas de forma errônea, pois ao tratar de infância e adoles-

cência, nada mais lógico que tais medidas fossem voltadas para 

a construção pedagógica, social, moral e ética desses jovens. 

Nesse contexto, a Justiça Restaurativa, respaldada pela 

própria legislação tem seu lugar e sua vez, e se utilizada corre-

tamente pode amenizar os problemas vivenciados pela socie-

dade, pois sua função se caracteriza pela busca de respostas e 

compreensão dos atos praticados pelos envolvidos, com o fito 

em evitar a reincidência dos atos, para tanto, passa-se a analisá-

la neste trabalho, juntamente como aplicação de medida socioe-

ducativa para evitar a reincidência e auxiliar na formação moral 

e ética do jovens.   

 

2. HISTÓRICO DO DIREITO DA INFÂNCIA E ADO-

LESCÊNCIA  

 

Com fito em compreender a sistemática da proteção da 

criança e do adolescente na legislação brasileira, torna-se neces-

sário uma breve apresentação de sua evolução e características 

no decorrer do tempo até a modelo adotado atualmente.  

A primeira legislação a tratar do tema em terras brasilei-

ras durante o período colonial foi a mesma utilizada por Portugal 

em meados de 1808, que até então constava nas Ordenações Fi-

lipinas, e em seu texto trazia a possibilidade de punição às cri-

anças partir dos sete anos de idade, e permitia que a mesma faixa 

etária fosse eximida da pena de morte, que poderia ser concedida 

em seu lugar uma atenuação da pena. Enquanto, dos dezessete 

aos vinte e um anos, caberia aos julgadores adotar medidas das 
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quais incluíam a pena de morte, já a imputabilidade plena inici-

ava-se aos vinte e um anos de idade, e também de acordo com o 

delito praticado havia a possibilidade de aplicação de pena de 

morte pelos julgadores.2  

Ainda neste período, as crianças eram severamente puni-

das e não possuíam nenhuma diferença em relação às punições 

dos adultos, mesmo a questão da “menor idade” ser uma atenu-

ante de penas desde a origem das leis romanas. (SILVA, 2011, 

p. 33). O que caracterizava num entendimento errôneo, se con-

siderando uma simbiose entre infância e adolescência, pois con-

fundia-se o início e término de uma e outra. (ARIES, 1988) 

Em 1824, logo após a Proclamação da Independência de 

1822, iniciaria a vigência do Código Penal do Império, o pri-

meiro código brasileiro, que instituiu a imputabilidade plena a 

partir dos quatorze anos de idade, além de estabelecer a análise 

biopsicológica para punir os indivíduos entre sete e quatorze 

anos, em que se analisava o discernimento dos atos praticados, 

que poderiam ser classificados como relativamente imputáveis, 

e nestes casos poderiam ser reclusos a casas de correção, pelo 

tempo definido como necessário pelo juiz, desde que não ultra-

passasse os dezessete anos. (SOARES, 2003). 

Neste período regia a preocupação com o recolhimento 

das crianças órfãs, cabendo a igreja zelar e garantir assistência a 

estas crianças, para tal, esta recebia subsídios estatais, em que 

acabou tornando bem conhecidas as Santas Casas de Misericór-

dia, principalmente em decorrência das “Rodas dos Expostos”. 

 
2 De acordo com as Ordenações Filipinas, a imputabilidade penal iniciava-se aos sete 
anos, eximindo-se o menor da pena de morte e concedendo-lhe redução da pena. Entre 
dezessete e vinte e um anos havia um sistema de "jovem adulto", o qual poderia até 

mesmo ser condenado à morte, ou, dependendo de certas circunstâncias, ter sua pena 
diminuída. A imputabilidade penal plena ficava para os maiores de vinte e um anos, 
a quem se cominava, inclusive, a pena de morte para certos delitos. SOARES, Janine 
B. A construção da responsabilidade penal de adolescentes no Brasil: uma breve re-
flexão histórica. Rio Grande do Sul, 2003. Disponível em <http://in-
tra.mp.rs.gov.br/areas/biblioteca/arquivos/acervos/revista_do_mprs/1970_em_di-
ante/n51/56897.pdf>. Acesso em: 02/11/2017. p. 2 
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(SILVA, 2011, p. 35). 

