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Resumo 

O presente trabalho buscou analisar a possibilidade de utilização da Justiça 
Restaurativa, no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO), em especial na 
comarca de Palmas - TO. Para tanto, utilizou o método dedutivo de abordagem, 
adotando nos procedimentos a revisão bibliográfica. Por saber que a Justiça 
Restaurativa é conhecida como um método de solução de conflitos que, quando 
possível, prima pela criatividade e sensibilidade na escuta das vítimas e dos 
ofensores. A prática já coleciona muitos resultados positivos e é uma possibilidade 
de futuramente institucionalizar e auxiliar no cumprimento das medidas 
socioeducativas. É incentivada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio do 
Protocolo de Cooperação para a difusão da Justiça Restaurativa, como meio efetivo 
de pacificação das relações sociais. Assim, sem a intenção de exaurir o assunto, a 
composição do trabalho se fez pela exposição da evolução do sistema punitivo e a 
incidência do ato infracional na adolescência, e em seguida, contextualizou a 
previsão e a composição do direito da criança e do adolescente, implementando os 
benefícios das práticas restaurativas adotadas no sistema socioeducativo.  

 
Palavras-chave: Adolescente. Infrator. Justiça. Restaurativa. Socioeducativo.  
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Introdução  

 

O presente trabalho busca analisar a possibilidade de utilização da Justiça e 

Prática Restaurativa, no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO), em 

especial na comarca de Palmas - TO. Para tanto, se utiliza o método dedutivo de 

abordagem, adotando nos procedimentos da revisão bibliográfica. 

Contextualizando a Justiça Restaurativa, abordando seu surgimento, sua 

aceitação no Brasil e no Estado do Tocantins, este trabalho pretende apontar e 

explorar a base teórica das técnicas circulares possíveis para a resolução de 

conflitos. Ainda, realiza um levantamento de dados a partir de pesquisas a respeito 

da Comarca de Palmas - TO para constar se adotam práticas da Justiça 

Restaurativa e, se sim, de que maneira as aplicam. 

Por fim, intenta demonstrar que a adoção das Práticas Restaurativas pode 

trazer uma mudança de paradigma na técnica jurídica, que tem como foco principal 

a promoção do bem-estar social, atentando-se a reintegração e a transformação do 

adolescente em conflito com a lei. 

A necessidade de analisar o tema do Sistema Socioeducativo - da Justiça e 

Práticas Restaurativas, surgiu pelo vasto interesse da autora no estudo sobre 

Justiça Restaurativa enquanto um procedimento alternativo de resolução de 

conflitos, haja vista que o sistema punitivo brasileiro, em especial, o que tange aos 

adolescentes, encontra-se revestido de falhas e em desacordo com a dignidade da 

pessoa humana. 

Dentre os problemas levantados em torno da questão da Justiça Restaurativa 

frente às circunstâncias, o trabalho tem por problema a seguinte indagação: De que 

modo as práticas restaurativas podem contribuir com as medidas socioeducativas 

para promover a reintegração, a assistência e a transformação do adolescente em 

conflito com a lei? 

Esta pesquisa justifica-se por saber que a Justiça Restaurativa é conhecida 

como um método de solução de conflitos que, quando possível, prima pela 

criatividade e sensibilidade na escuta das vítimas e dos ofensores. A prática já 

coleciona muitos resultados positivos e é uma possibilidade de futuramente 

institucionalizar e auxiliar no cumprimento das medidas socioeducativas. É 

incentivada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio do Protocolo de 



8 
 

Cooperação para a difusão da Justiça Restaurativa, como meio efetivo de 

pacificação das relações sociais. 

Nesse sentido, para Howard Zehr: 

Mais do que indenizações e respostas, as vítimas precisam de 
oportunidades para expressar e validar suas emoções, sua raiva, seu medo 
e sua dor; essas são reações humanas naturais à violação do crime. A raiva 
é fase normal do sofrimento, estágio que não pode ser pulado e aos 
ofendidos deve ser oferecido espaço para expressar seus sentimentos, 
sofrimentos e contar suas histórias. (ZEHR 2012, p. 27) 
 

No Brasil, o sistema de justiça adotado, na maioria dos casos, a vítima não é 

amparada, mantendo-se o foco no ato infracional e no caráter punitivo empregado 

ao adolescente em conflito com a lei. Por intermédio das práticas restaurativas, 

quando possível, o ofendido assume postura principal, para que em conjunto com o 

ofensor, conheçam suas histórias, seus pontos de vista, e promovam contribuições 

ao desfecho do conflito. 

