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Vivemos em tempos sombrios, dizia Hannah Arendt no momento em que o
autoritarismo se tornava o modus operandi da política totalitária na Europa. Décadas mais
tarde, os países da América Latina foram vítimas dos mesmos tempos sombrios,
mergulhados no autoritarismo político anunciado nas mais diversas formas de violação aos
direitos humanos. Nos dias de hoje, temos ainda o fantasma daqueles tempos nebulosos
onde a violência contra a condição humana atingiu patamares descomunais. O totalitarismo
foi desfeito e a Democracia, a duras penas, se consolidou. Mas, todas essas transformações
saudosamente positivas não foram suficientes para desestruturar e impedir o surgimento de
novas formas de tempos sombrios.
A violência estrutural que ameaça a vida comum na sociedade brasileira nos
possibilita pensar que estamos, sim, vivendo um momento sombrio. Felizmente, o contexto
histórico não é mais de um poder político totalitário que transforma os indivíduos em sujeitos
massificados e artificializados diante da homogeneização capitalista. Contudo, a violência
social, da maneira como vem se constituindo, é uma ameaça contundente à dignidade
humana, pois motiva o medo como um sentimento constante, inviabiliza a liberdade, destrói
o sentimento de solidariedade e produz a descrença na função do Estado enquanto uma
instituição protetora da sociedade civil.
Os graves e recorrentes casos de violência social que se proliferam nas manchetes
brasileiras denotam o quão sombrio é o momento atual. Arendt (1987b) nos mostrou que a
violência é sempre instrumental, ou seja, necessita ser justificada. Logo, a grande questão é
o que está por trás desse cenário crescente de violências sociais. Para essa problemática,
algumas respostas são possíveis: (1) a crise do nosso atual modelo de Estado; (2) a crise na
tradição de valores morais/éticos que fundamentem a construção de uma sociedade justa;
(3) a disputa por poder, ressaltando que o poder é um fim em si próprio, por isso, não
necessita de justificação, mas sim de legitimidade.
Assim sendo, uma sociedade violenta é caracterizada pela construção e reconstrução
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de diversas formas de disputas de poder. Dentro dessas disputas, a violência se transforma
no principal instrumento de conquista do poder, e não estamos aqui nos restringindo ao
poder político, mas sim as mais diversas relações de poder que se constroem/reconstroem
formando uma economia do poder religioso, ideológico, econômico, midiático, entre outros
(FOUCAULT, 2008). Quanto mais disputas pelo poder, mais violência. Essa equação pode
ser exemplificada no aumento das intolerâncias religiosas, quando o poder religioso é
disputado através de radicalismos. Os crescentes episódios de racismo, também, nos
ajudam a compreender a relação entre poder e violência, nos casos em que a hegemonia
branca é desafiada por etnias minoritárias. Temos, ainda, as disputas pelo poder político,
agravadas pela falência do Estado Nacional brasileiro, cuja a violência se expressa no
momento em que pessoas inocentes são mortas por “balas perdidas” em confrontos entre a
polícia (poder estatal) e traficantes (poder paralelo) nas periferias brasileiras.
E na escola? A escola é uma instituição de formação, consolidação dos valores
morais apreendidos no seio familiar e socialização das experiências do crescer, mas,
atualmente vem se transformando em uma instituição de combate à violência. Cada vez
mais, a sociedade acredita e deposita suas crenças na educação escolar como um caminho
impeditivo ao protagonismo da criminalidade. O paradoxo é que a escola é uma instituição
social, o que significa que não está imune à violência produzida pela sociedade e que por
mais esforços que sejam feitos por parte da comunidade escolar, esta não tem condições
nem obrigação de assumir a responsabilidade do Estado e reduzir a violência.
É diante desse panorama, de múltiplas e crescentes formas de violências, que esse
artigo busca compreender como a cultura escolar se constrói dentro de uma sociedade que
aprendeu a naturalizar/banalizar a violência? Em outras palavras, nosso interesse é
investigar os tipos de conflitos que são produzidos na escola, sem deixar de considerar a
estreita relação desses conflitos com a cultura violenta que permeia as relações sociais
externas à escola. Além de compreender a natureza e as especificidades da violência
escolar, buscamos, também, conhecer os procedimentos adotados diante dos casos de
elevada gravidade.
Com o objetivo de facilitar o entendimento do leitor, dividimos o artigo em quatro
partes. Na primeira parte, resgatamos alguns achados de uma pesquisa realizada em 2015
em uma escola pública de grande porte no municicípio de São Gonçalo – RJ. A pesquisa
investigou a compreensão dos estudantes acerca da violência escolar produzida pelas
próprias relações intersubjetivas (bullying). As narrativas dos estudantes são resgatadas
com o objetivo de enfatizar a necessidade da construção de diferentes concepções de
justiça não judicializadas para administração dos conflitos que nascem no chão da escola.
Na segunda parte apresentamos uma discussão sobre o cotidiano escolar no que tange a
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relação entre diferença e violência, a partir da constatação da dificuldade dos/as estudantes
em reconhecerem as diferenças que os constituem e os casos de violência que são oriundos
dessa dificuldade (ESTEVES, 2015). Em um terceiro momento, analisamos situações de
judicialização dos conflitos que acontecem nas escolas do município de São Gonçalo (RJ),
caracterizadas pela atitude da escola em acionar o Conselho Tutelar, doravante (CT) e este,
por sua vez, encaminha o caso para a Delegacia de proteção à criança e ao adolescente
(DPCA) e/ou ao juizado da infância e da juventude. Por fim, na última parte, argumentamos
a favor da urgência do desenvolvimento de concepções de justiça restaurativa voltada para
construção de uma cultura de paz, como um instrumento alternativo à judicialização da
educação.
I
Vítimas, agressores e testemunhas: como os estudantes compreendem a
violência escolar
Esse texto inicia-se com a percepção dos estudantes de uma escola pública estadual
de grande porte situada no Rio de Janeiro. As narrativas foram coletadas através de uma
pesquisa qualitativa que combinou a aplicação prévia de um questionário objetivo com a
elaboração de um roteiro de entrevistas semiestruturado. O

roteiro

de

entrevistas

foi

elaborado com o objetivo de compreender o relacionamento entre os estudantes e a
percepção que estes possuem a respeito da violência. As entrevistas foram compostas de
três blocos de questões se contemplaram: (1) relacionamento entre pares; (2) percepção
sobre o bullying enquanto um tipo de violência; (3) possíveis causas e consequências do
bullying.
“Fui julgada quando entrei na escola”
Perguntamos aos estudantes como eles se relacionam com seus colegas, com os
professores e com a direção. O que mais nos surpreendeu foi todos os estudantes
afirmaram ter um bom relacionamento com os professores e destacaram o distanciamento
da direção e da coordenação. Já em relação ao relacionamento entre pares, as respostas
foram diversas.
Ruim. Eu tô repetindo o primeiro ano e desde ano passado eu tinha um amigo, que
repetiu e saiu da escola. Eu só tinha esse amigo e agora tenho duas amigas que são
de outras turmas. Na minha sala, esse ano é um pouco ruim também, porque
converso com poucos alunos, mas sei lá, eu também sempre fui diferente. Eu
sempre fiquei, a maioria das vezes, sozinho, no meu canto, desenhando. (...) Com a
direção é tanto faz, não faz diferença pra mim. Eu quase não falo com a direção.
Com os professores é o contrário, eu sempre tive um bom relacionamento com os
professores, até mais com os professores do que com o pessoal da minha sala. (E1)
Hum, eu sou meio antipática com isso, porque hoje as pessoas tão muito abusadas,
principalmente os jovens e tão perdendo muito o limite do que fazer e do que não
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fazer. Mas, no geral, tenho um relacionamento razoável com meus colegas. A
direção sempre foi muito afastada de tudo, então, não tenho muito contato. E com os
professores, com alguns deles, eu tenho muito contato e admiro muito alguns, acho
que vou levar como exemplo pra minha vida toda. (E3)
O relato de E1, novamente, nos chamou atenção. Ele afirma que não tem um bom
relacionamento com os demais estudantes, mas justifica essa situação afirmando sua
própria diferença, chega a dizer que sempre foi diferente e que sempre gostou de ficar mais
isolado. Essa narrativa nos permite considerar que quando a diferença provoca intolerância,
o bullying se instaura. Mas, até aqui, considerávamos o olhar do estudante agressor para a
vítima. O diferencial no depoimento de E1 é que o olhar parte dele, como alguém que se
sente diferente e que compreende que não é aceito por todos devido a sua diferença.
Segundo o que pudemos observar, o estudante não tem nenhuma diferença física que se
sobressaia. Por que se sente diferente?
Acho que sou diferente porque sou mais sensível a algumas coisas. Na minha
turma tem três divisões, o grupo das meninas, o grupo dos meninos e eu. Eu não falo
com ninguém, não gosto de ninguém. E eles também não gostam de mim. (E1)
A diferença apontada por E1 é uma diferença comportamental. O fato de ser mais
tímido e gostar de arte o faz acreditar que ele é diferente dos outros meninos devido à sua
sensibilidade. Os outros meninos são mais populares, jogam futebol e se comportam de
maneira socialmente compreendida como mais masculina. É expressivo o quanto a escola é
uma instituição homogeneizadora e padronizadora, ao ponto do estudante se sentir diferente
porque não se enquadra no padrão comportamental da maioria. Poderíamos afirmar que
pelas interpretações que fizemos até aqui, E1 tem grandes chances de ser ou se tornar uma
vítima de bullying, não apenas porque é tímido, sensível e introspectivo, mas porque se
sente diferente e isso, segundo seu próprio relato, atinge-o negativamente.
O relato de E1 nos conduz à questão da formação dos grupos nas salas de aula.
Pudemos compreender que os estudantes têm consciência que suas turmas são
fragmentadas em grupos diversos. Os relatos nos mostraram que esse é um processo
considerado normal e que sempre obedece a determinados critérios, pode ser por
afinidades, comportamentos e/ou aspectos físicos. Porém, alguns estudantes mencionaram
que nem todos os jovens são inseridos nos grupos. Há aqueles que não conseguem ou não
desejam fazer parte de um grupo e acabam ficando isolados, realizando atividades sempre
individualmente. Se a socialização, a interação, é algo importante para a construção das
identidades, ainda mais entre crianças e jovens, então, esses estudantes isolados
(excluídos ou autoisolados) nos preocupam, pois, muitas vezes, o grupo funciona como um
espaço e que protege seus integrantes, produzindo sentimento de pertença.
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Elias e Scotson (2000) identificaram esse movimento de pertencimento e exclusão,
em os estabelecidos e os outsiders. O livro é um relato etnográfico que descreve a relação
de poder entre dois grupos de moradores que não se diferenciavam quanto a seu tipo de
ocupação, educação, nacionalidade, classe social, mas sim no que se referia ao tempo em
que residiam na comunidade. O grupo dos estabelecidos estigmatizava os moradores mais
novos, os tratava como pessoas de valor inferior e os rotulavam como forasteiros, “os de
fora.” Entre os outsiders não havia coesão. Pelo pouco tempo juntos, ainda não haviam
conseguido construir laços de uma comunidade efetiva. Guardadas as suas devidas
proporções, segundo os relatos levantados, esse processo parece nos permitir entender
alguns acontecimentos do Colégio Guarani.
Os grupos se formam, constituem identidades próprias e funcionam com um guardachuva de proteção para os seus integrantes. Mesmo aqueles grupos menores e mais fracos
do ponto de vista do poder estabelecido dentro das turmas e colégio, conseguem se
proteger, pois compartilham determinadas características e afinidades e lutam para que
essas sejam mantidas como uma marca grupal. Entre grupos, o bullying também acontece,
mas tanto para os agressores quanto para as vítimas saber que aquela situação é
compartilhada por outros conforta e, de certa maneira, dilui o sentimento de inferioridade.
E1, por exemplo, nunca conseguiu fazer parte de um grupo e acreditamos que isso possa
ter contribuído para que se tornasse uma vítima de bullying como veremos adiante.
Entretanto, a formação de grupos nem sempre resulta na proteção dos estudantes
que se sentem outsiders. Os grupos dos estabelecidos, na maioria das vezes, são os
autores do bullying. Na fala de E3 eles são identificados como “famosinhos” e de E9 eles
são os “populares”. São estudantes que se sentem poderosos e buscam a manutenção
desse poder irradiando medo e insegurança naqueles que são desprotegidos, fora de
qualquer relação que os deixem confortáveis dentro da instituição escolar. Há também um
terceiro caso, que são aqueles grupos fragmentados, formados por estudantes que
competem entre si. Nesse caso, o grupo pode não funcionar como um mecanismo de
proteção contra o bullying, pelo contrário, os estudantes que por algum motivo se
submeterem a tudo que for dito podem se tornar vítimas de bullying dentro do próprio grupo.
Os grupos se formam a partir de estereótipos e algumas vezes por afinidade. Minha
sala de aula é extremamente fragmentada. Há a presença de três grupos: o grupo
dos “populares” que é formado pelas pessoas super descoladas; o outro grupo é o
das pessoas que curtem games e gibis; e o terceiro grupo é formado por meninas
que se identificam umas com as outras, mas que são extremamente competitivas
entre si. Posso até dizer que é insuportável. Bem, acho que “pertenço” ao grupo das
meninas competitivas entre si. (E9)
A competição entre grupos é também um elemento encontrado nas pesquisas de
Gomes (2004) e Rossato (2013). É interessante que os grupos fragmentados são
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compostos por subgrupos que obedecem a lideranças específicas. Em geral, esses
subgrupos compartilham determinados aspectos que os transformam em um grupo, ainda
que fragmentado. O relato da E9 expressa exatamente esse relacionamento sobrecarregado
dentro de um grupo fragmentado em vários subgrupos. Os grupos que apresentam essas
características tendem a ser mais fortes que os outros, pois apesar das diferenças internas
os elementos de aglutinação, no caso relatado, é a competição entre as meninas. Tal
comportamento funciona como um elemento de fortalecimento que dificulta que o grupo seja
desrespeitado por outros grupos, ainda que provoque muita tensão dentro do próprio grupo:
“posso dizer que é insuportável”. Contudo, isso não livra esses grupos fragmentados do
bullying, mas contribui para um bullying diferenciado que se apresenta entre os subgrupos
ou no interior dos subgrupos.
“Quem não se enquadra é presa fácil para o bullying”
Após compreender a percepção que os estudantes possuíam sobre a escola, como
se relacionam entre si e o que pensam sobre os grupos que formam dentro do espaço
escolar, buscamos investigar o que eles pensam sobre o bullying.
É quando você chacota uma pessoa... Tipo: o bullying é a zoeira não autorizada. Pra
mim, a diferença entre o bullying e a zoeira é que a zoeira é recíproca, você brinca
com seus amigos e eles brincam de volta com você. O bullying não, você faz só com
quem não sabe se defender. Acho que pode ter agressões verbais e físicas e vai
piorando conforme o tempo. (E1)
O bullying é sempre um julgamento preconceituoso. (...) Esses pré-requisitos,
quando são diferentes do seu, você julga, é quase que automático. Mas, quando
você continua julgando, achando que ser diferente de você é errado, pra mim o
bullying começa aí. E, muitas vezes, do bullying se desenvolve algo muito mais sério,
como a homofobia. (E10)
Os dois relatos chamam atenção para pontos de vistas diferentes. E1 define o
bullying como uma zoeira não autorizada. Ou seja, ele atribui à vítima o direito de decidir se
é bullying ou não. Quando o estudante aceita a zoeira e a contrapõe da mesma forma, é
uma brincadeira. Mas, quando o estudante não consegue revidar e se ofende, então,
segundo o depoimento, esta situação seria o bullying. Essa é uma maneira muito peculiar de
avaliar a situação, pois torna ainda mais imperceptível a fronteira entre o bullying e as
brincadeiras escolares. O estudante ainda adverte que o bullying acontece com aqueles que
não sabem se defender e, mais uma vez, coloca a definição a partir do ponto de vista da
vítima, ou seja, se a vítima está numa situação de desvantagem, ela não consegue reagir e
impor autoridade/respeito. Poderia também ser entendido como responsabilização da vítima,
ou seja, o bullying não se tornaria um problema se os afetados por ele soubessem se
defender. No entanto, acreditamos que o depoimento, mais do que julgar as vítimas,
assume o ponto de vista delas. É interessante que a responsabilização da vítima foi
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destacada, explicitamente, por outros três estudantes. É fato que sendo uma agressão o
bullying sempre vai ser desautorizado. Mas, a questão é até onde podemos responsabilizar
a vítima por não ter conseguido se impor, responder à altura, reagir com capacidade de
desautorizar a ofensa?
O segundo relato desloca, sem dúvidas, o referencial e retira da vítima o ônus do
bullying. E10 entende o bullying como um julgamento preconceituoso. Nesse caso, o
bullying acontece porque alguns estudantes se acham no direito de julgar pejorativamente o
outro. Quando esse julgamento se transforma em ofensas e agressões, temos o bullying
instaurado. A estudante destaca que esses julgamentos pejorativos acontecem porque
alguns estudantes entendem que ser diferente é errado e, se é um erro, logo, deve ser
rechaçado. Essa visão se articula com a nossa hipótese de que em algumas situações a
diferença pode produzir intolerâncias e se transformar em bullying, o que significa afirmar
que o bullying é um tipo de violência escolar motivado pela dificuldade que os estudantes
possuem em conviver com as diferenças.
Eu sei o que é bullying, mas não sei se saberia reconhecer. Acho que, às vezes, os
garotos exageram nas brincadeiras com o próprio grupo. (E6)
Bullying pra mim é uma coisa que alguém faz pra machucar, no sentido de ofender,
pode ser verbal ou pode ser agressão física também. (E4)
Bullying é uma forma de brincadeira maldosa, sem limites e sem respeito.
Três estudantes associaram o bullying às brincadeiras de mau gosto feitas com o
objetivo de ofender, machucar e agredir. E6 levantou a questão de o bullying acontecer
dentro do próprio grupo como ressaltamos anteriormente.
No geral, os estudantes têm consciência dos efeitos do bullying e consideram uma
prática negativa que prejudica os relacionamentos na escola. Na intenção de deixar os
relatos mais precisos perguntamos aos estudantes se existe bullying no Colégio Guarani.
Nas respostas positivas, perguntamos como acontece e pedimos que narrassem alguma
situação.
Sim, existe. Algumas pessoas que “brincam” com alguns meninos que apresentam
uma aparência física com muita espinha e por serem negros. (...) Sim, eu mesma
(risos). Bem, quando eu era criança essa questão do bullying não era tão divulgada.
Mas, me chamavam de “baleia”, “gordinha”, “obesa”... por ser gordinha. E isso mexia
muito com meu psicológico, chorava bastante com essa situação. Mas, com o tempo
as brincadeiras pararam. (E3)
Sim, acho que as pessoas acham que é brincadeira, pelo menos no início. Depois
que enxergam que não é. (...) Sim, o Thiago1, os meninos escondiam a mochila dele,
zoavam ele, chamavam ele de Thiagão, mas ofendendo, debochando. Ele nunca
revidava, só abaixava a cabeça. Tenho certeza que ele sofria. (E5)
Na minha escola, o bullying é visto quando as pessoas são motivo de piadas, são
excluídas, motivos de risadas. Às vezes, isso é cometido pelos próprios amigos,
como se fosse só “zoeira”, mas mesmo assim isso é bullying. (...) Muitas vezes, o
1

