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O que é Justiça Restaurativa?



 método não-diretivo

 respostas emergem das partes

 nasce de um processo dialógico-reflexivo facilitado

 escuta respeitosa e multilateral

 ressignificação da experiência infracional

 possibilidades de superação e transformação.
 (GAMA, Vivian. Justiça Restaurativa um Novo Olhar para a 

Experiência Infracional, 2014) 

Justiça Restaurativa



Caso “Caxias da Paz”



 Ressentimento

 Rebeldia

 Retaliação

 Recuo

Justiça retributiva



 Ressentimento

 Rebeldia

 Retaliação

 Recuo
 Dissimulação (“não serei pego da 

próxima vez”)
 Redução da autoestima (“devo ser 

mesmo um bandido”)







 Reparação

 Reconhecimento
 (respeito)

 Responsabilização

 Reintegração







Vantagens da JR

 Para a vítima
 Para o adolescente
 Para a comunidade
 Para o sistema de 
Justiça















Uma justiça para as vítimas







Vantagens da JR

 Para a vítima
 Para o adolescente
 Para a comunidade
 Para o sistema de Justiça



Vantagens para o adolescente

Caso
“Vovó Bibi”
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Somos humanos ou nos tornamos 
humanos?













Caso “Paraná” 





Para que serve a Socioeducação?



Socioeducação vai muito além da simples 
privação ou restrição de liberdade.

Para que serve a Socioeducação?



 Socioeducação vai muito além da simples privação ou 
restrição de liberdade.

 É o exercício de oferecer aos adolescentes 
ferramentas e diretrizes a fim de que tenham 
condições de fazer melhores escolhas, encontrando 
uma nova oportunidade de convívio em sociedade

Para que serve a Socioeducação?



Justiça 
Restaurativa e 

Socioeducação: 
é possível?



 Art. 35. A execução das medidas socioeducativas 
reger-se-á pelos seguintes princípios:

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

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

Lei n. 12.594/12 - Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo



 Art. 35. (...)

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

 IV - proporcionalidade em relação à ofensa 
cometida; 

Lei n. 12.594/12 - Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo



 Art. 35. (...)
 VII - mínima intervenção, restrita ao 

necessário para a realização dos objetivos 
da medida;

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

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



Resolução CNJ n. 288,
de 25 de junho de 2019

 O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais;

 RESOLVE:

 Art. 1º Adotar como política institucional do Poder Judiciário 
a promoção da aplicação de alternativas penais, com enfoque 
restaurativo, em substituição à privação de liberdade.



 Art. 2º Para os fins desta Resolução, entende-se por alternativas 
penais as medidas de intervenção em conflitos e violências, 
diversas do encarceramento, orientadas para a restauração das 
relações e a promoção da cultura da paz, a partir da 
responsabilização com dignidade, autonomia e liberdade,
decorrentes da aplicação de:

Resolução CNJ n. 288,
de 25 de junho de 2019



 Art. 2º (...):

 I - penas restritivas de direitos;

 II - transação penal e suspensão condicional do processo;

 III - suspensão condicional da pena privativa de liberdade;

 IV - conciliação, mediação e técnicas de justiça restaurativa;

 V - medidas cautelares diversas da prisão; e

 VI - medidas protetivas de urgência.

Resolução CNJ n. 288,
de 25 de junho de 2019



 Art. 3º A promoção da aplicação de alternativas penais terá por 
finalidade: (...) 

 VII - o fomento a mecanismos horizontalizados e 
autocompositivos, a partir de soluções participativas e 
ajustadas às realidades das partes;

 VIII - a restauração das relações sociais, a reparação dos 
danos e a promoção da cultura da paz;

 IX - a proteção social das pessoas em cumprimento de 
alternativas penais e sua inclusão em serviços e políticas 
públicas;



 Art. 3º (...)

 X - o respeito à equidade e às diversidades;

 XI - a articulação entre os órgãos responsáveis pela execução, 
aplicação e acompanhamento das alternativas penais; e

 XII - a consolidação das audiências de custódia e o fomento a outras 
práticas voltadas à garantia de direitos e à promoção da liberdade.

Resolução CNJ n. 288,
de 25 de junho de 2019



 Art. 4º Os órgãos do Poder Judiciário deverão firmar meios de cooperação 
com o Poder Executivo para a estruturação de serviços de 
acompanhamento das alternativas penais, a fim de constituir fluxos 
e metodologias para aplicação e execução das medidas, contribuir para 
sua efetividade e possibilitar a inclusão social dos cumpridores, a partir 
das especificidades de cada caso.

 § 1º Nas comarcas ou seções judiciárias onde ainda não houver serviços 
estruturados no âmbito do Poder Executivo, os órgãos do Poder 
Judiciário deverão instituir, junto à vara com competência de execução 
penal, serviço psicossocial, com profissionais do quadro próprio do 
Tribunal ou cedidos pelo Poder Executivo, na forma autorizada por lei.



 Art. 5º O CNJ e os tribunais deverão elaborar, em cooperação 
com o Poder Executivo, modelos de gestão para a aplicação e o 
acompanhamento das alternativas penais, assegurando-se a 
interdisciplinaridade, a interinstitucionalidade e o respeito 
às especificidades de saberes dos diferentes atores 
envolvidos, sobretudo quanto à definição das medidas e das 
instituições mais adequadas para o cumprimento das 
alternativas penais.