No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), as medidas socioeducativas 

previstas para o adolescente em conflito com a lei não somente detêm o intuito de 

responsabilizá-lo, como também promove a integração e o fortalecimento dos 

vínculos comunitários, o incentivo à educação e à proteção integral, para que o 

histórico infracional do adolescente não se estenda à vida adulta. 

Assim, este trabalho analisa a pertinência de aplicação das práticas 

restaurativas no âmbito do ato infracional, partindo da análise do atual contexto dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, da lida com o adolescente autor de ato 

infracional, do papel do sistema socioeducativo e da observação de experiências no 

Estado do Tocantins na área da Justiça Restaurativa, como forma de traçar uma 

possibilidade de implantação de um modelo no Centro de Atendimento 

Socioeducativo - CASE. Contando, para tanto, com a realização de pesquisa 

desenvolvida por meios bibliográficos. 

Sendo assim, a composição da pesquisa se faz pela exposição da evolução 

do sistema punitivo e a incidência do ato infracional na adolescência, e em seguida, 

contextualiza a previsão e a composição do direito da criança e do adolescente, 

implementando os benefícios das práticas restaurativas adotadas no sistema 

socioeducativo. 

Levando isso em consideração, o objetivo geral da pesquisa é analisar a 

promoção da reintegração, da assistência e da transformação do adolescente em 

conflito com a lei por meio da justiça restaurativa, junto às medidas socioeducativas. 
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Para dar conta do objetivo geral da pesquisa, apresentamos os seguintes objetivos 

específicos: 1. Analisar o contexto social e histórico do adolescente em cumprimento 

de medida socioeducativa; 2. Discutir sobre as medidas socioeducativas contidas no 

ECA acerca do ato infracional praticado por adolescentes,  apontando os 

mecanismos e ambientes favoráveis à aplicação da Justiça Restaurativa aos 

adolescentes; 3. Identificar as benesses da Justiça Restaurativa para o 

enfrentamento humanizado dos desvios de conduta praticados por adolescentes. 

Inicialmente, o caminho percorrido foi o da pesquisa bibliográfica, utilizada 

para a construção do referencial teórico da pesquisa. Para a compreensão da justiça 

restaurativa, seu contexto e surgimento consultou-se, principalmente, os seguintes 

autores: Howard Zehr (2012), Daniel Achutti (2012) e André Giamberardino (2015). 

Para o entendimento da Proteção Social brasileira, do sistema socioeducativo, os 

seguintes autores foram consultados: Luciana Pavowski Franco Silvestre (2013), 

Beatriz Gershenson (2008), Maria Cristina Gonçalves Vicentin (2011) entre outros. 

A pesquisa documental, destinada a compreender os marcos legais que 

expressam e materializam as produções humanas, sobre a justiça restaurativa, 

contou com os seguintes documentos: Marcos legais brasileiros sobre Justiça 

Restaurativa: a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; b) Lei n° 

8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 

e dá outras providências; c) Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CONANDA. Resolução nº 113 de 19 de abril de 2006.d) Lei n.º 

12.594/2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(SINASE), através da qual passou a ser necessário dar prioridade às práticas 

restaurativas para a resolução de conflitos envolvendo adolescentes como autores 

de atos infracionais, conforme versa o artigo 35, inciso III; e) Resolução n° 225 do 

Conselho Nacional de Justiça que dispõe sobre a Política Nacional de Justiça 

Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário, 2016. 

 

Metodologia  

  

O presente trabalho, trata de uma pesquisa qualitativa, realizada por meio de 

procedimentos técnicos bibliográficos, baseando-se na construção doutrinária, 

jurisprudencial e normativa. A pesquisa usará o método dedutivo de abordagem, 
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tendo como cenário de estudo as práticas restaurativas, servindo de base as 

comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO), utilizando como 

referência o Sistema Socioeducativo do Estado do Tocantins, e a socioeducação 

disposta no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), no Estatuto 

da Criança e Adolescente (ECA) e nas Práticas da Justiça Restaurativa incentivada 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

A pesquisa qualitativa como um processo de construção altamente 
dinâmico, no qual as hipóteses do pesquisador estão associadas a um 
modelo teórico que mantém uma constante tensão com o momento 
empírico e cuja legitimidade está na capacidade do modelo para ampliar 
tanto suas alternativas de inteligibilidade sobre o estudado como seu 
permanente aprofundamento em compreender a realidade estudada como 
sistema (GONZÁLEZREY, 2005, p. 12) 
 