Nome fictício.
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bullying é verbal, mas quando não é “exterminado”, pode virar físico, o que é tão pior
quanto o verbal. (...) Pra mim, o bullying tem total efeito quando a pessoa que está
sofrendo por causa disso se deixa abater e não faz nada contra. Não conheço
ninguém que não tenha feito nada contra, porém, conheço alguns casos que pessoas
sofreram com isso, mas fizeram algo contra. Minha prima estuda na Escola X2 e ela
não “agradou” as pessoas que estudavam com ela, ela foi agredida verbalmente, se
sentia constrangida e chegaram a colocar um celular roubado na sua mochila para
que ela fosse expulsa da escola. Porém, ela contou para os pais, os pais foram na
direção e se não fosse tomada uma decisão sobre aquilo, eles iriam até a polícia. A
direção penalizou os responsáveis, porém minha prima saiu da escola, ela não
queria se “esconder’’, mas não queria ficar num lugar onde não se sentisse bem. (E9)
O relato da E9 traz alguns fatores importantes que merecem ser destacados. Tratase de um conflito externo ao Colégio Guarani, que ocorreu com um familiar da estudante.
Dada a complexidade da violência narrada, que inclui agressão, constrangimento e roubo, o
caso foi resolvido fora da escola. O bullying praticado se transformou em denúncia e o
caminho foi a ameaça de judicialização do conflito. Analisando a situação da vítima,
podemos pensar que as agressões tiveram consequências graves, pois apesar de não
querer se esconder do conflito, a estudante decidiu abandonar uma escola de prestígio, cujo
processo de seleção é um dos mais competitivos do Estado. Fica, então, a indagação: como
a escola não percebeu que a estudante estava sendo perseguida ao ponto de ser acusada
de ladra? Será que os colegas de turma não testemunharam nada? Por que a estudante
não procurou a escola ou a família antes da situação chegar a esse estágio? Quais tipos de
valores são compartilhados pelos estudantes que colocaram o celular na mochila da
estudante para que ela fosse expulsa? Até onde iriam esses estudantes com o objetivo de
fazer o mal à estudante?
Dos dez estudantes que entrevistamos oito afirmaram que o bullying faz parte da
realidade do Colégio Guarani. Novamente, os estudantes ressaltaram a temática da
diferença e do bullying ser confundido com brincadeiras. Também diferenciaram o bullying
físico (direto) do verbal (indireto), ressaltando que o segundo é mais frequente. Os
estudantes narraram casos de bullying com seus colegas e também admitiram que foram
vítimas no passado. As narrativas foram todas em tom de reprovação e destacaram o
sofrimento que o bullying pode causar.

II
A violência escolar como produto do não reconhecimento das
diferenças
Charlot (2002) argumenta que a violência escolar não é uma novidade dos séculos
XX e XXI. Já no século XIX, há registros de práticas violentas em escolas secundárias,
2

Refere-se a uma escola pública de prestígio.
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sancionadas com prisões. Contudo, se a violência escolar não é um fenômeno radicalmente
novo, ela tem assumido novas feições. Na medida em que a violência escolar passa a ser
vista como estrutural e não mais acidental, as famílias, os/as estudantes, os/as
professores/as e toda a comunidade escolar passam a desacreditar no potencial da escola
como instituição formativa, socializadora e protetora. Na escola, a violência não se restringe
a dificultar o processo de ensino e aprendizagem, mas também contribui para um cotidiano
inseguro, permeado por medos, revoltas, injustiças das mais diversas e, fatalmente, atitudes
autoritárias e punitivas.
Sposito (2001) também considera que a violência escolar não é um fenômeno novo
e, devido as suas novas roupagens, demonstra preocupação na maneira como ela vem
sendo conceituada. Buscando evitar equívocos, Sposito (2001) defende a necessidade de
compreender a violência escolar como aquela que nasce entre os muros da escola, isso
significa trabalhar em uma perspectiva stricto sensu que nos permita minimizar afirmações
precipitadas baseadas em raciocínios de causa e efeito como o binômio pobreza/violência, e
possibilita compreender a violência escolar em sua singularidade.
Há várias interpretações para o aumento da violência escolar. Explicações
macrossociais responsabilizam os altos índices de violência social, na medida que uma
sociedade que recorre à agressão como mecanismo de resolução de conflitos produz
escolas violentas. De certa forma, essa visão é compartilhada pela sociologia francesa de
Bourdieu (1975), que compreende o sistema educacional como um instrumento de
dominação do sistema capitalista, produtor de violências simbólicas que reproduzem de
maneira diferenciada a ideologia da classe dominante.
Assim, Bourdieu (1989) considera o processo educativo uma ação coercitiva,
definindo a ação pedagógica como um ato de violência, de força. Neste ato são impostos
aos educandos sistemas de pensamento diferenciais que criam nos mesmos hábitos
diferenciais, ou seja, predisposições para agirem segundo um certo código de normas e
valores que os caracteriza como pertencentes a um certo grupo ou uma classe. Nessa
perspectiva, o sistema educacional é autoritário e dominador ao impor o habitus da classe
dominante, e ao cooptar membros isolados das classes. Esses membros, uma vez
familiarizados com a axiologia da classe dominante, defendem e impõem de maneira mais
radical à classe dominada os sistemas de pensamentos que a fazem aceitar sua sujeição à
dominação.
Reconhecemos e admitimos o potencial macroestrutural da análise de Bourdieu.
Mas, defendemos nesse artigo que na virada do século XX para o século XXI, a violência
escolar não pode mais ser explicada apenas pelo viés estruturalista, pois acreditamos que
os conflitos escolares auferiram singularidades oriundas da dificuldade dos estudantes em
9
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reconhecer/aceitar as diferenças que nos constituem como seres humanos. É fato que essa
dificuldade é representativa de uma sociedade preconceituosa, excludente e discriminatória.
Todavia, a aversão à diferença não se restringe à dominação da ideologia capitalista3. Na
escola, os conflitos são motivados por todos os tipos de diferenças, basta não corresponder
ao padrão de normalidade socialmente acordado. E o que define esse padrão? Essa é a
questão. O padrão não corresponde mais somente a questão da classe social. Atualmente, a
definição do padrão é uma questão antropológica de pertencimento cultural e identitário. São
as identidades rotuladas como diferentes que não são reconhecidas e que, na maioria das
vezes, aparecem como vítimas nos conflitos escolares. Na escola, a diferença é
constantemente colocada à prova, isso porque a escola foi pensada e construída no formato
de uma instituição uniformizadora, que historicamente pouco assimilou o reconhecimento
das diferenças.
No entanto, hoje, a diversidade cultural e identitária desafiam as tentativas
homogeneizantes que a escola ainda tenta impor. É nesse ambiente de (re)construção e
reprodução da diversidade que a violência se constitui, enquanto um comportamento de
negação e inferiorização das diferenças. Quando a diferença aparece, ela não é somente
negada, mas é também inferiorizada, naturalizada e banalizada. A escola insiste em negar
as diferenças em nome da igualdade porque compreende que o respeito ao que é de todos
não pressupõe o respeito e o reconhecimento ao que é individual e ao que é dos outros.
Resta-nos agora pensar o porquê da diferença tanto incomoda no ambiente escolar.
A modernidade prioriza a defesa da igualdade, por isso, historicamente, a diferença é vista
como um obstáculo à garantia e à aplicabilidade de direitos. Todavia, a diferença que
incomoda não é aquela que legitimou historicamente os privilégios de classe, mas sim
aquela que estrutura os preconceitos, discriminações e estereótipos. É aquela que inferioriza
uma identidade, que reduz os seres humanos e legitima exclusões. A diferença que tanto
incomoda na escola é aquela que não corresponde ao padrão moderno de indivíduo:
homem, branco, heterossexual, magro, talentoso, inteligente, proativo, etc. Os que não se
enquadram nesse padrão são os diferentes, alvos de práticas preconceituosas, intolerantes
e discriminatórias.