A Roda dos Expostos3, além de ser criada para salvar a 

vida de recém-nascidos abandonados, tinha por objetivo tornar 

a classe pobre apta em trabalhos diversos com intuito de afastar 

essa população das chamadas condutas de vadiagem e prostitui-

ção, que eram consideradas perigosas para época. (SILVA, 

2011, p. 35). 

Neste sentido, a legislação criminal do império trouxe 

mudanças substanciais quanto as políticas de assistenciais rela-

tiva aos mais jovens, principalmente com as camadas mais ne-

cessitadas, constituídas pelas crianças de origem pobre e as ór-

fãs, além da expansão de instituições destinadas ao atendimento 

estes indivíduos. Tanto que no período de 1825 a 1837, o Estado 

intensificou a criação das rodas dos expostos, permitindo que 

tanto as instituições privadas quanto as religiosas atuassem no 

assistencialismo aos jovens necessitados. Também passou a le-

gislar no sentido de amparar e assistir diferentes segmentos, in-

cluindo crianças abandonadas, menores aprendizes, menores in-

fratores, bem como a criação de escolas e asilos, para a camada 

menos favorecida. (FALEIROS, 1995). 

Ocorreu ainda uma mudança quanto a visão de saúde 

ofertada para as crianças, sobretudo pela medicina higienista, 

que em conjunto a Lei do Ventre Livre datada em 28 de setem-

bro de 1871,  representaram um marco na mudança de paradi-

gma em relação as crianças, buscando uma atuação junto a ca-

mada menos favorecida da sociedade, concedendo um caráter 

moralizador, uma vez que a pobreza passou a ser vista como pro-

blema de ordem social e moral, cabendo ao Estado fornecer os 

 
3 Para Eva Faleiros, o intuito do governo ao importar a Roda dos Expostos no Século 
XVIII, além de salvar vidas dos recém-nascidos, era visto pelo Estado como uma 
forma de encaminhar depois essas crianças a trabalhos de produção forçados. FALEI-
ROS, Eva. A criança e o Adolescente: Objetos sem Valor no Brasil Colônia e no Im-
pério. In: A arte de governar crianças – A história das políticas Sociais, da legislação 
e da assistência no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto Interamericano Del Niño, Editora 
Universitária Santa Úrsula, Amais Livraria e Editora, 1995. p. 235   
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meios para essas pessoas atingissem a paz e saúde mais especi-

ficamente nesta fatia social, sendo as crianças as bases para tal 

mudança na relação do Estado com a família. (RIZZINI, 1997, 

p. 26). 

Nesse contexto, no fim do século XIX,  a infância passa 

ter outro enfoque na visão do Estado, com a identificação das 

crianças vindas da camada mais pobre da sociedade, por conse-

quência, aquela abandonada tanto do ponto de vista material 

quanto moral , passou a ser considerada um problema social, e 

necessitava de uma atitude por parte do governo, gerando-se as-

sim, a visão de menor, em que passou a dividir a infância, pas-

sando a enxergar àquelas que não possuem condições materiais 

e econômicas, com potencial de periculosidade, abandonada e 

pervertida ou, em vias de assim se tornar. Surgiu, portanto, a 

justificativa da criação de um sistema médico, jurídico e de as-

sistência com metas de atuar na prevenção, na educação, na re-

cuperação e também na repressão por meio de funções estabele-

cidas dessas três áreas. (RIZZINI, 1997). 

Logo após, em 1890, surge o Código Penal da República, 

decorrente da Proclamação da República, e com a promulgação 

do Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, em seu decreto 

nº 847, instituiu em seu artigo 27, a imputabilidade aos menores 

de nove anos, cabendo ao juiz ao perceber que, se os atos crimi-

nosos fossem realizados com discernimento, poderia então con-

denar os menores de quatorze anos e maiores de nove anos de 

idade ao recolhimento junto às instituições disciplinares indus-

triais.4 

 
4 Art. 27. Não são criminosos: § 1º. Os menores de 9 anos completos. § 2º. Os maiores 
de 9 anos e menores de 14, que obrarem sem discernimento. Art. 30. Os maiores de 9 

anos e menores de 14, que tiverem obrado com discernimento, serão recolhidos a 
estabelecimentos disciplinares industriais, pelo tempo que ao juiz parecer, com tanto 
que o recolhimento não exceda à idade de 17 anos (SOARES, Janine B. A construção 
da responsabilidade penal de adolescentes no Brasil: uma breve reflexão histórica. 
Rio Grande do Sul, 2003. Disponível em <http://intra.mp.rs.gov.br/areas/biblio-
teca/arquivos/acervos/revista_do_mprs/1970_em_diante/n51/56897.pdf>. Acesso 
em: 02/11/2017 
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Por conta dessa regressão, o Código Penal da República 