A pesquisa será traçada por meio de artigos, doutrina, jurisprudência, normas 

constitucionais e infraconstitucionais e será utilizado o método dedutivo que parte de 

leis gerais para a compreensão de questões pontuais e que são aceitas como 

satisfatórias, objetivando a descoberta, a identificação e a descrição detalhada e 

aprofundada; com uma abordagem quanti-qualitativa, por sempre se preocupar com 

a qualidade, ou seja, com os significados e valores. A técnica é indireta, onde a 

busca por elementos, é direto na fonte bibliográfica. 

Na presente pesquisa, define-se como população o universo de adolescentes 

em conflitos com a lei. Mais especificamente, os adolescentes internos do sistema 

socioeducativo do Tocantins e os profissionais envolvidos com a socieducação.  

 

Levantamento, Análise e Resultado 

 

A Justiça Restaurativa é conhecida como um método de solução de conflitos 

que, quando possível, prima pela criatividade e sensibilidade na escuta das vítimas e 

dos ofensores. A prática já coleciona muitos resultados positivos e é uma 

possibilidade de futuramente institucionalizar e auxiliar no cumprimento das medidas 

socioeducativas. 

A proposta da Justiça Restaurativa no Brasil surgiu por meio do Ministério da 

Justiça em 2004, através da Secretaria de Reforma do Judiciário, distinguindo-se 

pela resolução de conflitos através do diálogo. O foco está na satisfação das 

necessidades surgidas a partir da situação de conflito. Pinto (2007-2008, p. 126) 
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esclarece que " o conceito de Justiça Restaurativa ainda está em construção, e essa 

construção se faz no movimento, trata-se, portanto, de um conceito complexo e 

aberto". 

No Tocantins, a implantação das práticas restaurativas como forma de 

resolução de conflitos é recente, muitas discussões e planejamentos vem sendo 

executados pelo poder judiciário, através de cursos e palestras ministradas pela 

ESMAT (Escola Superior da Magistratura Tocantinense) para a difusão do 

conhecimento a respeito dessas práticas,  

No Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), existem ações isoladas e 

independentes de práticas restaurativas aplicadas inicialmente nas Varas e sendo 

encaminhadas para o CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania), projeto elaborado pelos servidores, mas ainda não associado à 

regulamentações ou políticas desenvolvidas pelo TJTO, nem dispõe de dados 

oficiais ou informações publicizadas desses atendimentos alinhadas estruturalmente, 

como orienta a Resolução nº 225 do CNJ que fomenta a institucionalização da 

Justiça Restaurativa. 

Na comarca de Araguaína, interior do Tocantins no ano de 2016 iniciou o 

projeto de práticas restaurativas no qual o precursor foi “O juiz titular da 2ª Vara 

Criminal e Execuções Penais, Antônio Dantas, colocando a unidade judiciária como 

referência na aplicação da Justiça Restaurativa no país. O magistrado já determinou 

a realização de 11(onze) círculos restaurativos [...] (TOCANTINS, 2016) 1 “, sendo 

esse projeto finalista no Prêmio Innovare em 2016. 

O projeto Justiça Restaurativa possui uma equipe de 15 (quinze) facilitadores 

capacitados e preparados para atender, não só no âmbito judicial (situações e partes 

relacionadas a processos), mas também no âmbito social, onde a pessoa precisa 

passar por momento de diálogo, situação na qual tem a oportunidade de falar e 

escutar com empatia. 

As demandas são oriundas de processos das Varas Criminais, Infância e 

Juventude, Violência Doméstica, Família e ainda pré-processuais, que são 

encaminhadas via e-proc após a avaliação do processo pelo juiz, sendo atendidos 

no caso do sistema socioeducativo, reeducandos da Casa de Prisão Provisória de 

                                                             
1AF Notícias | Cidades | Comarca de Araguaína é referência nacional em justiça restaurativa e 

finalista no Prêmio Innovare 2016 (afnoticias.com.br) 
 

https://afnoticias.com.br/cidades/comarca-de-araguaina-e-referencia-nacional-em-justica-restaurativa-e-finalista-no-premio-innovare-2016
https://afnoticias.com.br/cidades/comarca-de-araguaina-e-referencia-nacional-em-justica-restaurativa-e-finalista-no-premio-innovare-2016
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Araguaína (CPPA), adolescentes de semiliberdade, crianças da casa de 

acolhimento, família, entre outros. 