III
O caminho da judicialização

3

Estamos argumentando que os conflitos escolares não se restringem a uma dominação de classe no sentido
proletário/burguês.
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Em seu sentido geral, compreendemos a judicialização como a intervenção das
instâncias judiciárias em diferentes esferas sociais na resolução de conflitos e na proteção
dos direitos individuais e coletivos.Vianna et al. (1999) trata a judicialização:
“em termos de uma procedimentalização do direito e da ampliação dos
instrumentos judiciais como mais uma arena pública a propiciar a formação da
opinião e o acesso do cidadão à agenda das instituições políticas”.
Considerando esse crescente cenário da judicialização das relações sociais, isto é,
da transferência de poder das instâncias políticas tradicionais para as instâncias judiciárias
com o objetivo de julgar as questões relevantes do âmbito político, social ou moral, esse
fenômeno compreende diferentes facetas, e como exemplo prático expressado no contexto
brasileiro, se apresenta casos relativos ao direito à saúde, quando há necessidade de
regulamentação

de

medicamentos

específicos

por

meio

de

uma

ação

judicial

desencadeando, assim, a judicialização da saúde.
Cumpre salientar que apesar de não ter expressado o termo judicialização,
propriamente dito, o filósofo francês, Michel Foucault, teceu conceitos que nos permitem
dialogar com questões que suscitam tal problemática, tendo em vista que os seus esforços
investigativos indicavam, desde a década de 70, a expansão das funções judiciárias por todo
o corpo social. A presença do poder regulamentador das instituições jurídicas funcionou
como um dispositivo disciplinar que atuou, e ainda atua, de forma estratégica na fabricação
de indivíduos úteis e dóceis. O Direito, na modernidade, se constituiu como um produtor de
verdades que atuam nas diferentes formas jurídicas através da normalização, submetendo
os indivíduos à obediência e definindo o normal e o anormal, o proibido e o permitido
(Foucault, 1990).
É em função do normal que as normas são estabelecidas e fixadas, as verdades
construídas e a justiça acionada. Quando o Poder Judiciário aplica uma determinada lei na
sociedade, a verdade é apresentada e a justiça instituída. O justo, a partir da modernidade
se tornou a aplicação de leis, por isso a judicialização é interpretada como um procedimento
válido, capaz de solucionar situações de conflito. A lei é tão suprema que está sempre acima
de tudo e de todos de modo que, quando violada, temos a prática de um crime, e seu
violador se transforma em inimigo da sociedade, aquele que foi capaz de passar por cima da
superioridade da lei. Contudo, chamamos atenção para o processo de padronização da lei
que ocorre quando uma legislação é acionada de forma estandardizada operando como um
mecanismo de modelização capaz de tornar a lei uma referência última da vida,
naturalizando o Poder Jurídico. O ato de naturalizar a lei como verdade pode nos levar a
naturalizar a punição como sinônimo de justiça, uma vez que a punição é a extensão da não
obediência à lei.
11
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Em Vigiar e Punir (1987), Foucault desenvolveu o estudo sobre a expansão da
incidência dos corpos, dos indivíduos enclausurados, pelo poder. Nesta obra, Foucault
desvela a falsa ideia de poder expressada unicamente na concepção negativa e destrutiva.
Para além de uma lógica repressiva, de exclusão ou de omissão, Foucault nos indica um
outro lado do poder a ser pensado, o da transformação. A lei é um poder transformador e
serviu de instrumento para o domínio e controle sobre o corpo humano, por meio de técnicas
próprias de vigilância e de sanções normalizadoras, que não eram exclusivas da prisão, mas
permeavam outras instituições, como a escola. Isso porque a lei funciona como uma
economia de poder na medida em que estorva atitudes e comportamentos não
normatizados. Foi esse tipo de poder, que fabrica o indivíduo, que Foucault delimitou como
poder disciplinar, cujo os métodos “que permitem o controle minucioso das operações do
corpo, que asseguram a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de
docilidade-utilidade (...)” (FOUCAULT, 1987, p.139).
Nessa lógica, o controle das ações e dos comportamentos dos indivíduos segue em
voga no contexto de vigilância e de punição das instituições sociais, num movimento onde o
poder de decisão recai sobre o poder judiciário, tendo o seu modo de operação – controle,
julgamento, punição – legitimado diante das situações de gerência da vida e de subjetivação
dos indivíduos. Nesse sentido, Nascimento e Scheinvar afirmam que:
“.... a intervenção do judiciário é assumida na sociedade moderna como um dever
do Estado em favor do ‘bem comum’ e ‘em benefício’ das partes sob júdice.
Independentemente dos efeitos das práticas judiciárias, estas foram produzidas
historicamente como benéficas e sempre inquestionáveis, verdadeiras (...). Para
instrumentalizar a prática judiciária, o arcabouço legal compreende normas
universais a serem aplicadas sem considerar as condições diversas que vivem os
sujeitos alvo das leis.” (NASCIMENTO; SCHEINVAR, 2007, p.154).
Não se trata aqui de extinguir o aparelho jurídico do mundo social, mas de
problematizar os motivos pelos quais as relações cotidianas, mais especificamente, as
relações do mundo escolar, estarem cada vez mais colonizadas pela esfera judicializante.
Sabemos que, no ambiente escolar, esse cenário é fruto de uma multiplicidade de fatores
que envolvem desde o desconhecimento por parte da comunidade escolar das legislações
educacionais, em específico o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e a omissão da
escola em discutir as diferentes concepções de justiça que se configuram no cotidiano
escolar, até a presença de uma racionalidade que delega à justiça (poder judiciário) o papel
de resolução dos conflitos escolares materializando a ideologia do império da lei. É fato que
em determinados casos, que serão expostos mais adiante, a judicialização é um instrumento
necessário para a resolução de conflitos que extrapolam o papel educacional da escola.
Porém, é urgente discutir a questão da responsabilização civil da escola diante de conflitos
oriundos da dinâmica da cultura escolar. Até porque, cabe enfatizar que todas as vezes que
12
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ocorre a judicialização dos conflitos escolares, a justiça que é estabelecida não é construída
pela comunidades escolar, mas sim por mecanismos exteriores à escola e através da
aplicação de leis que também foram fabricadas distantes da realidade escolar. Na
judicialização, o justo vem de fora. Nas palavras de Heckert e Rocha (2012):
“Esta judicialização tem se caracterizado pela expansão da ação da justiça no
território da escola, com o aparato jurídico sendo acionado para intervir em conflitos
que emergem no chão da escola e/ou para esclarecer dúvidas, muito mais quanto
aos deveres não cumpridos do que com relação aos direitos sociais não garantidos.
A lógica judicial passa a permear o cotidiano escolar, ofertada e requisitada,
principalmente, para manter a ordem. Utilizando-se de ameaças de punição,
intensifica-se a criminalização de ações que interrogam as práticas instituídas,
forjando-se políticas do medo e do controle do suposto risco social.” (Heckert; Rocha,
2012, p. 90).
Diante do exposto, no contexto escolar, o caminho para a resolução dos conflitos
escolares tem sido cada vez mais buscado em instâncias fora do âmbito escolar, de justiça
ou policiais, sendo elas: o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a delegacia, a Justiça.
Inclusive, essas próprias instâncias tem adentrado e participado das relações escolares.
Como exemplos dessa realidade, no interior dos colégios da rede municipal de São Gonçalo
(RJ), guardas municipais realizam o patrulhamento da chamada Ronda Escolar. Enquanto
que colégios da rede estadual de São Gonçalo (RJ), contam com a participação diária de
policiais militares. Ambos os exemplos sob o respaldo de garantia de segurança da
comunidade escolar e do patrimônio público escolar.
IV
A atuação do Conselho Tutelar
O Conselho Tutelar (CT) tem sido constantemente acionado para intervir em conflitos
escolares. Instituído em 1990, através do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), Lei
8.069/1990, o Conselho Tutelar (CT) representa um órgão permanente e autônomo, não
jurisdicional, cuja função primordial se deve a proteção integral do cumprimento dos direitos
da criança e do adolescente previstos no ECA. Com efeito, a ideia da criação do Conselho
Tutelar se pautou na desjudicialização do atendimento ao referido público, sem a
necessidade de acionar o Poder Judiciário, uma vez que o poder de representação caberia
aos conselheiros tutelares, representantes da sociedade civil elegidos através de voto
popular, para atuarem com autonomia na busca pela garantia de direitos. Em contrapartida,
a lei prescrita está estritamente vinculada com as práticas do Poder Judiciário, e quem não
se enquadrar a ela, cujo horizonte corresponde à aplicação da justiça, terá que responder
pela punição. Portanto, mesmo sendo um órgão não-jurisdicional, muitas das práticas dos
sujeitos que ali atuam se revelam pautadas na lógica jurídica, conforme afirmam,
novamente, Nascimento e Scheinvar (2007), sobre a juridicialização das práticas, que a: “[...]
presença de modelos de atuação característicos do Poder Judiciário, que acabam sendo
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adotados, mesmo em espaços que não detêm tal poder, mas que, por serem revestidos de
certa autoridade e terem como fundamento para a sua prática o termo da lei, assumem tais
formas como as adequadas para o seu exercício. Do nosso ponto de vista, é esta a lógica
que tem pautado algumas das práticas dos conselhos tutelares.” (NASCIMENTO;
SCHEINVAR, 2007, p. 153).
Dessa forma, o conselho tutelar (CT) é uma instituição contraditória. Sua criação
remete a tentativa de desjudicialização, nomeando a sociedade civil para auxiliar na
proteção e garantias de direitos às crianças e adolescentes, porém, o que a práxis nos
mostra é um conjunto de procedimentos regulamentadores da vida escolar que enquadram
os conflitos em legislações e normatizações construídas fora do espaço escolar, ou seja, a
judicialização das relações escolares.
O contexto desta pesquisa, ainda em fase preliminar, busca investigar as três
unidades de Conselho Tutelar do município de São Gonçalo (RJ) divididas por áreas de
abrangência4, que atendem o respectivo município em sua totalidade. Com base em
entrevistas semiestruturadas, realizadas individualmente com os/as conselheiros/as5 e com
as pedagogas6 oriundos/as destas três diferentes unidades procurou-se compreender as
formas de atuação e de articulação entre os pares no cotidiano de trabalho; a relação do CT
com as escolas do município, e os seus respectivos entendimentos sobre a judicialização
dos conflitos escolares bem como os recursos utilizados diante desses casos. Consideramos
que estes aspectos poderiam expor as concepções e a realidade de trabalho dos/as
conselheiros/as e de sua equipe técnica frente às ocorrências escolares recebidas,
favorecendo o entendimento empírico da dinâmica do órgão e do tema de pesquisa.
Uma característica marcante observada foi o fato do Conselho Tutelar atuar em
redes, como menciona a conselheira C2:
“Nós trabalhamos em rede, nós trabalhamos com abrigo, nós trabalhamos com
hospitais, com escolas. Então, é assim, tudo depende da rede. O conselho tutelar
não trabalha sozinho. A gente depende de outros órgãos. Nós somos garantidores de
direitos, mas não necessariamente nós vamos ser atendidos. Nós podemos
representar o órgão que não nos atende, mas às vezes a condição que o governo dá
não nos ajuda mesmo a gente tendo o respaldo legal que nós somos garantidores de
direito.” (C2)
Sob a ótica educacional, a ocorrência encaminhada pela escola que mais se destaca
é a FICAI (Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente), que se refere aos/às alunos/as
ausentes na escola, com sucessivo número de faltas. A escola recorre ao conselho para
4

O município de São Gonçalo (RJ) é composto por três unidades do CT. Cada unidade atende por
localização/bairros específicos.
5
Para garantir o anonimato dos sujeitos de pesquisa, mencionaremos como C1, C2 e C3. 6
Pelo mesmo motivo do anonimato, mencionaremos como P1 e P2.
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saber o porquê das referidas faltas do alunado. Apesar de realizarem essa tarefa, os/as
conselheiros/as afirmam, unanimamente, que essa atribuição deveria ser acolhida pela
própria escola, não cabendo ao conselho. Este é um exemplo de ocorrência descrito
pelos/as conselheiros/as em que a escola deixa de assumir o seu papel educacional e
recorre ao conselho sem a verdadeira necessidade, deixando de solucionar questões que
poderiam ser resolvidas no interior da própria instituição escolar.
Outro exemplo ilustrativo que contribui com essa percepção é o recebimento de
ocorrências envolvendo conflitos escolares, que para os/as entrevistados/as a escola
deveria tentar realizar medidas para lidar com essas situações, pois “não é qualquer coisa
que é pro conselho”6. Em outras palavras, “a escola poderia ‘enxugar’ mais, fazer todas as
tentativas possíveis antes de vir pro conselho.”7 Os conselheiros percebem que há uma
aguda ausência de diálogo no interior das escolas para resolver essas situações, e logo
buscam o CT. Nesse sentido, a conselheira C2 afirma que:
“... assim, o conselho tutelar é chamado pra isso, pra essas divergências. E, muitas
das vezes, esses conflitos na escola depende só de orientação e não de conselho
tutelar. Só que eles, em algumas situações de colégio, dependendo do colégio, eles
têm medo dos orientadores. A direção tem medo de ir pra um conflito maior, mais
intenso por causa da situação de tráfico, de ser da comunidade, e aí encaminha pro
conselho.” (C2)
Em contrapartida, os/as entrevistados/as alegam ocorrências graves, que chegam ao
conselho, no seu estopim. Em consonância com essa constatação, um estudo realizado por
Burgos et al. (2014) sobre a relação escola, família e Conselho Tutelar aponta que: “...essa
agência representa, para a escola e a família, uma espécie de pronto-socorro para onde são
encaminhadas as situações consideradas mais graves do ponto de vista da integridade
física e intelectual da criança/adolescente.” (BURGOS ET AL., 2014, pg.75)
Dentre os exemplos de conflitos escolares, entre os próprios/as alunos/as ou entre
aluno/a e professor/a, que chegam ao CT estão os casos relacionados com agressão física,
ameaças, indisciplina, depredação do patrimônio escolar e tráfico de drogas. Como exemplo,
um dos casos de agressão, envolvendo duas alunas, decorreu de bullying. Uma das alunas
estava munida de um canivete, que só foi descoberto pela gestão escolar após a agressão.
Nas palavras da conselheira:
“... ela não aguentava mais a colega falar sobre algo no corpo dela, e aquilo foi
passando. Foi passando, até que um dia ela projetou que aquilo ia acabar. Como que
acabaria isso? Ela machucando a colega. Graças a Deus, não chegou até o
final.Alguma coleguinha contou que a professora, a coordenadora, não recordo, que
fulano estava com algo cortante na mochila. Aí, elas não podem mexer, né. E aí, ela
foi chamada na secretaria. A menina mesmo mostrou que estava. E aí, a ronda
escolar junto com a direção, mais a família vieram aqui no conselho.” (C3)
6
7