foi alvo de severas críticas, pois sua elaboração se deu às pressas 

e por se ausentar do debate sobre importantes questões pertinen-

tes ao país na época, inclusive na esfera infantil, foi considerado 

um verdadeiro retrocesso, ainda mais ao ser comparado ao có-

digo anterior, uma vez que, reduziu a idade para imputabilidade 

penal para nove anos de idade, mesmo os debates sobre a impor-

tância de não se aplicar punições aos mais jovens. (RIZZINI, 

1997). 

Na mesma época os defensores dos direitos da infância 

buscavam bases médicas e filantrópicas de intervenção para a 

classe menos favorecida, para que se abrisse uma nova porta a 

se seguir. Tais ações se respaldavam sob as estratégias de i) di-

vulgação do quadro de criminalidade, que aumentava preocu-

pantemente, pois corria-se o risco de contágio da infância que 

vivenciava o cotidiano do crime ; ii) comparação da responsabi-

lidade da família sobre os resultados de sua ausência ou negli-

gência na condução dos filhos, que culminava na alta possibili-

dade desses jovens terem atitudes desviantes; iii) propor como 

solução dos problemas sociais a atuação jurídica por meio da 

elaboração de leis específicas, voltadas à defesa dos direitos da 

criança pelo Estado e a ação social controlada de iniciativas pú-

blicas e privadas , de dúplice função, tanto de filantropia, quanto 

de cunho jurídico no assistencialismo e protecionismo, incluindo 

as crianças e a sociedade em geral. (SOARES, 2003)          

À época regiam os discursos voltados para normatização 

de decretos com intuito de criar locais para recolhessem os me-

nores, seguindo um classificação criteriosa, que objetivava uti-

lizar as escolas para os jovens abandonados moralmente, no in-

tuito da prevenção, por sua vez, a regeneração desses, se daria 

pelas escolas de reforma e pelas colônias correcionais voltadas 

para a parcela delinquente, sendo separados de acordo com suas 

faixas etárias, sexo e crime cometido, ainda se, seriam condena-

dos ou absolvidos. (SILVA, 2010, p. 55). 
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Impulsionada pelos experimentos estadunidenses da re-

forma total sobre assistencialismo judicial aos “menores” no iní-

cio do século XX, foi instituído o julgamento dos jovens perante 

tribunais específicos, sobretudo nas cidades de Chicago e Bos-

ton, consideradas grandes centros da violência. Na mesma época 

se iniciou no Brasil um movimento para que existisse uma jus-

tiça voltada ao menor.5 

Na medida em que as discussões em torno da possibili-

dade do Estado assumir a responsabilidade das crianças e ado-

lescentes se acentuava, inúmeros pontos foram mencionados do 

aspecto social, como a instituição do juiz e de tribunais especí-

ficos para tratar de assuntos relativos aos menores, além da ques-

tão da imputabilidade criminal fixada em quatorze anos de 

idade,  também a possibilidade do menor ser vigiado junto a sua 

família, bem como a criação de instituições voltadas para educar 

e reformar os jovens tutelados pelo governo. Impulsionados, 

pelo cenário mundial, entre os anos de 1923 a 1927, que marca-

ram importantes ações na busca pela mudança da tutela infantil, 

como a reivindicação do movimento internacional pelos direitos 

da criança, buscando a diferenciação da condição juvenil da 

adulta. Somando-se a isso, o Congresso Internacional de Meno-

res realizado na França em 1911, adotado posteriormente pela 

Liga das Nações em 1924, constituíram pontos cruciais na efeti-

vação dos direitos da criança. (SILVA, 2011, p. 37). 