No Cejusc, ao receber a demanda é agendado o primeiro procedimento qual 

seja o pré-círculo, onde os facilitadores fazem o convite às partes por ser um 

processo que respeite o princípio da voluntariedade. Aceitando o convite, ambas as 

partes indicam pessoas apoiadoras que também serão convidadas pelos 

facilitadores. O segundo procedimento é o Círculo de Construção de Paz. 

Os facilitadores são formados pela Escola Superior da Magistratura 

Tocantinense (Esmat) e credenciados no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), possuindo graduação nas áreas 

de Serviço Social, Pedagogia, Psicologia e Direito. 

No entanto, em Palmas, os círculos estão acontecendo desde 2017 com 

encontros de infratores e apoiadores indicados. O juiz Frederico Paiva Bandeira de 

Souza, na época, do Juizado Especial da Infância e Juventude de Palmas, 

percebeu, em conversa com adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas, que eles aspiravam por um incentivo à reflexão e à mudança de 

vida. “A Justiça Restaurativa tem ajudado de forma muito positiva esses jovens, 

fazendo com que eles compreendam que independente da origem, classe social, 

dos conflitos na família, é possível dar um novo direcionamento à vida”, celebra. 2 

O Tocantins é um dos 6 (seis) Estados brasileiros a ter um representante no 

Comitê Gestor da Justiça Restaurativa, grupo criado pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ). O Comitê tem como objetivo desenvolver políticas públicas que visam 

à recuperação de detentos por meio da construção de uma cultura de paz. A 

Portaria nº 43 do CNJ, publicada no dia 25 de junho de 2018, designou o juiz 

Antônio Dantas para compor o grupo. O magistrado foi escolhido por ter iniciado o 

projeto de Justiça Restaurativa no Tocantins, na Comarca de Araguaína. 

Na Comarca de Palmas, o referido juiz (Frederico Paiva Bandeira de Sousa), 

tem realizado com êxito círculos restaurativos em processos do juizado da Infância e 

Juventude. A ferramenta, composta por três fases - pré-círculo, círculo e pós-círculo 

- busca promover a ressocialização do adolescente em conflito com a lei. Em 2018, 

10 (dez) infratores participaram dos círculos restaurativos de construção da paz, 

sendo oito adolescentes e dois adultos respondendo por violência doméstica. O 

                                                             
2Justiça Restaurativa: Círculos restaurativos promovem ressocialização na Comarca de Palmas 

(tjto.jus.br) 

https://www.tjto.jus.br/index.php/noticias/5679-justica-restaurativa-circulos-restaurativos-promovem-ressocializacao-na-comarca-de-palmas
https://www.tjto.jus.br/index.php/noticias/5679-justica-restaurativa-circulos-restaurativos-promovem-ressocializacao-na-comarca-de-palmas
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primeiro a concluir o processo foi um adolescente de apenas 15 anos. Na ocasião, 

ele disse, acesso em 23 dezembro de 2021:3 

“Mudou muito a minha vida. Minha família está dando mais apoio e me visita 
no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case). Os encontros me fizeram 
pensar na vida, como as más amizades prejudicam e o que eu quero daqui 
pra frente. Vou voltar a estudar e procurar um emprego”, conta o 
adolescente. 

 

No dia 18 de maio de 2021, o Programa Justiça Restaurativa em Palmas, 

inaugurou um espaço para realização dos Círculos de Construção da Paz, localizado 

no Centro Integrado 18 de Maio. O espaço tem a finalidade de receber os círculos e 

promover um local seguro no qual os participantes possam construir 

relacionamentos e desenvolver conjuntamente a solução para os conflitos que os 

envolvem. Por conta da pandemia de Covid-19, o evento foi marcado pelo respeito 

às normas de segurança sanitária.  

Segundo o juiz Manuel de Faria Reis Neto, acesso em 23 dezembro de 2021: 4 
 

“A Justiça Restaurativa tem um olhar diferenciado. Solucionar efetivamente 
o conflito é às vezes o mais difícil. Principalmente quando se trata de abuso 
de crianças. Nossa experiência, a gente como Poder Judiciário e a própria 
Polícia Civil, sabemos que normalmente o abuso no caso de uma criança 
não acontece uma vez só. Então às vezes a gente soluciona o processo, 
mas não soluciona o problema e o olhar restaurativo tem justamente essa 
finalidade. Então fico muito feliz que temos deixado de trabalhar apenas na 
solução do processo e a criação desse espaço é mais um passo para 
passarmos a trabalhar na solução do problema”, destaca o magistrado, que 
também é juiz auxiliar da presidência do TJTO.  