Fala proferida por C1.
Fala proferida por C1.
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Diante da exposição desse caso, a priori, a atuação do CT vem sendo de
acompanhamento das alunas, após escutá-las individualmente, bem como, os seus
respectivos responsáveis legais, após receberem a notificação. As envolvidas vêm sendo
acompanhadas por psicólogas do próprio CT, que avaliarão se o atendimento será
estendido. Concomitantemente, a gestão escolar segue neste acompanhamento. O caso
citado ainda está em andamento.
Em outras situações, além deste procedimento inicial descrito acima, em caso do/a
criança e/ou adolescente não ter mais possibilidade de permanecer com os responsáveis
legais nem com a família extensa, o CT recorre à vara da infância solicitando o acolhimento
institucional (o abrigamento).
Dentre as medidas que a escola poderia realizar para solucionar e/ou evitar o
acontecimento de certos conflitos, do ponto de vista dos/as entrevistados/as, foram à busca,
a saber: 1) pelo diálogo com o corpo discente; 2) pela aproximação com as famílias; 3) pela
aproximação com o Conselho Tutelar. Como nos indica nessa fala da conselheira C2:
“Eu acho que palestras pros adolescentes é uma saída, porque quando os
adolescentes tão voltados pro conhecimento, e eles começam a perceber que eles
também podem ser punidos, eu acho que muda o quadro das escolas, porque nós já
tivemos experiências aqui de colégios, que depois que o conselho teve, fez palestras,
que eles começaram a ter conhecimentos do que eles tem, dos direitos, dos deveres,
melhorou o relacionamento entre direção e alunos.” (C2)
Os casos de conflitos judicializados compartilhados, transcorrem de alguma situação
envolvendo lesão corporal. Como exemplo, o trecho do segundo discurso dito pelo/a
conselheiro/a C2, sobre o caso de uma adolescente que tinha histórico com autoria de
agressão por domínio de território escolar. A saída encontrada era sempre a mudança de
escola, sem nunca ter oferecido qualquer oportunidade de trabalhar essa questão dentro da
instituição escolar, como é possível verificar abaixo: “E quando se trata de lesão corporal, já
não cabe muito a mim, né. A gente pode até tentar, pode. Mas aí, já se torna lesão corporal,
que é crime. Então, não compete ao conselho. Então, fica muito difícil não judicializar, mas
pode parar só na delegacia também. Mas assim, já foge da minha competência.” (C1)
“A mãe retirou ela de um colégio, colocou ela em outro, ela fez o mesmo
procedimento: tomar conta do colégio. E aí, ela sempre acha um alvo: um
adolescente que não aceita as regras dela, e aí ela vai e espanca. E aí, quando ela
foi fazer a ocorrência, ela viu que já tinha outro registro. E aí, que gerou um processo
criminal, porque ela levou 16 pontos. Um soco que ela deu.” (C2)
Embora seja assegurado pela Constituição Federal do Brasil (1988) e pelo ECA
(1990), que todos têm direito à educação, há um escancarado descompasso com a
realidade na garantia de vaga na escola. A implementação desses aparatos se mostra frágil
16
16

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

para concretização plena do que se propõe. Diante disso, é paradoxal primar por uma
educação pública de qualidade com um sistema de educação excludente.
Algumas equipes do Conselho Tutelar constataram um distanciamento na relação
com as escolas, no sentido de realizarem trabalhos preventivos, e consideram este um dos
motivos que endossa o medo da comunidade escolar pelo Conselho Tutelar, “porque as
pessoas identificam o conselho tutelar como um órgão punidor”8. Não há um contato
frequente para estabelecer trocas de informações ou trabalhos estratégicos de
sensibilização que fortaleçam a difusão das prerrogativas do ECA, como um instrumento de
luta e resistências pelos direitos e deveres da infância e juventude brasileira. Scheinvar
(2012) nos indica que:
“O viés punitivo da escola tem encontrado aliança no conselho tutelar, cuja prática é
vivida de forma ameaçadora. A característica singular do conselho tutelar é não ser
do âmbito da justiça, mas a sua existência está diretamente vinculada a uma lei, o
que tem contribuído para que use métodos da justiça. Não que a escola não seja
punitiva, mas todos pensam que não cabe à escola julgar, condenar e punir, apesar
da ênfase na sua função de controle dos alunos – o que acaba significando a
adoção de práticas semelhantes às da justiça. Já ao conselho tutelar, proposto
como um órgão de garantia de direitos, é associada uma demanda explícita por
julgamento e punição. E ele não só corresponde a tais expectativas como, com sua
prática, produz tal demanda.” (SCHEINVAR, 2012, p.48).
As pedagogas entrevistadas consideram que a sua função no CT, junto à equipe
técnica, prima pela mediação dos conflitos familiares/escolares, pelo acompanhamento dos
casos, pela promoção da auto-estima do/a aluno/a, e pela conscientização/orientação dos
responsáveis legais dos seus respectivos deveres para manter os cuidados necessários da
criança e do adolescente.
Outro argumento trazido pela equipe do conselho tutelar, sobre os conflitos
escolares, sobre a raiz do problema, é o discurso da “família desestruturada”9ou da
“estrutura familiar banalizada”, que reflete no comportamento “indisciplinado”, e no mau
desenvolvimento escolar da criança e do/da adolescente. Nesse sentido, muito similar às
práticas que caracterizam a sociedade disciplinar, expressada por Foucault, o Conselho
Tutelar, além de punidor, também se mostra como um espaço de controle do
comportamento dos indivíduos para adaptá-los à norma vigente. Portanto, parafraseando
Foucault, promovem regras a serem seguidas para a “ortopedia social”.11
O recurso da judicialização de conflitos escolares reforça expressamente a
desqualificação institucional escolar e a própria destituição da autoridade, provocando um
esvaziamento da potencialidade de autonomia que permeia a escola quando episódios de
conflitos entre pares na escola se deslocam cada vez mais do campo pedagógico para o
8

Fala proferida pela conselheira C2.
OS termos, entre aspas, referem-se as próprias falas dos/as entrevistados/as. 11
Em “A Verdade e as Formas Jurídicas” (1999).
9
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jurídico, mediante a ações de tecnologias de coerção, vigilância e criminalização das ações
infantojuvenis.
A restauração como alternativa
A justiça restaurativa surgiu nos anos de 1970 como uma alternativa ao modelo de
justiça criminal prevalecente. Em oposição ao modelo de justiça baseado em leis, atribuição
de culpa, e punição, a justiça restaurativa enfatiza os danos, as necessidades e as
obrigações. Ao contrário de responsabilizar advogados e juízes para o relato do conflito e
sobre a decisão quanto ao destino dos autores, a justiça restaurativa estimula a participação
ativa de vítimas, autores e membros da comunidade na reconstituição dos fatos e na
administração da justiça. O sentido do conflito é construído a partir das perspectivas e
experiências daqueles que foram mais afetados por este: a vítima, o autor e em alguns
casos os membros da sociedade.
Os defensores da justiça restaurativa acreditam que as práticas restaurativas são capazes
de enfrentar o moderno fenômeno da criminalidade e ao mesmo tempo produzir à
reintegração dos autores a sociedade. Eles argumentam que todo o dano causado por
alguém rompe o equilíbrio das relações sociais na comunidade. Esta ruptura produz várias
situações indesejáveis, parte delas diretamente perceptível como sofrimento por parte da
vítima. Nessa situação, a Justiça Restaurativa busca restabelecer as relações sociais; reconstruir o equilíbrio rompido. Para isso, entretanto, será necessário descobrir, tão
exatamente quanto possível, qual a extensão do dano produzido. Neste movimento,
sabemos que a vítima foi diretamente afetada, por isso dar-lhe a palavra e permitir que ela
ocupe um papel central no processo é a melhor maneira de saber a amplitude do dano por
ela experimentado (Rolim, 2006).
Martins (2004, p.25-26) observa que;
“Na justiça restaurativa os participantes têm a chance de relatar os acontecimentos a
partir do seu próprio ponto de vista e demonstrar as consequências sofridas pelo
comportamento criminoso. A partir de então procura-se reparar os danos físicos e
emocionais, minimizando os efeitos negativos futuros. As vítimas dispõem de um
fórum seguro para dizer como foram afetadas, desempenhando um papel
fundamental na decisão a respeito da melhor maneira de reparar o dano. Elas
participam do processo de construção da decisão justa. O criminoso, ao invés de se
esquivar isolando-se da comunidade, tem que confrontar as consequências do seu
comportamento e assumir a responsabilidade pelos danos causados”. Em síntese, o
processo de justiça restaurativa reverte a tendência de outrificação e distanciamento
social tão presente nos processos de justiça retributiva. Por meio do mecanismo
dialógico, as categorias “nós” e “eles” são desfeitas, para dar lugar a uma categoria
que engloba a todos e que é moldada pelo entendimento conjunto do significado e
reparação do conflito.
A partir da exposição dos pressupostos teóricos da justiça restaurativa fica claro que
este modelo apresenta uma estrutura conceitual substancialmente distinta da chamada
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justiça tradicional ou justiça retributiva. O foco da justiça restaurativa está na vítima e na
restauração de sua vida através da reparação do dano sofrido, ao contrário, na justiça
retributiva a vítima ocupa um papel periférico, seus sentimentos e traumas recebem
linguagens técnicas e genéricas que não dão conta de expressar a realidade vivenciada.
Nesse modelo a ênfase está nos antagonismos do processo e não no diálogo e na
negociação, não há indagações sobre os motivos que levaram ao conflito ou porque as
pessoas transgrediram as normas legais e morais de convívio social, o foco está na
vingança que é oficializada pelo Estado e a punição deve ser proporcional ao dano
praticado.

Palavras finais: A justiça está na restauração
A judicialização dos conflitos escolares, mesmo quando necessária, deveria assumir
uma abordagem restaurativa de justiça possibilitando a construção de uma cultura de paz no
ambiente escolar. Esse foi o objetivo da criação dos Conselhos Tutelares, direcionar a
responsabilidade pelos conflitos escolares para a sociedade civil permitindo o protagonismo
desta na proteção e garantia dos direitos às crianças e adolescentes. Todavia, quando a
escola aciona o CT para solucionar conflitos que poderiam ser administrados internamente
não perde apenas a autonomia a identidade de uma instituição formadora, mas também
inviabiliza o potencial restaurador que a situação produzir. Dito de outra maneira, numa
situação de bullying a escola teria a oportunidade de usar a ofensa como um instrumento
pedagógico para trabalhar empatia, o perdão, e a responsabilização pelos erros através da
reparação da dor provocada.
Infelizmente a escola ainda busca o modelo retributivo que educa pela punição e recorre a
lei como um instrumento absoluto da verdade e da justiça. A diferença desafia a escola
construindo e reconstruindo situações de conflitos que uma vez desnecessariamente
judicializadas são procedimentalizadas através de uma lógica penal julgadora que ao invés
de problematizar como os conflitos são produzidos, se concentra apenas na legalidade das
práticas que serão regulamentadas. Já a justiça restaurativa se estabelece como uma
oposição à violência quando defende a restauração da paz através da reparação do dano,
quando se posiciona pelo reconhecimento e pela valorização das diferenças, quando postula
a paridade na participação do processo de resolução do conflito e principalmente quando
explicita a importância de sempre se considerar o outro.
Uma escola justa luta para compreender seus próprios conflitos, investiga os contextos que
a violência é produzida, analisa os diferentes discursos, enfatiza a validade do diálogo na
busca pelo pedido/aceitação da desculpa. Nessa escola os estudantes são chamados a
compreender a origem de seus conflitos e de que maneira é possível aprender com os
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próprios erros. Quando, e se todas essas possibilidades não forem efetivas, nesse caso, o
Conselho Tutelar deve ser acionado, mas não para enquadrar o conflito em leis previamente
normatizadas e nem tampouco para consertar a escola com a lógica retributiva do poder
judiciário, mas sim para aconselhar a equipe escolar na administração do conflito
responsabilizando assim a sociedade civil pela garantia e proteção dos direitos das crianças
e dos adolescentes nesses tempos tão sombrios!
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A Justiça Restaurativa e o poder do diálogo: caminho de resolução de conflitos.
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1 O Estado e o Sistema Retributivo das Penas.