Culminando no decreto nº16.273 de 1923, em que o Bra-

sil se posicionou pela reestruturação da justiça do Distrito Fede-

ral, passando a incluir o juiz de menores na administração 

 
5 Em Boston foram identificadas as primeiras tentativas de aplicação do regime de 
“liberdade fiscalizada” (probation) no ano de 1869. E, em Chicago, foi instalado o 

primeiro “Tribunal para Crianças” (Children’s Court), em 1899. Essas iniciativas 
foram seguidas em grande parte dos estados americanos e em diversos países da Eu-
ropa ainda no século XIX. Nas primeiras décadas do século XX, a reforma atinge 
também a América Latina em ampla escala. SILVA, Gustavo de Melo. Ato Infracio-
nal: fluxo do Sistema de Justiça Juvenil em Belo Horizonte. Dissertação apresentada 
para obtenção do título de Mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Minas 
Gerais. Belo Horizonte Agosto de 2010. p. 54 
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judiciária, e que, Mello Mattos acabou figurando como primeiro 

julgador a tratar da infância e da juventude no âmbito latino-

americano. (RIZZINI, 1997). 

Em 1927, por meio do Decreto nº17.943-A de 12 de ou-

tubro, foi instituído o Código de Menores do Brasil, conhecido 

como Código Mello Mattos, sendo o primeiro a consolidar as 

leis assistencialistas e protetivas dos menores.6  

A alteração legislativa passou a permitir que o juiz ti-

vesse amplos poderes em relação aos menores, podendo apreen-

der, providenciar a guarda, educação, vigilância, além de que, 

até os 21 anos poderia deixá-los em asilos ou casas de educação 

ou ainda serem entregues a pessoa idônea, por todo tempo ne-

cessário. A modificação legislativa, passou considerar a figura 

de menor abandonado e pervertido juntamente com a expressão 

ou em perigo de o ser, e concedeu amplos poderes quanto a ação 

dos juízes, que a qualquer suspeita ou desconfiança e até mesmo 

pelo tipo físico e trajes podiam incitar a arbitrariedade do julga-

dor, que podendo até mesmo apreende-los sumariamente. 

(SILVA, 2010, p. 56). 

No entanto as mudanças não se restringiram ao poder de 

julgar, se apresentou um novo paradigma que aliou a tutela jurí-

dica a social, que possuía um forte apelo assistencial e protecio-

nista com as crianças e jovens, sobretudo da parcela pobre da 

 
6 Art. 68, caput: “O menor de 14 anos, indigitado autor ou cúmplice de fato qualifi-
cado crime ou contravenção, não será submetido a processo penal de espécie alguma; 
a autoridade competente tomará somente as informações precisas, registrando-as, 
sobre o fato punível e seus agentes, o estado físico, mental e moral do menor e a 
situação social, moral e econômica dos pais ou tutor ou pessoa em cuja guarda viva”; 
“Art. 69, caput: O menor indigitado autor ou cúmplice de fato qualificado como crime 
ou contravenção, que contar mais de 14 e menos de 18 anos será submetido a pro-

cesso especial, tomando, ao mesmo tempo, a autoridade competente, as precisas in-
formações a respeito do estado físico, mental e moral dele e da situação social, moral 
e econômica dos pais, tutor ou pessoa incumbida de sua guarda”. SOARES, Janine 
B. A construção da responsabilidade penal de adolescentes no Brasil: uma breve re-
flexão histórica. Rio Grande do Sul, 2003. Disponível em <http://in-
tra.mp.rs.gov.br/areas/biblioteca/arquivos/acervos/revista_do_mprs/1970_em_di-
ante/n51/56897.pdf>. Acesso em: 02/11/2017. p. 17  
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população, que passou a implementar mecanismos que previam 

a resolução da problemática dos menores, adotando um controle 

rigoroso, que tratava da guarda, tutela, reeducação, reabilitação, 

vigilância, reforma e proteção. (SILVA, 2010, p. 57). 

O Novo Código de Menores sancionado em 10 de outu-

bro de 1979 por meio do Decreto Lei 6.697, consagrou a dou-

trina da Situação Irregular que buscava a tutela legislativa, bem 

como criminalizar a pobreza. Assim, o alvo eram adolescentes 

em situação irregular e por sua vez eram potencialmente consi-

derados objetos de intervenção judicial, que não os distinguia 

entre abandonados e delinquentes, desta forma, eram considera-

dos em condição irregular tanto os abandonados quanto os infra-

tores. (SILVA, 2010, p. 61). 

Nessa época o sistema que se instituiu passou a deixar de 

lado as garantias processuais em nome da proteção dos menores 

e uma verdadeira busca por controle e criminalização da pobreza 

se assentou, pois, a maioria dos jovens recolhidos não tinham 

cometido infrações tipificadas na legislação e mesmo assim 

eram privados de suas liberdades. (SILVA, 2010, p. 62). 