 
O TJTO disponibilizou equipes do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC/Palmas), para realização de atividades do Programa Justiça 

Restaurativa no Centro Integrado 18 de maio. Além disso, colaborando no 

fortalecimento dos vínculos entre adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas, família, servidores e sociedade civil, a Secretaria de Cidadania e 

Justiça, por meio da Diretoria de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(DPDCA), realizou no início do ano de  2021, círculos de Justiça Restaurativa e de 

construção da paz nas Unidades Socioeducativas de Palmas, ou seja, no Centro de 

Atendimento Socioeducativo - CASE, no Centro de Internação Provisória Feminino e 

Masculino e na Unidade de Semiliberdade Masculina. 

                                                             
3Justiça Restaurativa: Círculos restaurativos promovem ressocialização na Comarca de Palmas 

(tjto.jus.br) 
 
4Espaço para receber programa da Justiça Restaurativa é inaugurado em Palmas (tjto.jus.br) 

 

https://www.tjto.jus.br/index.php/noticias/5679-justica-restaurativa-circulos-restaurativos-promovem-ressocializacao-na-comarca-de-palmas
https://www.tjto.jus.br/index.php/noticias/5679-justica-restaurativa-circulos-restaurativos-promovem-ressocializacao-na-comarca-de-palmas
https://www.tjto.jus.br/index.php/noticias/7706-espaco-para-receber-programa-da-justica-restaurativa-e-inaugurado-em-palmas
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A Justiça Restaurativa não tem a intenção de se opor ou substituir a justiça 

convencional. Essa nova metodologia pretende alcançar um resultado no qual 

ofensor e vítima possam participar ativa e diretamente, com a participação da 

comunidade. O ofensor tem a oportunidade de se desculpar, sensibilizando e se 

responsabilizando pelo dano causado. A vítima e a comunidade poderão falar e 

ouvir, podendo se envolver no processo de responsabilização.  

A análise dos dados foi realizada por meio de observação, presente em todo 

o processo de construção dessa pesquisa, traduzida na associação de outras 

técnicas como contextualizações de informações. Dessa forma, os dados foram 

analisados e identificados e após esta etapa buscamos realizar a leitura 

relacionando com os autores de referência e o contexto social sobre Justiça 

Restaurativa. 

A referida pesquisa buscou compreender a percepção dos atendidos, em 

especial os adolescentes em conflitos com a lei acerca da Justiça Restaurativa para 

a resolução de conflitos. Assim, apresentamos a análise da experiência com a 

Justiça Restaurativa no TJTO. Na Comarca de Araguaína, atualmente apresentam-

se como a comarca com maior destaque dessas práticas restaurativas, trabalho 

esse iniciado em 2017. Foram atendidos um total de 480 processos.Já na comarca 

de Palmas, em 2018, dez (10) infratores participaram do projeto, sendo que eles 

respondiam a processos da 1º e 2º vara criminal e de execução penal, 1º vara de 

família, vara da mulher e violência doméstica e juizado da infância e juventude, 

todos os dados foram coletados no site do TJTO em 23 de dezembro de 2021. 

Sobre a dinâmica adotada: são realizados três encontros que podem durar de uma a 

cinco horas cada, um pré-círculo, um círculo e um pós-círculo, podendo ter mais um 

(dependendo da complexidade do processo). Em média são realizados trinta 

círculos mensalmente. São realizados acordos em todos e no pós-círculo, os 

facilitadores fazem a verificação do cumprimento. 

Os resultados são satisfatórios, há pouca desistência em razão de ser feito 

um convite para participar dos círculos. Podemos pontuar como exemplos de 

resultados do trabalho realizado no Cejusc da comarca de Araguaína: reeducandos 

e socioeducandos restabelecidos e inseridos no mercado de trabalho, fortalecimento 

do vínculo familiar, reconciliação conjugal e ressarcimento das vítimas. Ao fim, o que 

a experiência da Comarca de Araguaína tem a ensinar a Comarca de Palmas é que 

a justiça restaurativa pode se desenvolver enquanto política pública judiciária, para 
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isso é necessário planejamento e normas que reconheçam as práticas restaurativas 

dentro da estrutura judiciária e orçamentária. 