Resolução CNJ n. 288,
de 25 de junho de 2019



 Art. 7º Os tribunais deverão, ainda, fomentar a promoção das 
alternativas penais por meio de:

 I - inclusão da temática, inclusive na grade curricular 
obrigatória, nas escolas de formação e capacitação dos 
membros da magistratura e servidores lotados nas unidades 
judiciárias voltadas à área criminal e de execução penal;

Resolução CNJ n. 288,
de 25 de junho de 2019



 Art. 11. O CNJ e os tribunais articular-se-ão com o Poder 
Executivo, com o Ministério Público, com a Defensoria 
Pública, com a Ordem dos Advogados do Brasil e com os 
demais órgãos e entidades envolvidas com execução penal e 
política de alternativas penais, incluída a sociedade civil, com o 
objetivo de assegurar a ação integrada no fomento à aplicação das 
alternativas penais, com enfoque restaurativo, em substituição à 
privação de liberdade.

Resolução CNJ n. 288,
de 25 de junho de 2019





Alcatraz



4 Ferramentas úteis
Círculos de construção de paz
Adicionar “pitadas restaurativas” às velhas 

receitas
Envolvimento ativo da comunidade
Atuação preventiva nas escolas







Centro do socioeducação Cascavel 2





Casa de Semiliberdade de Ponta Grossa





Objetivos do Processo Restaurativo

Reconhecer o outro e a si mesmo
Responsabilizar-se por seus atos
Reparar os danos
Reintegrar os vínculos

Eu, promotor, posso alcançar isso?



1 – Pode contar o que aconteceu?
2 – O que pensou no momento do 
acontecimento?
3 – Como você se sentiu logo depois do 
acontecimento?
4 – O que sente e pensa hoje sobre o que 
aconteceu?
5 – Quem foi afetado pelas suas ações? Como?
6 - O que você pode fazer diferente?

Entrevista com o adolescente



 Fonte: “Cadernos de Socioeducação: 
práticas restaurativas e a 
socioeducação”, Paraná, 2018.

 PDF Disponível em: 
http://www.justica.pr.gov.br/arquiv
os/File/Cadernos_Finais/caderno_
praticas_restaurativas_web.pdf



4 Ferramentas úteis
Círculos de construção de paz
Adicionar “pitadas restaurativas” às velhas 

receitas
Envolvimento ativo da comunidade
Atuação preventiva nas escolas



 O ideal restaurativo 
se preocupa tanto 
com as vítimas 
quanto com os 
ofensores.

 Ex: Os ofensores 
podem trabalhar 
lado a lado com 
voluntários comuns.

“Pitadas restaurativas”



“Pitadas restaurativas”
 Compartilhamento de 

responsabilidades ao 
invés da supervisão 
simples



 O adolescente pode receber um 
agradecimento oficial ou um 
certificado, quando tiver concluído o 
trabalho

 Este é um sinal de que o trabalho é 
apreciado: foi imposto não porque era 
desagradável, mas porque era 
valorizado

 Alguns jovens até usam seu certificado 
quando se candidatam a empregos



“Pitadas restaurativas”
 Acompanhamento, algumas semanas após o 

encontro restaurativo.
 Isso mostra aos participantes que o programa 

está preocupado com seu bem-estar futuro e 
que perde o interesse por eles.

 É também um método de coleta de dados para 
controle de qualidade.

 Dá às pessoas a oportunidade de expressar 
seus sentimentos e opiniões



“Pitadas restaurativas”
 Os adolescentes 

conhecem as pessoas 
que se beneficiam de 
seu serviço 
comunitário?



4 Ferramentas úteis
 Círculos de construção de paz
 Adicionar “pitadas restaurativas” às velhas receitas
 Envolvimento ativo da comunidade
 Atuação preventiva nas escolas



O que nos conecta?
(Necessidades da comunidade)

 Reparação dos danos físicos, econômicos e 
morais

 Recuperação do senso de justiça
 Sensação de segurança









 Comunidade = comum + unidade 

 A Justiça Restaurativa não é apenas uma forma de resolução de 
conflitos, mas de transformação social

 A justiça não basta que seja feita por juízes e promotores, ela precisa 
atravessar seus palácios e ir para onde o povo está.

 Precisa ser experimentada por eles.

Comunidade





Comunidade e
controle social informal

 O que faz com que o indivíduo se conforme às regras?

 Não é só o medo das consequências materiais e da punição, mas 
sobretudo o enfraquecimento dos laços que unem o indivíduo à 
sociedade



Comunidade e
controle social informal

 O que faz com que o indivíduo se conforme às regras?

 Não é só o medo das consequências materiais e da punição, mas 
sobretudo o enfraquecimento dos laços que unem o indivíduo à 
sociedade

 Quanto mais estreitas e intensas as relações do indivíduo nas esferas 
tradicionais da vida (escola, trabalho, família e rede de amigos), 
menores serão as chances de que ele incorra em atos desviantes. 



O papel da comunidade
 Dupla responsabilidade da 

comunidade
Não deixar o tratamento do crime 

apenas como responsabilidade 
das agências estatais

Sua responsabilidade não acaba 
com o julgamento e a punição do 
ofensor



Quem é a comunidade?
 A comunidade é toda a gente: o 

lojista, o médico ou enfermeiro 
- até o burocrata da Secretaria 
de Estado ou do TJ é um 
membro da comunidade 
quando chega em casa. 



4 Ferramentas úteis
Círculos de construção de paz
Adicionar “pitadas restaurativas” às velhas 

receitas
Envolvimento ativo da comunidade
Atuação preventiva nas escolas



Colégio Borell: Uma escola restaurativa





Caso “Caxias da Paz”





Parabéns e muito 
obrigada,
colegas!

Sigamos avante!

Raquel Tiveron
Promotora de Justiça do MPDFT

raquelt@mpdft.mp.br
Tel.: (61) 3343-9896