Com o fim das ditaduras  militares e com a promulgação 

da Constituição Federal, voltada a proteção dos Direitos Huma-

nos, ocorreu uma abertura política que levou a denúncias dos 

atos praticados contra crianças e adolescentes, evidenciando a 

falta de infância que os mais jovens e pobres tinham de suportar 

devido suas condições sociais, então o poder exacerbado que os 

juízes tiveram para internar de forma discriminatória veio à tona, 

somado a isso, o grave problema de meninos de rua, foi recla-

mado por movimentos sociais, para que somente então, a nova 

Lei Magna de 1988 viesse a aderir à doutrina da proteção inte-

gral, expressando a imputabilidade penal até os 18 anos de idade. 

E em 1990, no dia 13 de julho, se promulgou o Estatuto da Cri-

ança e do Adolescente consagrando a em definitivo a Proteção 

Integral. (SILVA, 2010, p. 63-64). 
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3. ATOS INFRACIONAIS  

 

Os atos infracionais estão descritos na legislação especí-

fica da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90, para a qual 

importa diferenciar a figura da criança e do adolescente, em que, 

os primeiros serão assim considerados até completarem 12 anos 

e a adolescência contempla aqueles entre 12 e 18 anos de idade, 

para tanto, ambos serão inimputáveis, no entanto apenas os ado-

lescentes poderão ter a responsabilização cobrada por seus atos. 

As crianças não se sujeitarão a nenhuma medida socioeducativa 

pois são sujeitos de direito que se encontram em plena formação 

psicossocial, física e merecem respaldo e orientação. (BAN-

DEIRA, 2006, p. 25-26). 

Já os adolescentes, com mais de 12 anos e que comete-

rem atos infracionais se sujeitarão a medidas socioeducativas ou 

protetivas previstas no ECA, em seus artigos 101 e 112, que se-

rão objeto de aplicação do sistema judicial competente. (BAN-

DEIRA, 2006, p. 26). 

Portanto, o ato infracional compreende todas ações pra-

ticadas por crianças e adolescentes as quais estão elencadas na 

legislação penal, se amoldando tais atos as figuras típicas penais, 

dessa forma, não existem diferenças ontológicas entre o crime e 

a contravenção penal, a diferença no caso dos jovens infratores, 

se dá justamente pela sua idade, a qual se torna elemento subje-

tivo da analise do tipo penal, sendo excluído sua punibilidade 

em face da tentativa de manutenção do individuo como ser em 

formação. (BANDEIRA, 2006, p. 27-30). 

Neste ponto se torna essencial o entendimento de que o 

crime, ou melhor dizendo, o ato infracional cometido por um 

adolescente deve ser entendido como uma conduta praticada por 

um ser ainda em desenvolvimento, mesmo que objetiva e onto-

logicamente sejam semelhantes a diferença consiste na subjeti-

vidade relativa a sua condição de jovem, logo, merece um olhar 

diferenciado, uma vez que, este ainda não possui um total senso 
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de discernimento em relação a ética de suas ações e para tanto 

ser torna vital que esse indivíduo seja recuperado e que o mesmo 

possa agregar algum valor positivo na sociedade, neste ponto 

nasce a importância de medidas socioeducativas eficientes. 

(BANDEIRA, 2006, p. 30). 

Na ocorrência dos atos infracionais, de acordo com o ar-

tigo 112 do ECA, a autoridade revestida de competência poderá 

aplicar a advertência, a obrigação de reparar os danos, a presta-

ção de serviços a comunidade, a liberdade assistida, a semiliber-

dade e a internação, e sua capacidade para cumprir além das cir-

cunstâncias e a gravidade serão consideradas para a aplicação da 

medida.  (BRASIL, LEI 8.069/90, ECA). 

Importante destacar que as medidas socioeducativas não 

podem se confundir com o cumprimento de pena, uma vez que 

suas finalidades e natureza jurídica diversa das penas, pois estas 

são voltadas para o caráter pedagógico para educar e evitar a re-

incidência de condutas em descompasso com as normas penais. 

(DIGIÁCOMO, 2010, p. 157).  