Também se tornam imprescindíveis à criação de núcleos especializados 

focados na restauração das relações e por consequência, a diminuição das 

judicializações e das reincidências dos crimes de menor potencial ofensivo, sempre 

reiterando o objetivo da Justiça Restaurativa e a conscientização de todos. 

Contudo, o poder judiciário, em especial o Tribunal de Justiça do Tocantins, 

deve aprimorar suas políticas judiciárias para implantação da Justiça Restaurativa, 

ao passo que o CNJ deixou a cargo dos Tribunais Estaduais a efetiva 

implementação, para atender as realidades locais de cada Tribunal, situação que fez 

com que alguns tribunais avançassem mais que outros. 

Fica evidente que as práticas de justiça restaurativa, inicialmente implantadas 

em alguns CEJUSC do TJTO, notadamente na comarca de Palmas e Araguaína, 

podem ser potencializadas com outras políticas públicas judiciárias nacionais 

efetivas, ou seja, que vise garantir o acesso à justiça de forma efetiva, estruturando 

administrativamente, mecanismos alternativos para solução de conflitos. E, dessa 

forma, a concretização dos direitos fundamentais como acesso à justiça, cidadania e 

direitos humanos. Assim,  tornando-se mais um método de tratamento adequado de 

conflito ou no mínimo um forte aliado no enfrentamento das lides existentes na 

sociedade, desde que melhor institucionalizada no âmbito do judiciário tocantinense. 

 

Conclusão  

 

As experiências realizadas no Tocantins em relação a Justiça Restaurativa 

são recentes, logo, o modelo que se utiliza está baseado em experiências de outros 

Estados brasileiros. Assim, conhecer as necessidades e as demandas locais 

constituem o primeiro passo para a implantação e implementação de projeto 

próspero. 

Assim, percebe-se que a Justiça Restaurativa é algo em contínua construção 

e que não basta escolha de uma técnica para resolver o fenômeno da violência. É 

preciso uma mudança de atitude, paradigma, vontade política e, principalmente, 

socialização, igualdade e oportunidade para todos no acesso às políticas. 
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O processo de integração e transformação do adolescente que comete ato 

infracional não é simples, é um dos maiores desafios da política pública e social do 

Brasil. Além de olhar o adolescente como ser humano em condição típica de 

desenvolvimento, é necessário afastar a ideia de que uma instituição irá reeducá-lo 

e corrigi-lo, especialmente sem contar com sua participação ativa nesse processo. A 

falência da justiça meramente retributiva e punitiva demonstrou que a privação da 

liberdade não conduzirá à integração social. O adolescente em cumprimento de 

medida socioeducativa deve participar ativamente do processo de integração social, 

assegurando a sua preparação para o exercício da cidadania, do desenvolvimento 

psíquico-social e profissionalização para que sua finalidade primordial seja atingida. 

Na busca de alternativas, as práticas restaurativas devolvem o conflito às 

partes e à comunidade, convidando cada um ao exercício da empatia, através da 

escuta respeitosa, em que cada um terá seu tempo de fala preservado, visando à 

construção coletiva de uma solução que seja entendida por todos como a melhor 

solução possível diante do contexto em que se encontram. Nada é imposto, tudo 

deve ser aceito de modo unânime por todas as partes envolvidas na prática.  

Desta feita, por mais que tenhamos em mente que o Programa de Justiça 

Restaurativa no TJTO, em especial na comarca de Palmas, está em fase inicial de 

implantação existe a necessidade em se construir um critério capaz de guiar o juiz, o 

promotor e o defensor para fins de encaminhamento dos processos ao Programa de 

Justiça Restaurativa, para que possa alcançar o novo paradigma de abordagem dos 

conflitos que se pretende estabelecer a partir do viés restaurativo. Para tanto, o 

critério de derivação à Justiça Restaurativa deve ser construído a partir de uma 

análise contextualizada, considerando não só o tipo penal, mas a relação em que o 

conflito ocorreu, além do histórico do adolescente ofensor. 
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Lista de siglas  
 

CASE: Centro de Atendimento Socioeducativo 

CEJUSC: Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

CONANDA: Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

CNJ: Conselho Nacional de Justiça 

CPPA: Casa de Prisão Provisória de Araguaína  

DPDCA: Diretoria de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente 

ECA: Estatuto da Criança e do Adolescente 

ESMAT: Escola Superior da Magistratura Tocantinense 

NUPEMEC: Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos  

SINASE: Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

TJTO: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 

TO: Tocantins 

 

 