O Estado, em brevíssima síntese, é um território dotado de soberania e povo.
Todo Estado, em sentido sociológico, possui uma constituição (norma máxima de uma
nação), que pode ser escrita ou não. A Constituição estabelece a forma pela qual o
estado se organiza. No Brasil a Constituição é escrita e adotou como forma de
organização, a Federação (aliança de estados para a formação de um estado único).
As entidades Federativas são: a União, os estados, o Distrito Federal e os Municípios
(art. 1º e 18 da Constituição Federal do Brasil de 1988).
Segundo Dalmo de Abreu Dallari (PINHO, 2014, p.13), as principais
características de uma federação são as seguintes: a) A união faz nascer um novo
Estado; b) A base jurídica da Federação é uma Constituição; c) Não existe o direito de
secessão; d) Só o estado Federal tem soberania; e) Repartição de competências entre
União e as unidades federadas fixada pela própria Constituição; f) Renda própria para
cada esfera de competência; g) Poder político compartilhado pela União e pelas
unidades federadas; h) O indivíduo é cidadão do Estado Federal e não da unidade em
que nasceu ou reside.
A União é a entidade federativa voltada para assuntos de interesse de todo o
estado brasileiro (PINHO, 2014, p.38) e exerce de forma exclusiva a tipificação
(classificação; especificação) de condutas proibidas (Direito Penal). Assim, segundo o
Art. 22 da Constituição Federal do Brasil de 1988: “Compete privativamente à União
legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo,
aeronáutico, espacial e do trabalho”.
Portanto, no Brasil, apenas a União está autorizada a legislar sobre o Direito
Penal. Segundo Cláudio Brandão (2002, p.7) “o direito penal ganha legitimidade
quando se reveste da função de proteger bens jurídicos, por isso é uníssomo na
doutrina afirmar-se que tutelar os bens jurídicos é a missão do Direito Penal. ” E o que
são bens jurídicos? Conforme Claus Roxin (Brandão, 2002, p8) “em cada situação
histórica e social, aqueles pressupostos imprescindíveis para assegurar a existência
de um grupo humano são considerados bens jurídicos. ”
O Código Penal brasileiro tem a responsabilidade de elencar as condutas
consideradas proibidas que atingem o bem jurídico, o que é definido em seu artigo
primeiro “não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia
cominação legal” (2011, p.265). Portanto, o crime (violação ao direito de outrem, bens
públicos ou privados) é no Brasil incorporado ao sistema normativo de maneira
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legalista porque especificado do Código Penal e em normas específicas da legislação
penal (as chamadas legislações especiais).
O crime, na sua essência, segundo Cláudio Brandão (2002), deve conter o fato
típico (adequação do fato humano com a conduta tida como delituosa na norma),
antijurídico (fato humano contrário à norma positivada) e culpável (juízo sobre o autor
do fato).
O juízo de valor a ser dado ao autor do fato é atividade compelida ao Estado
que terá sua efetivação na sentença, no intelecto do Juiz Luiz Carlos Figueirêdo
(Sentença Criminal, módulo 1), “Sentença encontra origem etimológica em sententia,
palavra que traduz a ideia de desejo, sentimento, vontade exteriorizada. No contexto
jurídico, a palavra sentença está relacionada à vontade externada através de uma
decisão judicial. ”
A sentença penal, aplicada pelo Juiz de Direito, antes de ser prolatada passa
por um “rito” jurídico, a chamada Dosimetria da Pena, nela, serão levados em conta
(na aplicabilidade da sentença), as circunstâncias judiciais, que são fatores externos e
internos, relacionados tanto a quem cometeu o crime (juízo de admissão de vontade,
responsabilidade em cometer o delito, antecedentes criminais, conduta social,
motivação do crime), quanto de quem sofreu o crime (comportamento da vítima face
ao crime), ou seja, serão verificados fatores internos e externos que compuseram o
crime. Neste sentido, o Código Penal (2011, p.277) dispõe:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à
conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às
circunstâncias e consequências do crime, bem como ao
comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime: I - as penas
aplicáveis dentre as cominadas; I - a quantidade de pena aplicável,
dentro dos limites previstos; III - o regime inicial de cumprimento da
pena privativa de liberdade; IV - a substituição da pena privativa da
liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

A pena consiste na retribuição a quem comete conduta tipificada como crime.
O sistema adotado no Brasil é, portanto, o sistema retributivo, as penas privativas de
liberdades e direitos são a retribuição do Estado para aqueles que atentam contra atos
e comportamentos tipificados como crime ou contravenção no Código Penal Brasileiro
e legislação especial.
O objetivo da pena, segundo Cesare Beccaria (2012, p.37), “não é outro que
evitar que o criminoso cause mais danos à sociedade e impedir a outros de cometer o
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mesmo delito”. Assim para o referido autor a pena está a serviço da intimidação
àqueles que pretendem praticar crime.
No Código Penal, as penas podem ser de reclusão, detenção e privativas de
direitos. As penas de reclusão ou detenção, são aquelas que privam o réu de sua
liberdade e de acordo com a sentença é cumprida em regime fechado, semi-aberto ou
aberto, em um presídio, salvo algumas exceções legais, que neste trabalho não nos
cabe aprofundar. Neste sentido, o Art. 53 do Código Penal afirma: “As penas privativas
de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo
legal de crime” (2011, p.276). E vale salientar o sentido legalista do direito penal e
retributivo da pena, tida como sanção. As penas restritivas de direitos, de acordo com
a legislação vigente no seu Artigo 43 do CP são as de prestação pecuniária: II - perda
de bens e valores; III - limitação de fim de semana; IV - prestação de serviço à
comunidade ou a entidades públicas; V - interdição temporária de direitos; VI limitação de fim de semana.
Como até agora demonstrado, a pena é sanção, estabelecida em lei, a quem
comete crime que assim esteja designado na legislação penal, “o fato /transgressão”
se amolda a penalidade que a legislação prevê e assim, mediante cálculos
previamente determinados (corroborado com causas de aumento e diminuição da
pena), culmina na perda da liberdade nos presídios ou privações de direitos.
Nessa visão, fica claro que o autor do dano recebe de maneira passiva a
sanção, sem ser parte de um processo de conscientização e responsabilização de
seus atos na perspectiva de sua volta na sociedade. A vítima é apenas incluída no
processo como mera testemunha, muitas vezes a vítima passa por um processo de
revitimização no próprio processo judicial, por não ser escutada, em suas reais
necessidades, seja por desconhecer, seja por não entender o que de fato aconteceu
quando teve seus direitos violados.
É cedido a todos, pelos meios de comunicação em massa, o fato da lotação da
população carcerária brasileira, rebeliões; que evidenciam que a privação de liberdade
não reabilita e não põe fim a violência, não prevenindo, portanto, a reincidência dos
crimes. No Brasil, no ano de 2017, o total da população carcerária (homens e
mulheres), privados(as) de liberdade é de 654.372 (seiscentos e cinquenta e quatro
mil e trezentos e setenta e dois), conforme relatório, do Conselho Nacional de Justiça
– CNJ (2017, p.24).
Destacamos ainda, o quantitativo do encarceramento provisório, destinados
àqueles(as) que ainda não foram condenados, de acordo com relatório, do ano de
4
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2017, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (2017, p.5) os(as) presos(as)
provisórios(as) constituem 34% (trinta e quatro por cento) da população carcerária do
Brasil no quantitativo de 221,054 (duzentos e vinte e um mil e cinquenta e quatro)
pessoas.
Essas breves linhas a respeito do Direito penal no Brasil, partindo do ponto de
vista de estado soberano, tem a intenção de situar o leitor, na perspectiva da
pertinência e absoluta necessidade de implementação das práticas de Justiça
Restaurativa, como meio de pacificação social no âmbito do Direito Penal que
passaremos a abordar.
2 A Justiça restaurativa e o Direito Penal e Processual Penal.
Iniciaremos o presente tópico, conceituando a Justiça Restaurativa na visão de
Monica Mumme (2017):
A Justiça Restaurativa é uma filosofia. Uma forma de pensar, refletir e
investigar sobre a construção das relações nas dimensões
relacionais, institucionais e sociais. Uma maneira de agir diante dos
desafios da convivência, a partir da concepção plena da
responsabilidade individual e coletiva. Resgata a humanidade, por
meio de procedimentos restaurativos, que possibilitam às pessoas
identificarem seus sentimentos e necessidades afetados em uma
situação conflituosa ou violenta e, a partir desse reconhecimento,
encontrarem soluções coletivas para a transformação da situação em
uma outra maneira de conviver. É composta por um sistema que
compreende um conjunto de princípios e valores norteadores para
uma convivência pacífica e de ações que (re)colocam em prática a
Justiça no cotidiano, aprendendo recursos, habilidades e
competências que contribuem com a consolidação das relações nos
diferentes níveis – relacionais, institucionais e socais, tendo como
“pano de fundo” a dimensão de si e do outro.

Esses princípios e valores estão muito presentes em diversas práticas
restaurativas, como por exemplo nos Círculos de Construção de Paz, que tomam
como base a comunicação positiva e assertiva, em que o diálogo e a escuta criam um
espaço de relação. Neste sentido, Kay Pranis (Puc, São Paulo, 2017) sublinha:
O círculo é uma ferramenta prática da Cultura de Paz. Deve saciar a
necessidade de pertença em cada membro de uma sociedade, os
seres humanos possuem uma necessidade profunda de pertença na
sociedade, nós sabemos que a separação significa exclusão ou morte
em uma sociedade. Na nossa história mais antiga como seres
humanos a morte era a consequência de uma expulsão de uma
sociedade. A nossa necessidade de pertencer a um grupo é tão
grande que nós violamos outros valores para poder pertencer a
algum grupo, entretanto, se não formos aceitos em uma comunidade
positiva nós vamos nos juntar a uma comunidade negativa. Como por
exemplo o que acontece com as “gangues”, essas pessoas se
associam para pertencer a um grupo (a comunidade das gangues),
porque, de alguma forma não foram aceitas na sociedade. Desta
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forma, existe uma imperiosa necessidade de todos se sentirem parte
da sociedade.

Para Bauman (2001, p.8) ”numa comunidade, todos nós nos entendemos bem,
podemos confiar no que ouvimos, estamos seguros a maior parte do tempo e
raramente ficamos desconcertados ou somos surpreendidos. Nunca somos estranhos
entre nós”. Portanto, seguindo o pensamento restaurativo, podemos concluir que todos
necessitam viver essa realidade, com dignidade, pelo respeito à vida, aos direitos
individuais e coletivos, respeito às diferenças, por conseguinte, respeito aos direitos
fundamentais consagrados no art.5º da nossa Constituição.
Conforme os autores (Watson; Pranis, 2011, p.21,22,23) nos Círculos de
Construção de Paz, são trabalhados princípios, como “o eu verdadeiro” que se
encontra dentro de cada um, encontrados em tradições culturais e sabedorias pelo
mundo todo, acreditando que cada ser humano, tem um eu bom, e nós como
sociedade não devemos destruí-lo. O trabalho realizado nos Círculos ajuda as
pessoas a se sintonizarem com a bondade e sabedoria do seu eu verdadeiro eu .
O círculo é um processo estruturado para organizar a comunicação
em grupo, a construção de relacionamentos, tomada de decisões e
resolução de conflitos de forma eficiente. O processo cria um espaço
à parte de nossos modos de estarmos juntos. Os círculos incorporam
e nutrem uma filosofia de relacionamento e interconectividade que
pode nos guiar em todas as circunstâncias – dentro do círculo e fora
dele (Watson; Pranis, 2011, p.35).

Existem vários tipos de Círculos, o tema central estará relacionado ao objetivo
do Círculo. Podemos trabalhar aspectos comunitários (necessidades da comunidade),
sentimentos (amor, dor, perdas), violência (ofensor e vítima), todo assunto necessite
ser trabalhado nos indivíduos, para que se chegue a um senso comum (do assunto
abordado) fortalecendo as relações através do diálogo.
O comprometimento do círculo em construir relacionamentos antes
de discutir os assuntos centrais é uma estratégia importante e
extremamente intencional do processo de círculo. Os círculos
retardam, deliberadamente, o diálogo sobre os assuntos delicados,
até que o grupo tenha feito algum trabalho de construção de
relacionamentos (Watson; Pranis, 2011, p 45).

Será através dessa sabedoria coletiva que os próprios participantes,
encontrarão valores em comum, poderão criar um sentido de comunidade, processo a
partir do qual poderão ser tomadas decisões justas e humanistas pelo coletivo, com
objetivo de atender as necessidades de todos.
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O Diálogo como vínculo inter-humano: os Círculos de Diálogo e a Justiça
restaurativa.
O diálogo constitui-se através das relações, isto é, entre humanos. É

esse elemento, o inter-humano, que favorece o vínculo genuíno e proporciona o real
acolhimento do outro. Tal relação exige a característica da presença, enquanto doação
verdadeira do ser, ao mesmo tempo em que é reconhecido enquanto tal; imediatez,
como particularidade do face-a-face, e não necessidade de mediação. O Círculo de
Construção de Paz é visto como um lugar possível de ser realizado o diálogo na sua
plena concepção, especialmente em casos que exige conciliação, como apostado pela
Justiça Restaurativa.
Pelizzoli (2014, p. 2) discutindo sobre os Círculos de Construção de Paz, alerta
que essas práticas possuem uma amplitude de possibilidades e por isto não podem
ser abordadas apenas como instrumentos/métodos. Nas palavras do autor:
Usamos o termo Círculos de Diálogo, mas também “práticas
circulares ou sistêmicas”, para dar a entender a amplitude de
possibilidades sociais de tais práticas. Observe-se que elas NÃO
podem ser tomadas apenas como uma ferramenta ou um método, e
uma moda na área social e da Justiça. Igualmente, não se pode
“entender” o que ocorre nas práticas circulares sem alguma
experiência delas, tendo sentido o tipo de força/energia e restauração
que ali circula – na forma de sentimentos e motivações diversas,
reconexões de sociabilidade, encontro reequilibrante entre dor e
afeto, potencial de cura de relações, traumas, suporte humano e
elementos afins”.