De acordo com o artigo 35, inciso III, da Lei nº 

12.594/2012, que regulamenta o SINASE, as práticas restaurati-

vas terão prioridade na execução das medidas socioeducativas, 

e sempre que possível, também deverá ser atendida as necessi-

dades das vítimas, (BRASIL, LEI Nº 12.594/12), nesse contexto 

as práticas de justiça restaurativa ganham eco no ordenamento, 

visto que uma das principais premissas do ECA se trata da de-

fesa e garantia da infância e juventude, e como visto anterior-

mente, a educação e a busca pela não reincidência de condutas 

praticadas pelos jovens deve ser encarada como ponto principal 

no sistema judicial.   

 

4. JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

A Justiça Restaurativa ou JR, vem se mostrando um 

grande meio de se atingir melhores resultados na prática penal, 
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ao se utilizar do diálogo, permite que exista uma maior interação 

entre os indivíduos, fornecendo meios para que os próprios en-

volvidos encontrem soluções para os casos vivenciados por eles. 

A grande diferença da JR para com o modelo tradicional, 

ou retributivo, está justamente em mudar o enfoque sobre os 

meios e fins que levaram até a execução dos atos, para Zehr 

(2008, p. 9) enquanto a retributiva considera o crime como vio-

lação contra o Estado, em que se define pela desobediência à 

legislação e pela culpa, a qual a justiça classifica essa culpa e 

atinge a disputa entre ofensor e o Estado por meio de regras sis-

têmicas. A JR, por outro lado considera que o crime se trata de 

uma violação entre pessoas e suas relações, para tanto existe a 

obrigação de que os erros sejam corrigidos e para isso a justiça 

faz com que os envolvidos junto com a comunidade busquem 

soluções para reparar, reconciliar e trazer a segurança nova-

mente a todos. (ZEHR, 2008, p.9). 

A abertura e acesso facilitado da Justiça se torna um 

grande aliado para integração do judiciário e sociedade, ade-

mais, as constantes mudanças sociais exigem que os modelos de 

administração jurisdicional se adequem aos avanços, uma vez 

que, o simples acesso ou auxílio judicial não traduz o ideal de 

justeza, para tanto, as partes, além de receber respostas do sis-

tema, elas devem participar da construção destas, não se limi-

tando ao pronunciamento de um terceiro, o juiz, e sim tendo o 

envolvimento de todos os participantes do processo na constru-

ção de uma decisão. (MAGANHINI; MORAES, 2015). 

Com isso a JR vem de encontro com o ideal de constru-

ção de ambientes favoráveis à participação entre envolvidos e 

comunidade em busca de criação de políticas possíveis para re-

paração dos danos causados. (MARGRAF; MERLO, 2014).  

Para tanto, a importância de um dialogo aberto e efetivo deve ser 

a base para construção de uma restauração, juntamente com o 

reconhecimento mútuo do outro como pessoa, transpassando da 

ideia de fraternidade pode se alcançar os ideais constitucionais 
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para promoção dos direitos humanos. (VILAÇA, 2015, p. 87). 

Partindo do ponto que o sistema retributivo não tem al-

cançado resultados no decorrer da historia até os dias atuais, 

existiria um porquê de não se buscar um novo modelo? E se con-

siderar que entre os adultos reclusos no sistema retributivo, não 

se obtêm sua ressocialização, como esperar bons resultados de 

um sistema análogo aplicado aos jovens? Ainda nesse contexto, 

se pode ser observado a falha no sistema de socioeducativo tra-

dicional quais impasses/barreiras de se buscar um novo modelo 

como o da Justiça Restaurativa?  

Inúmeros projetos de JR vêm sendo aplicados no Brasil 

nos últimos anos e isso demonstra uma grande evolução, cabe 

aos operadores jurídicos e estudantes do direito se aprofundar 

sobre o tema afim de buscar respostas palpáveis e concretas so-

bre essas práticas e sobre seu impacto na sociedade, para tanto 

se passa ao último tópico dessa pesquisa com uma breve analise 

de um projeto de Justiça Restaurativa com base na educação 

ética e moral dos jovens partindo da auto análise atos praticada 

por eles mesmos sobre suas atitudes.  

 

5. PROJETOS DE JR: PROJETO NA MEDIDA QUE EU 

PENSO 

 

Em 2015, na cidade de Ponta Grossa, localizada na re-

gião dos Campos Gerais no estado do Paraná, através do CE-

JUSC, implantou o projeto Na medida em que eu penso, voltado 

para o cumprimento de medidas socioeducativas de jovens que 

cometeram algum ato infracional na cidade.  

A ideia do projeto consiste na aplicação de aulas de Fi-

losofia para que o adolescente possa refletir sobre seus atos e 

porque tais ações não são aceitas pelo Estado, partindo de autor-

reflexão, em que o indivíduo possa se abrir e falar sobre aspectos 

de sua vida e como ocorreram os atos, partindo sempre da livre 

iniciativa, sem a imposição, encontrando respaldo na filosofia 
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como orientadora da sua fala. Com isso o projeto também busca 

afastar o conceito punitivo atribuído as medidas socioeducati-

vas, tomando para si, bases pedagógicas para sua realização, uti-

lizando da reflexão filosófica para que o infrator possa chegar a 

uma noção de responsabilização. (MUNIZ; CAMPOS, 2016, p. 

371). 

Levando em consideração a finalidade pedagógica das 

medidas socioeducativas, contidas na Lei 12.594/2012 em seu 

artigo 35, incisos I a IX, o projeto parte da instalação de oficinas 

que se dividem em quatro estágios, sendo: a Sensibilização, a 

problematização, a investigação e a conceituação. No primeiro 

momento são considerados temas determinados, em seguida o 

tema, através de desconstruções observações e distanciamento 

dos sentidos comuns são transformados em problema, a investi-

gação por seu turno, trata de envolver o jovem na busca por so-

luções ao problema relatado, por fim a conceituação trata da 

aplicação filosófica como experiência propriamente dita, em que 

o participante vem a recriar, refazer e elencar os conceitos que 

geraram o problema inicial, podendo ser estimulado a gerar uma 

nova concepção, que possa oferecer outra maneira de ponderar 

a problemática. (MUNIZ; CAMPOS, 2016, p. 378). 

Para tanto, tais conceitos se apresentam em cinco ofici-

nas, com exercícios dirigidos e anotados em um diário, além de 

acompanhamento individualizado do jovem até o fim das ativi-

dades, com duração de duas horas, tendo como grupo alvo, os 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. 

(MUNIZ; CAMPOS, 2016, p. 380). 

O critério para seleção dos jovens se baseia unicamente 

na entrevista em que este, será avaliado se estará apto de respon-

sabilizar-se pelo ato, refletir sobre o mesmo, e possivelmente en-

tão, tomar uma decisão que se seja capaz de altera-la. Portanto 

não importam os motivos os quais levaram o adolescente a ter 

decretado uma medida socioeducativa, pois cada um desses in-

divíduos deve ser enxergado como ser em desenvolvimento, e 
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que, portanto, não devem ser ignorados pela Justiça em curso da 

aplicação de medidas socioeducativas. (MUNIZ; CAMPOS, 

2016, p. 380). 

Ressalta-se ainda que, para haja uma ressocialização efe-

tiva, nos moldes defendidos pela Estatuto da Criança e do Ado-

lescente, a medida aplicada deve ser corretamente escolhida, e 

que, possa colaborar com o jovem, sobre tudo em seu desenvol-

vimento psíquico, ainda mais desse indivíduo que está sob a cus-

tódia estatal. Nessa esteira, cabem ao Poder judiciário e ao Mi-

nistério Público, escolherem medidas que possam levar em 

conta a capacidade desses jovens e que esses possam entender e 

tirar o melhor proveito das medidas aplicadas. (MUNIZ; CAM-

POS, 2016, p. 380). 

O projeto também apresenta números interessantes, nos 

quais ao verificar a formação das primeiras turmas (seis mais 

exatamente), com uma única ressalva entre a diferença entre jo-

vens encaminhados e participação efetiva, com total de 94 (no-

venta e quatro) encaminhamentos e 50 (cinquenta) participantes. 

Restando positivo quanto a aderência ao projeto pelos que parti-

ciparam, em que, do total de participantes apenas um, após com-

parecer em duas oficinas não justificou a desistência das demais, 

portanto dos que aceitaram participar, todos concluíram as ofi-

cinas, e destes concluintes, não houveram casos de reincidência, 

considerando o ano de 2015-2016). (MUNIZ; CAMPOS, 2016, 

p. 378). 