Nessa leitura, podemos observar que o diálogo na prática restaurativa
possibilita a revelação do próprio ser, pois coloca em questão a totalidade da pessoa,
sendo possível se revelar e perceber o outro a sua frente. Assim sendo, a prática
restaurativa pode ser um encontro inter-humano.
Sobre isso, nos apoiamos em Buber (2009) o qual aborda os elementos do
inter-humano, apresentando crítica à modernidade que tende a tornar o homem seu
objeto, esquecendo-se de sua característica primordial, a saber, viver entre homens.
Em outras palavras, a modernidade em suas esferas política, cultural, econômica,
educativa, jurídica, cientifica, considera o ser humano enquanto objeto a ser analisado,
educado, julgado; sobrepondo essas características a esfera do inter-humano, ligada
ao ser do homem que se constitui entre outros seres, num processo de ser e aparecer.
Segundo Buber (2009, p. 147), o olhar da modernidade para o homem é um
olhar analítico, redutor e dedutivo, e que impede um olhar para o outro em sua
completude. Conforme o autor:
O olhar é analítico ou, pseudo-analítico, pois trata a totalidade do ser
psicofísico como composta e, portanto, desmembrável, não somente
o assim chamado inconsciente, acessível a uma relativa objetivação,
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mas também a própria corrente psíquica, que na realidade nunca é
captável como existindo objetivamente. Redutor é o olhar porque ele
quer reduzir a multiplicidade da pessoa, nutrida pela plenitude
microcósmica do possível, a estruturas esquematicamente
abrangíveis pela vista e recorrentes. E ele é dedutivo, pois supõe
poder enquadrar em fórmulas genéticas a maneira de como o homem
veio a ser, o seu devir, e ainda poder representar o dinâmico princípio
central da individualidade neste devir através de um conceito geral.

Em outras palavras, o homem ao tornar-se objeto da ciência moderna1, é
dividido em “partes” para ser mais bem analisado; atitude que reduz a totalidade do
ser, definindo o homem por limites verificáveis e regulares, delimitando-o em
esquemas e estruturas pré-definidas, anulando o processo de novidade de cada ser.
Zuben (2003, p.142) discutindo a questão aponta que nessa sistemática das ciências
humanas, a análise cientifica corre o risco de “eliminar o humano”. O fato é que se
corre esse risco em todas as esferas sociais, e a jurídica é uma delas, como visto na
apresentação do sistema retributivo acima, no qual as penas podem ser sintetizadas
em excluir a pessoa da sociedade, não lhe dando a chance de evidenciar as
condições expostas, os motivos, os sentidos, os sentimentos, etc.
Nesse sentido, o diálogo é dimensão fundamental, visto que, através da
palavra o homem pode ser revelado e confirmado pelo outro. A palavra, nesse caso,
adentra o âmbito do dialógico, como “forma explicativa do fenômeno do inter-humano”
(2003, p. 34), ou seja, a palavra revela o próprio ser, ao mesmo tempo em que o ser é
confirmado pela palavra proferida. Assim, há o que chamamos de reciprocidade, como
aquela que atualiza a relação.
No diálogo há um verdadeiro reconhecimento do ser, pois é sua totalidade que
importa. Para Buber (2004, p.35,60) totalidade “não é simples soma dos elementos da
estrutura relacional”, mas vincula-se “à totalidade do próprio participante do evento”. A
Justiça Restaurativa à medida que busca compreender essa totalidade apresenta-se
como possível caminho para constituição do diálogo autêntico. Tal diálogo ocorre,
segundo Buber a partir de algumas características, entre elas, a presença. Para este
autor, “presença não é algo fugaz e passageiro, mas o que aguarda e permanece
diante de nós” , isto é, quando nos apresentamos de forma verdadeira ao outro, o que
permite a conversação genuína.
Tal conversação possui três características apresentadas por Buber (2009, p.
153,154), a saber: 1. “voltar-se para o parceiro dá-se numa verdade total, ou seja, é
um voltar-se do ser”, aqui está presente o elemento do dialógico, visto que é pela
palavra que o ser pode voltar-se inteiramente para o outro, num processo de aceitação
1

É importante ressaltar que Buber não exclui a importância da ciência moderna. Ele critica a
exclusividade desse olhar racional para o ser humano, limitando-o a objetificação.
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daquele que está presente e lhe escuta, e de confirmação de si; 2. “trazer a si mesmo
para ela [conversação genuína]”, pois aquele que fala, que profere a palavra-princípio,
revela a si mesmo, e por isso deve ser fiel a si, e ter a coragem de não ocultar o que
pensa, mas trazer a tona tudo que é e que tem a dizer; 3. “superação da aparência”
(Idem), nesse tópico Buber alerta para o perigo de na conversação a pessoa mostrar
apenas aquilo que quer parecer, usando de imagens/máscaras, ocultando seu
verdadeiro ser e impedindo a conversação genuína de acontecer. Desse modo, é
necessária uma superação da aparência, de modo a permitir a autenticidade do ser.
Tendo em mente tais características é possível relacioná-las aos Círculos de
Construção de Paz. Pelizzoli (2014, p.10-12) para conceituar o que são esses círculos,
inicia apontando o que eles não são, afirmando que o circulo “Não é propriamente
mediação ou resolução de conflitos convencional”, “Não é julgamento moral das
pessoas, nem correção ética”; “Não é uma conversa livre com poucas regras”; “Não é
algo que prescinda de um facilitador”; “Não se trata de perdoar o ofensor ou de
consolar a vítima”; “Não se trata de não ter acordos formais e legais”; “Não é um
espaço comum com objetos comuns”; “Não é um espaço de correção psicológica dos
indivíduos que cometeram danos, os ofensores”. O Círculo de Construção de Paz é
(Pelizzoli,2014,p.12):
Um espaço em que se (re)criam laços, onde se cria um lugar seguro,
onde se pode expressar dores, emoções de vários tipos, tristeza,
choro, raiva, lamentos, e ao mesmo tempo ter um suporte. Não é fácil
dar suporte, pois exige a capacidade para o diálogo, para suportar a
dor do outro, o que remete a suportar a sua própria dor. Muitas vezes,
alguém não suporta o outro, a dor dele, a raiva, o medo, a fragilidade,
porque não suporta em si tais coisas, ou é tocado intimamente,
demasiadamente para ele. Se sou abalado pelo outro, posso tender a
fugir, a proteger-me.

Percebe-se então que o Círculo pode favorecer o diálogo genuíno, ao passo
que proporciona um âmbito em que a presença do ser, em sua totalidade, pode se
instaurar, revelando-se como único, e, simultaneamente, reconhecendo e acolhendo a
própria existência do parceiro.
Vale ressaltar que, embora Pelizzoli (2014, p.10) afirme, em uma de suas
negativas sobre o que não é o Círculo de Construção de Paz, que o mesmo “não é
propriamente mediação”, a mediação acontece. O alerta feito pelo autor é de que o
facilitador não é um mágico que resolve os problemas, nem “dono” da mediação, pois
ela ocorre no grupo. Ao mediador, segundo Vasconcelos (2008, p. 36) cabe “colaborar
com os medianos para que eles pratiquem uma comunicação construtiva e
identifiquem seus interesses e necessidades comuns”, isto é, sirva como ponte para
que o diálogo ocorra. A observação a ser feita é que esse processo de mediação não
9
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é propriamente o diálogo, visto que uma das características da relação dialógica é seu
caráter imediato, o qual só ocorre na relação Eu-Tu ( BUBER, 2004, p.59). Logo, não
há mediação entre Eu e Tu, pois nada deve se colocar no espaço entre.
Assim sendo, o Círculo de Diálogo pode ser um espaço que possibilita a
conversação genuína. Perspectiva indicada por Pelizzoli (2014, p. 12):
O Círculo de Diálogo propicia um encontro real; e é também uma
metáfora do mundo significativo em ordem dinâmica em que
precisamos constantemente nos reinserir, pois vivemos sob o signo
da impermanência, do tempo, dos acidentes e acontecimentos, em
especial aqueles chamados de violência.

Desse modo, o Círculo proporciona relação. E a prática restaurativa dar-se de
modo a considerar a singularidade de cada caso, de cada parte envolvida,
favorecendo a relação interpessoal, proporcionando o diálogo inter-humano. A ação de
escuta oportunizada pelo Círculo de Construção de Paz também merece destaque.
Vasconcelos (2008, p. 66) ao apontar a escuta ativa como uma das características da
comunicação construtiva, afirma que
Escutar ativamente não é apenas ouvir. É identificar-se,
compassivamente, sem julgamentos. É ter em conta o drama do ser
humano que está ali com você, e suas legitimas contradições.
Escutar, portanto, é, antes de tudo, atitude de reconhecimento; essa
necessidade básica de todos nós nas relações interpessoais.

É no movimento da escuta que se dá a relação autêntica, de modo que exige
uma abertura e um recebimento do outro, podendo assim haver um entendimento
mútuo. Tal entendimento favorece a prática de restauração realizada, possibilitando o
respeito, enxergando o outro da forma como ele é, com suas questões,
pertencimentos e visões de mundo. Assim, apenas determinar penas para aquele que
cometeu um crime não favorece uma conscientização deste sobre o fato cometido, e
por vezes, não atende as necessidades da vítima. O diálogo tem uma função
transformadora, ao passo que conscientiza aquele que cometeu o delito e atende a
vitima em sua totalidade, garantindo a dignidade humana e reconhecendo as
linguagens de mundo dos envolvidos.

2.2

A Justiça restaurativa: caminho de pacificação social, a aplicação de suas
práticas no Direito Penal e Processual Penal.
Pelos números da população carcerária identificados no sólido relatório do

Conselho Nacional de Justiça - CNJ, saltam-nos aos olhos que o atual modelo de
políticas públicas no Brasil, com relação ao crime, adota uma política de
encarceramento.
10
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Entretanto, não cabe aqui discutir o modelo atual processualista e penalista do
direito penal, apenas trazer um “novo” olhar, intencionando a resolução pacífica de
conflitos através das práticas restaurativas e sua aplicabilidade no Direito Penal assim
como no Código Processual Penal.
O crime, sob a ótica restaurativa, no pensamento de Zehr (2008, p 172), é
primeiramente uma ofensa contra a sociedade, é violação de pessoas e
relacionamentos. O crime representa uma violação dos relacionamentos, que afeta a
confiança no outro, que pode trazer o preconceito pela raça, cor ou status social, mas
destaca que a principal relação afetada é entre a vítima e o ofensor, porque o crime é
em primeiro lugar uma ofensa contra as pessoas e é nela que deve se direcionar
atenção principal.
Não se trata, portanto, do olhar em direção única a punição atribuída a
malfeitor, mas o cuidado com os sentimentos e estado da vítima pós-crime e também
o cuidado para que o ofensor se conscientize do malfeito e não voltar a realizá-lo. No
sentido de restauração e resolução pacífica de conflitos, cabe a fecunda frase de
Pelizzoli (2010, p15), ”por trás do conflito rege uma vontade de sobreviver”.
Na nossa realidade brasileira, baseada em profundas desigualdades sociais,
muitas vezes o malfeitor, ao longo de sua vida, já foi vítima de sua própria existência,
seja pelo fato de ser pobre ou por carregar o fenótipo negro ou indígena.
Face essas breves considerações sobre o crime, na ótica restaurativa, vamos
contextualizar as Práticas Restaurativas dentro do ordenamento Jurídico brasileiro, no
âmbito do Direito Penal e Processual Penal, bem como sua aplicabilidade e
possibilidades.
A partir da entrada em vigor da Resolução nº 225/16 do Conselho Nacional de
Justiça, importante avanço foi dado no âmbito da Justiça Restaurativa e no Judiciário
brasileiro, com a inclusão na política criminal da Justiça Restaurativa, reconhecendo
uma nova forma de resolução de conflitos penais, centrado na intenção de
restabelecimento das relações, necessidades, responsabilidades, escuta e diálogo
entre todos os envolvidos no conflito...
Entretanto, já em 2005, dois eventos marcaram o início da discussão nacional
sobre Justiça Restaurativa, o I Simpósio Brasileiro de Justiça Restaurativa, que
aconteceu em Araçatuba/SP e onde se elaborou a Carta de Araçatuba, e a
Conferência Internacional Acesso à Justiça por Meios Alternativos de Resolução de
Conflitos, realizada em Brasília/DF, terminando com a redação da Carta de Brasília).
11
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Ainda no ano de 2005, Márcia Gama e apoiadores promoveram dois encontros
nacionais de Justiça Restaurativa em Recife, juntando, segundo Vasconcelos (2014),
dezenas de magistrados. (Pelizzoli, 2016, p 217)
A Justiça restaurativa está se desenvolvendo em diversas entidades estatais
tais como: escolas públicas, universidades, FUNASE, presídios etc. Neste contexto,
cabe destacar o Espaço de Diálogo e Reparação - EDR, da Universidade Federal de
Pernambuco, o primeiro espaço de práticas restaurativas em âmbito universitário no
Brasil e na América latina.
No campo de atuação do Poder Judiciário, nos limitaremos a apresentar a
aplicabilidade da Justiça Restaurativa nos processos penais dos Juizados Especiais
Criminais.
Inicialmente iremos apontar o papel dos Juizados Especiais Penais no
ordenamento J2urídico brasileiro, ressaltamos que aqui serão abordados os Juizados
Especiais Criminais estaduais. A lei Federal de nº 9.099/95 cria os Juizados Especiais
Criminais Penais, atendendo ao inciso I do Art. 98 da Constituição Federal (2011, p
83):
Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados
criarão:
I - Juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e
leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de
causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor
potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo,
permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o
julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;

A partir da Lei nº 11.313/2006, foram determinados os crimes de competência
dos Juizados especiais criminais (alterando o art. 60 e 61 da Lei 9.099/95), tanto no
âmbito da Justiça Estadual quanto à Justiça Federal, são eles:
Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou
togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e
a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo,
respeitadas as regras de conexão e continência.
Art. 61. 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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Como podemos observar, todas as contravenções penais (Decreto-Lei nº
3.688/1941), consideradas na legislação pátria, crimes de menor potencial ofensivo
são formalmente resolvidas nos Juizado Especial Criminais bem como os Crimes de
pena Máxima até 02 (dois) anos. Entretanto, para o idoso(a) (pessoas de 60 anos ou
mais) prevê que em alguns crimes com pena máxima de 4 (quatro) anos, sejam
atendidos pelo Juizados Especiais Criminais. Evidenciamos, ainda, que os casos de
Violência Doméstica, Lei Maria da Penha (Lei nº 11. 340/2006), não estão
incorporados na esfera dos Juizados Especiais Criminais.
No Brasil a ação penal é pública, e a Lei determina sua exceção, como por
exemplo na Ação Penal Privada que é exclusiva da vítima. Nos crimes de menor
potencial ofensivo (contravenções e crimes cuja pena máxima é de até dois anos),
crimes abrangidos na Lei 9099/95 (competência dos Juizados especiais criminais),
não é necessário um Inquérito Policial, bastando para sua materialização, às
autoridades, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (realizado pela polícia civil do
estado), que é o instrumento investigatório próprio para a apuração das infrações de
menor potencial ofensivo.
A Ação Penal Privada, de acordo com o artigo 100 do Código Pena (2011, p.284):
Art. 100 - A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente
a declara privativa do ofendido. 1º - A ação pública é promovida pelo
Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de
representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça. §
2º - A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do
ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. 3º - A ação
de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o
Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal.