Levando em consideração os dados dos atos infracionais 

cometidos no Brasil, levantados pelo Ministério dos Direitos 

Humanos por meio do Levantamento Anula do SINASE de 

2014, mostra que no período de 2010 a 2014 ocorreu um au-

mento significativo de medidas privativas de liberdade entre jo-

vens tanto na modalidade de intervenção, a qual passou de 

12.041 casos para 16.902, um aumento de 40%, já a intervenção 

provisória foi de 3.934 para 5.553 casos em 2014, que resultou 

em um aumento de 22% e por último não menos importe um 
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aumento ínfimo  nos casos de semiliberdade. (BRASIL, MINIS-

TÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS, LEVANTAMENTO 

ANUAL SINASE 2014, 2017, p. 15).  

No entanto os casos de internação provisória ainda cha-

mam atenção dado seus números crescentes, que em 2014, re-

presentavam 66% dos casos com medidas aplicadas e por sua 

vez as medidas de cunho provisório representaram 22% dos ca-

sos no mesmo período.   (BRASIL, MINISTÉRIO DOS DIREI-

TOS HUMANOS, LEVANTAMENTO ANUAL SINASE 

2014, 2017, p. 15). 

Esses dados ilustram bem a importância de politicas e 

projetos voltados para o acompanhamento e instrução dos jo-

vens, como no caso do projeto anteriormente apresentado, Na 

medida que eu penso, embora se trate de um projeto recente, já 

demonstra grande esperança no trato com esse público, visto que 

a reincidência dos atos infracionais se torna tema que tem evi-

denciado grande preocupação e receio da sociedade.  

A Fundação Casa localizada em São Paulo, no ano de 

2017 bateu um recorde negativo, pois equiparou-se a antiga FE-

BEN, em que, 1 a cada 5 jovens que cumprem medidas, são rein-

cidentes, além de que, mais de 21% dos jovens internado à época 

da pesquisa já tinham cumprido restrições anteriormente. (TO-

LEDO, 2017). 

Esse problema não se situa apenas em uma região do país 

como ocorre no estado da Bahia, que no ano de 2015 a reinci-

dência dos jovens infratores chegou a 29%, um dos apontamen-

tos dos membros do Mistério Publico foi que investe uma estru-

tura voltada para um atendimento efetivo aos adolescentes. 

(MENDES, 2015). 

Tais constatações apenas corroboram que sem um acom-

panhamento esses adolescentes, desde muito cedo trilham para 

um caminho sem volta, ao se deparar com suas liberdades cer-

ceadas sem amparo pelo Estado, ficam à mercê da marginali-

dade, em que, se apresenta como um caminho mais fácil e as 
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vezes único, pois lá encontram uma forma de aparo não forne-

cida pela sociedade e pelo Estado.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A legislação sobre crianças e adolescente sofreu inúme-

ras mudanças e influências no decorrer da história, e a julgar a 

última modificação, trata-se de uma legislação ainda jovem, mas 

detentora de robustez que se adequa a defesa de seus tutelados 

graças a doutrina da proteção integral.  

O grande trunfo é a mudança de objeto para seres deten-

tores da titularidade do próprio direito, garantidos em consonân-

cia com a Constituição Federal de 1988.  

Mesmo assim, com a tutela da criança e do adolescente 

ainda se tem que frear os impulsos dos jovens, para tanto, as me-

didas socioeducativas necessitam estar presentes e criar meca-

nismos para que esses indivíduos possam receber amparo e se-

rem direcionados pela educação para a sociedade novamente, 

com intuito de que suas condutas desviantes não voltem a se re-

petir, no entanto isso não reflete na prática e o atual sistema se 

mostra falho, assim como na punição retributiva dos adultos, os 

casos de reincidência ainda são altos entre os adolescente e isso 

reflete uma preocupação com o futuro dos mesmos. 

Para tanto se apresenta a Justiça Restaurativa como meio 

de tentar evitar essa reincidência, pois ao seguir os fundamentos 

da JR, o envolvido no ato infracional tem a chance de repensar 

seus atos e entender o porquê da reprovação social diante de suas 

escolhas, e neste âmbito, o projeto instaurado no Estado do Pa-

raná, Na medida que eu penso, demonstra inicialmente grandes 

resultados, e na luta por um sistema mais efetivo e com menos 

reincidências, com fim de se evitar que jovens continuem tri-

lhando o caminho marginal e acabem se perdendo também na 

fase adulta de suas vidas, tal projeto, como tantos outros de prá-

ticas diferenciadas devem ser analisados e considerados como 
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forma de proteção dos jovens.    
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