Voltando às peculiaridades dos Juizados Especiais Criminais, segundo
Gonçalves e Reis (2011. pág. 80):
Esses Juizados têm como traço característico a possibilidade de
adoção de medidas despenalizadoras, como a composição civil de
danos gerando a extinção da punibilidade e a transação penal para
aplicação imediata de multa ou pena restritiva de direitos”.

Partindo da característica despenalizadora do Juizados, passaremos a abordar
a Justiça Restaurativa no âmbito dos Juizados Especiais Criminais.
Nos crimes de menor potencial ofensivo e de ação penal privada ou de ação
penal pública condicionada à representação, a legislação

prevê uma audiência

preliminar, art. 72 da Lei 9.099/95:
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Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do
Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o
responsável civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz
esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da
aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de
liberdade.

Neste contexto jurídico, nos casos de crimes de ação privada ou condicionados
à representação e de menor potencial ofensivo, está prevista uma audiência preliminar
entre as partes, se houver conciliação, composição de danos civil (valor monetário
referente a danos morais ou materiais), se extingue a punibilidade ou pode haver, na
audiência preliminar dos Juizados Especiais Criminais, ainda, a transação penal (multa
ou pena restritiva de direitos), entretanto, em ambos os casos não haverá Ação Penal
(Reis; Gonçalves (2011, p 80). O sentido desta audiência preliminar é na intenção de
que as pessoas entrem num acordo de danos morais ou materiais, um acordo que na
maioria das vezes se reduz a uma questão monetária.
Na perspectiva restaurativa, nessa audiência preliminar, poderão ser realizados
círculos de construção de paz na sua vertente de transformação de conflitos que
começam pela fase do pré-círculo onde as partes serão escutadas separadamente e
preparadas para um encontro juntas no próprio círculo com apoios e outras pessoas
diretamente e indiretamente envolvidas no conflito. Na fase do círculo em si, todos
terão a oportunidade de expor como ocorreram os fatos, como se sentem em relação
ao dano/conflito, e se tudo correr bem, na parte final será elaborado um plano de ação
onde se define como se pode reparar o dano sofrido pela vítima (o efeito da atitude
danosa), assim como suprir as necessidades de todos os envolvidos, incluindo o
ofensor. Esse plano de ação contém os acordos feitos pelas próprias partes e pode
ser homologado pelo juiz. Depois de mais ou menos trinta dias se marca o pós-círculo
para avaliar o comprometimento dos acordos estabelecidos (MUMME, 2017).
Percebe-se que existe uma relação de diálogo e escuta, com relação aos fatos
e as partes, não se parte do pondo autor/réu, e sim, da sociedade, ou seja, das
necessidades reais de todos os envolvidos. A vítima, por exemplo, pode não desejar
uma composição civil (valor monetário), mas necessitar um pedido de desculpas e
voltar a se sentir segura na sua comunidade. Assim, o direito penal na ótica
restaurativa é um caminho de pacificação social de reestabelecimento de relações.
Para que isso aconteça, podem trabalhar, na audiência preliminar dos Juizados
Especiais Criminais, uma equipe multidisciplinar, formada por facilitadores que são
pessoas que passam por um longo e extenso processo de formação teórica e prática
14
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em justiça restaurativa. A intenção é resolver o conflito na ótica restaurativa,
devolvendo os conflitos para as partes que no espaço seguro dos Círculos de
Construção de Paz poderão explorar todas as dimensões do conflito, inclusive os
danos, e definirem formas de reparação e convivência futura. E ante o pensamento de
que cada um, em relação ao crime/dano, buscar suprir suas necessidades, o ofensor
(para de se tome ciência de sua responsabilidade em relação ao crime/dano), a vítima
(para que expresse sua necessidade de como o dano sofrido pode ser reparado), e a
comunidade em que se encontram inseridos, para que haja efetiva possibilidade de
retorno a sociedade e a consciência que o dano foi reparado e as relações, antes
litigiosas, reestabelecidas.
Esta possibilidade de resultados restaurativos, nos Juizados Especiais
Criminais, sob o ponto de vista do nosso sistema legalista, é totalmente possível, e foi
solidificada ainda mais pela Resolução Nº 225 de 31/05/2016, que dispõe sobre a
Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário (CNJ, 2016).
3

Conclusão
A Justiça Restaurativa representa um novo olhar para a resolução pacífica de

conflitos, intencionada à efetiva pacificação social e de respeito a cada ser humano.
Sabemos que nenhum ser humano é igual, porque advindos de culturas, comunidades
e ideologias diferentes, portanto, o conflito é inerente das relações humanas. A Justiça
Restaurativa entende que todo ser humano tem seu valor na sociedade, e que os
conflitos podem ser transformados. Nessa perspectiva, os Círculos de Construção de
Paz surgem como excelente oportunidade de definir novas formas de convivência
(diálogo, escuta) e assunção de responsabilidades (comunidade e partes do conflito),
tanto de forma preventiva em prol da construção de relacionamentos saudáveis, como
de forma reativa, na hora em que o conflito se materializa sob a tutela do poder
estatal. Esse artigo teve a intenção de mostrar as possibilidades de implementação da
Justiça Restaurativa nos Juizados Especiais Criminais, assim como, os benefícios que
isso acarretaria.

15

35

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

REFERÊNCIAS
BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução
de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.
BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução Neury Carvalho. São Paulo:
Hunter Books, 2012.
BOYES-WATSON, Carolyn; PRANIS,Kay. No coração da esperança: guia de
práticas circulares:o uso de círculos de construção de paz para desenvolver a
inteligência emocional, promover a cura e construir relacionamentos saudáveis.
Tradução Fátima de Baskiani. Porto Alegre.TJ/RS, departamento de artes gráficas,
2011.
BRANDÃO, Cláudio. Teoria jurídica do crime. Rio de Janeiro: Forense, 2002.
BRASIL. Código Penal, Código de Processo Penal, Constituição Federal,
Legislação Penal e Processual Penal. Organização Luiz Flávio Gomes.13. ed. São
Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2011.
BRASIL. Decreto-Lei n.º 3.688, de 03 de outubro de 1941. Lei das Contravenções
Penais. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3688.htm.
Acesso em: 15/07/2017.
BRASIL. Lei n.º 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e
dá
outras
providências.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm. Acesso em: 04/11/2017.
BRASIL. Lei n.º 11.313, de 28 de junho de 2003, Altera os arts. 60 e 61 da Lei no
9.099, de 26 de setembro de 1995, e o art. 2o da Lei no 10.259, de 12 de julho de
2001, pertinentes à competência dos Juizados Especiais Criminais, no âmbito da
Justiça
Estadual
e
da
Justiça
Federal.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11313.htm. Acesso em:
17/11/2017.
BRASIL. Lei n.º 9,099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências.Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm. Acesso em: 23/04/2018.
BUBER, Martin. Do diálogo e do dialógico. Tradução Marta Ekstein de Souza
Queiroz e Regina Weinberg. São Paulo: Perspectiva, 2009.
____. Eu e Tu. Trad. Newton Aquiles Von Zuben. São Paulo: Centauro, 2004.
CÂMARA DOS DEPUTADOS. Por uma Justiça mais rápida. Disponível em:
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/PONTO-DE-VISTA/551395ESPECIAL-CPP-–-POR-UMA-JUSTICA-MAIS-RAPIDA-(EPISODIO-2).html.
Acesso
em : 07/05/2017.

16

36

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: levantamento dos Presos Provisórios no
Brasil.
Disponível
em:http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84374-veja-a-integra-dolevantamento-dos-presos-provisorios-no-brasil. Acesso em: 05/05/2017.
FIGUEIRÊDO, Luiz Carlos. Sentença Criminal. In: Espaço Jurídico, 2013, Recife.
LABORATÓRIO DE CONVIVÊNCIA. MUMME Monica. Cartilha do curso de
introdução à justiça restaurativa., disponível em: laboratoriodeconvivencia.com.br/ .
Acesso em 13/05/2017.
PELIZZOLI, Marcelo (Org.). Justiça Restaurativa: caminhos da pacificação social.
Ed. Universitária UFPE, 2016.
PELIZZOLI, Marcelo L. Círculos de Diálogo: Base Restaurativa para a Justiça e os
Direitos Humanos. In: Direitos humanos e políticas públicas. Silva, Eduardo F., Gediel,
José A. P., Trauczynski, Silvia C. Curitiba: Universidade Positivo, 2014. Disponível em:
https://www.ufpe.br/documents/623543/624496/C%C3%ADrculos_de_Di%C3%A1logo
_Base_Restaurativa_para_a_Justi%C3%A7a_e_os_Direitos_Humanos.pdf/592867ed53fc-4d70-a682-ea757be95bef. Acessado em: 01/05/2018.
PINHO, Rodrigo Cesar Rabelo: Da organização do estado, dos poderes, e
histórico das constituições.14 ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
PRANIS, Kay. Processos circulares para resolução de conflitos. In. Teatro da
PUC,2017,São Paulo.Disponível em :www.youtube.com/watch?v=OKs8MxxSQlo.
Acessado em: 09/07/2017.
REIS, Alexandre Cebrian Araújo; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Processo penal
parte geral. 16.ed. São Paulo: Saraiva,2011.
VASCONCELOS, Carlos E. Mediação de conflitos e práticas restaurativas. São
Paulo: Editora: Método, 2008.
ZEHR, Howard. Trocando as lentes – novo foco sobre crime e justiça. São Paulo:
Palas Athena, 2008.
ZUBEN, N. A. Von. Martin Buber: cumplicidade e diálogo. Bauru: Edusc, 2003.

17

37

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

ANEXOS

38

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

REUNIÃO ESPECIAL
DE JURISDIÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
2017

39

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

SUMÁRIO

Apresentação _____________________________________________________ 1
Relatórios de Informações ___________________________________________ 3
Anexo I _________________________________________________________ 20
Anexo II _________________________________________________________ 25

40

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

APRESENTAÇÃO

Em 12 de janeiro de 2017, foi realizada reunião da Presidente do
Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça com os Presidentes
dos Tribunais de Justiça dos Estados, na qual foram tratados diversos assuntos,
dentre eles, a crise no sistema penitenciário brasileiro, especialmente consideradas
as rebeliões ocorridas no Estado de Roraima e Manaus, que resultaram na morte
de vários presos.
Naquela oportunidade, após a exposição da realidade dos
Estados, quanto ao sistema penitenciário local, ao número de preso condenados e
provisórios, foi firmado compromisso pelos Presidentes dos Tribunais no sentido de
imprimir celeridade no julgamento dos processos de presos provisórios, por se tratar
de matéria afeta à competência e responsabilidade do Poder Judiciário.
Nesse sentido, foi delineado que seriam colhidas as informações
quanto ao número de presos provisórios, elaborado um plano de ação para acelerar
o julgamento dos processos de réus presos, com prazo de duração de 90 dias e
encaminhamento dos resultados ao Conselho Nacional de Justiça.
Como detalhamento da ação, foi firmado, inicialmente, um
cronograma, com a fixação de prazos para coleta de dados quanto ao número de
presos provisórios por Estado, informação que deveria ser encaminhada pelos
Tribunais ao Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário
e do Sistema de Execução de medidas Socioeducativas, prazo este que se esgotou
às 17:00 do dia 17/01/2017, sendo que, mesmo sem observância do prazo
consignado, todos os Estados encaminharam as planilhas com relação nominal dos
presos provisórios, algumas planilhas com visível inconsistência de dados.
As planilhas foram analisadas e consolidadas pelo Departamento
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução
de Medidas Socioeducativas em conjunto com o Departamento de Pesquisa
Jurídica, ambos do Conselho Nacional de Justiça, sendo possível a extração dos
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dados relativos a número total de presos, número de presos provisórios, número de
processos de réus presos, número de processos relativos ao tribunal do júri, bem
como a média de tempo de prisão, conforme planilhas e gráficos apresentados
abaixo.
No que concerne às planilhas de presos provisórios, é importante
mencionar que embora tenha sido disponibilizado um modelo de planilha para
preenchimento, poucos Tribunais assim procederam, sendo apresentados os dados
das mais variadas formas, o que dificultou a análise e compreensão dos dados.
De igual forma, não é precipitado informar, pela análise dos dados
encaminhados, que um número reduzido de Tribunais possui listagem atualizada
dos presos provisórios, muitos deles contam com o sistema de controle
disponibilizado pelas Secretarias Penitenciárias, dificultando, com isso, o controle
de prazos e julgamentos dos processos por parte do Poder judiciário.
Pelo desdobramento da ação, até o dia 20/01/2017, os Tribunais
deveriam encaminhar plano de ação para enfrentar o julgamento dos processos de
presos provisórios, incluindo aqueles afetos à competência do júri, missão cumprida
pela maioria dos Tribunais, sendo exceção os tribunais de Mato Grosso do Sul e
Tocantins, que até a presente data não encaminharam plano de ação, embora
exaustivamente cobrados para que o fizessem.
Desta forma, seguem, abaixo, análise dos dados extraídos das
planilhas de presos provisórios e planilha com as ações integralizadas por cada
Estado, que submeto à análise da Presidente do Supremo Tribunal Federal e
Conselho Nacional de Justiça.

DADOS SOBRE PRESOS NO BRASIL

A partir do levantamento de informações, requeridas pelo
Conselho Nacional de Justiça, junto aos Tribunais de Justiça dos Estados, os dados
relativos aos presos no Brasil, poderiam ser assim sintetizados de acordo com as
informações contidas nos gráficos e tabela abaixo colacionados¹.
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GRÁFICO 1. TOTAL DE PRESOS (BRASIL)

TOTAL DE PRESOS NO BRASIL
654.372

221.054
34%
PROVISÓRIOS
433.318
66%
CONDENADOS

Fonte: Levantamento CNJ junto aos Presidentes dos Tribunais de Justiça (jan./17)
Obs.1: número de presos provisórios consolidado fornecido pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ - DPJ.
Obs. 2: Dados relativos ao total de presos do TJAC, TJAM, TJAP, TJBA, TJCE, TJES, TJPA, TJPI, TJRJ, TJRO, TJRR, TJSE obtidos pela Secretaria Geral do STF em
2016, vez que não informados no Levantamento de janeiro de 2017.
Obs.3: Dados relativos ao total de presos do TJAL, TJGO, TJPR, TJRN obtidos por meio do Geopresídios 21 de janeiro de 2017, vez que não informados no
Levantamento de janeiro de 2017, nem tampouco no levantamento realizado pela Secretaria Geral do STF em 2016.
1

Cumpre ressalvar que, diante da fonte de informações, não estão contemplados os dados dos presos provisórios que respondem a ações penais perante a Justiça
Federal , que totalizavam 1.745, segundo o INFOPEN/dez.2014 (http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/transparencia-institucional/estatisticasprisional/relatorios-estatisticos-analiticos-do-sistema-prisional), bem como os presos condenados que estão no Sistema Penitenciário Federal, cujas execuções de penas
tramitam na Justiça Federal, e que equivaliam a 529 em janeiro de 2017 http://oglobo.globo.com/brasil/presidios-federais-estao-proximos-do-limite-adequado-deocupacao-20779012
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GRÁFICO 2. TOTAL DE PRESOS X PRESOS PROVISÓRIOS POR UF
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Fonte: Levantamento CNJ junto aos Presidentes dos Tribunais de Justiça (jan./17)
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GRÁFICO 3. PERCENTUAL DE PRESOS PROVISÓRIOS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE PRESOS POR UF
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Fonte: Levantamento CNJ junto aos Presidentes dos Tribunais de Justiça (jan./17)
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TEMPO DE PRISÃO

As informações contidas nos gráficos abaixo foram obtidas a partir da informação da data da prisão informada nas planilhas
enviadas em relação aos feitos envolvendo réus presos nos Tribunais de Justiça Estaduais. O corte adotado de 180 (cento e
oitenta) dias não implica, necessariamente, em excesso de prazo vez que os dados incluem processos em que já houve término
de instrução, processos em que houve recurso, ou processos cuja complexidade pode, em tese, justificar a dilação temporal
diante de circunstâncias concretas.
GRÁFICO 4. NÚMERO DE PRESOS PROVISÓRIOS COM ATÉ 180 DIAS DE CUSTÓDIA CAUTELAR POR UF
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Fonte: Levantamento CNJ junto aos Presidentes dos Tribunais de Justiça (jan./17) Obs.: dados do TJPB descartados por aparente inconsistência.
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GRÁFICO 5. NÚMERO DE PRESOS PROVISÓRIOS COM MAIS 180 DIAS DE CUSTÓDIA CAUTELAR POR UF
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Fonte: Levantamento CNJ junto aos Presidentes dos Tribunais de Justiça (jan./17)
Obs.1: dados do TJPB descartados por aparente inconsistência.
Obs.2: Totalizam-se 113.129 presos provisórios com mais de 180 dias de custódia cautelar no país.
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GRÁFICO 6. TEMPO MÉDIO DA PRISÃO EM DIAS POR UF
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Fonte: Levantamento CNJ junto aos Presidentes dos Tribunais de Justiça (jan./17)
Obs 1.: dados do TJPB descartados por aparente inconsistência. Obs 2: Média Nacional: 368 dias.
Obs. 3: A análise do cômputo de prazo médio de prisão, deve considerar a sazonalidade significativa da incidência criminal que interfere diretamente nas prisões em
flagrante, bem como na complexidade dos feitos envolvendo presos provisórios, o que pode gerar distorções. Deste modo, o dado deve ser interpretado em conjunto com
as circunstâncias concretas que motivaram cada prisão processual.
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NÚMERO DE PROCESSOS ENVOLVENDO PRESOS PROVISÓRIOS

Os dados abaixo referem-se aos processos envolvendo o número de feitos criminais em que haja prisão processual
decretada. O número difere do número de presos provisórios pois uma mesma pessoa pode estar presa cautelarmente em mais
de um processo, bem como um único feito pode envolver mais de um corréu preso.
GRÁFICO 7. NÚMERO TOTAL DE PRESOS PROVISÓRIOS EM PROC. DE COMP. DO TRIB. DO JÚRI E EM PROC. DE RITO DIVERSO

Total de Processos Presos Provisórios: 244.653
31.610
13%
Tribunal
do Júri

213.043
87%

Processos Tribunal do Júri

Processos Presos Provisórios

Fonte: Levantamento CNJ junto aos Presidentes dos Tribunais de Justiça (jan./17)
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GRÁFICO 8. PERCENTUAL DE PROCESSOS ENVOLVENDO RÉUS PRESOS DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI EM RELAÇÃO AO TOTAL DE PROCESSOS
ENVOLVENDO RÉUS PRESOS DE RITOS DIVERSOS DO JÚRI POR UF
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Fonte: Levantamento CNJ junto aos Presidentes dos Tribunais de Justiça (jan./17)
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GRÁFICO 9. TOTAL DE PROCESSOS ENVOLVENDO RÉUS PRESOS DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI X PROCESSOS ENVOLVENDO RÉUS PRESOS DE
RITO DIVERSO POR UF
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Fonte: Levantamento CNJ junto aos Presidentes dos Tribunais de Justiça (jan/17)
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GRÁFICO 10. PERCENTUAL DE PRESOS PROVISÓRIOS POR TIPO DE CRIME PRATICADO
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Fonte: Levantamento CNJ junto aos Presidentes dos Tribunais de Justiça (jan/17)
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TABELA 1. PROJETOS ENCAMINHADOS PELOS TRIBUNAIS

Registre-se que, conforme delineado na reunião com os Presidentes dos Tribunal, ficou a critério de cada
Tribunal a forma de instituição e o detalhamento do plano de atividades, ficando resguardado que a ação era para julgamento
dos processos de presos provisórios e que ação teria duração inicial de 90 (noventa) dias, apara apresentação dos resultados
obtidos.
Ocorre que, mais uma vez, poucos Presidentes dos Tribunais internalizaram a compreensão exata da ação, o
que resultou em uma pluralidade de ações e informações, de forma que poucos Tribunais encaminharam projetos com delimitação
clara das atividades e cronograma de execução; já a maioria apresentou apenas a instituição de atos normativos, muitas vezes
divorciados do objetivo da ação, sem a delimitação da força de trabalho que seria empenhada, sem previsão do tempo ou
abrangência da ação; havendo Tribunais que não encaminharam qualquer planejamento.
Com essa formatação, passa-se a apresentar o que foi encaminhado por cada Estado como plano de ação
para o julgamento dos processos dos presos provisórios:
Relatório Sintético

Ações

Tribunal
TJAC

- Julgamentos de processos com presos provisórios
- Realização de mutirão de audiências criminais

TJAL

- Realização de mutirão carcerário

Prazos
Janeiro a Abril de 2017
Janeiro a Fevereiro de 2017
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TJAP

TJAM

TJBA

TJCE

- Articulação com atores externos
- Definição de metas
- Ofício ao Governador solicitando recursos necessários à manutenção digna da população carcerária
- Elaboração de calendário conjunto com Juízes, promotores, defensores advogados para julgamentos
-Elaboração do calendário anual de encontros para as instituições integrantes do sistema de justiça
- Criação de Comitê interinstitucional Administração Prisional, MP, DP e Judiciário
- Ampliação do número de magistrados para trabalharem nas audiências de custódia da capital
- Convocação de magistrados de comarcas do interior, com menor fluxo de processos
- Julgamento prioritário, pelos membros da comissão de esforço concentrado, dos processos dos réus
presos
- Requisição de certidões carcerárias e disciplinares, devidamente atualizadas em relação aos
condenados
- Recomendação aos Juízes das Varas de Família que nas execuções de alimentos primeiramente
devam exaurir as tentativas de desconto em folha de pagamento, em não sendo bem-sucedido,
executar a sentença
- Realização de capacitação técnica de servidores das Varas
- Reexaminar todos os inquéritos e processos de presos provisórios, sentenciados ou não, proferindo
decisão quanto à manutenção da prisão
- Antecipar as audiências de processos de pessoas presas
- Providenciar a expedição de guia de execução, provisória ou definitiva, quando pendente tal
providência
- Reexaminar todas as execuções penais de reeducandos presos, para subsidiar benefícios
- Atualizar rotinas cartorárias e dar cumprimento às decisões proferidas no mutirão
- Verificação de Comarcas sem Defensores e regionalização da Defensoria para ação nos presos
provisórios
- Disponibilização pela OAB de advogados voluntários nas audiências que não tenham defensores
- Criação de Núcleos Permanentes para Audiências
- Solicitar a Adm. Prisional ações de atualização dos dados e aprimoramentos nos encaminhamento dos
presos para as audiências de custódia
- Solicitar a ampliação do sistema de audiências por videoconferência

Janeiro a Abril de 2017

Não informado

Janeiro a Abril de 2017

Não informado
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TJDFT

TJES

TJGO

TJMA

- Disponibilização de funcionários e funções para que seja analisado os benefícios vencidos
- Orientação aos magistrados para priorização máxima de processos com excesso de prazo
- Disponibilização de unidade de apoio jurídico para auxílio aos gabinetes

Não informado

- Levantamento junto às Varas do acervo de processos pendentes de julgamento
- Criar cronograma de atuação para grupo itinerante composto por Magistrados, Promotores e
Defensores

Não informado

- Estabelecimento de uma equipe mínima de trabalho
- Verificação da possibilidade de ampliação das vagas
- Realização de estudos/projetos para ampliação da Justiça Restaurativa e Terapêutica
- Levantamento, classificação e catalogação dos parceiros nas medidas socioeducativas
- Reunião com representantes da Administração Prisional, Ministério Público, Defensoria Pública e OAB

TJMS

- Força Tarefa a ser realizada pela Defensoria Pública com os presos provisórios
- Implantação de audiências de custódia no interior
- Efetivação do Sistema Eletrônico de Execução Penal – SEEU do CNJ nas Varas de Execução Penal
- Designação de juízes substitutos às Comarcas onde há maior n° de processos criminais aguardando
instrução
- Implantação de videoconferências
- Expansão dos serviços de monitoramento para o interior, a cargo da Secretaria de Justiça e
Segurança
- Não informado, sob a justificativa de que a maioria dos presos é de competência federal

TJMG

- Priorização do julgamento dos agravos em execução penal

TJMT

TJPA

- Tratar 100% dos processos de presos provisórios
- Julgar 100% dos processos de presos provisórios com mais de 180 dias de prisão
- Instituiu Grupo de Trabalho com os órgãos de justiça criminal
- Monitoramento dos presos há mais de 90 dias com aviso aos magistrados
- Melhoria do sistema Libra para maior confiabilidade das informações

Janeiro a Abril de 2017

Não informado

Não informado

Não informado
Não informado

Janeiro a Maio de 2017

TJPB

- Impulsionamento e julgamento das ações penais ativas de réus presos

Janeiro a Maio de 2017

TJPR

- Realização de mutirões carcerários
- Revisão de todas as prisões provisórias com mais de 90 dias e incidentes com mais de 10 dias
- Encaminhamento de relatórios ao GMF

Janeiro a Abril de 2017

15

55

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

RELATÓRIOS DE INFORMAÇÕES
TJPE

- Julgamento de processos de réus presos pelo prazo de 60 dias
- Criação da central de agilização processual
- Criação da Central de Medidas Cautelares Processuais

TJPI

- Revisão dos Feitos com mais de 60 dias dos presos provisórios
- Esforço concentrado no prazo de 90 dias envolvendo presos provisórios
- Designar magistrados para varas mais movimentadas

TJRJ

TJRN
TJRS

TJRO

TJRR

- Formação de Comitê com órgãos da execução penal
- Apreciação dos benefícios encaminhados pela Defensoria
- Remanejamento de presos entre unidades
- Criação do Colegiado Interinstitucional para planejar e executar melhorias
- Força Tarefa para análise de processos de presos provisórios
- Avaliação dos Resultados
-Análise de tramitação dos processos com réus presos a mais de 90 dias
- Levantamento Estatístico dos processos de presos provisórios
- Destaque de juízes para processos em atraso
- Identificação de presos com mandados de prisão de outro Estado que devam ser transferidos
- Incentivo as inspeções como adoção de recomendações
- Priorização ao atendimento de processos de presos provisórios
- Recomendação a Secretaria de Justiça para ampliar a utilização do sistema eletrônico de controle de
presos
- Encaminhamento de relatórios a Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário
- Formação de grupo de trabalho de magistrados
- Análise de todas as prisões provisórias
- Realização do Censo Carcerário
- Otimização nos feitos criminais para aceleramento no andamento
- Destaque de juízes para analisar processos de presos provisórios
- Elevação no número de juízes, promotores e defensores
- Apoio a Administração Prisional no Plano de Melhoria do Sistema Penitenciário

Janeiro a Março de 2017

Janeiro a Abril de 2017

Um ano

Janeiro a Abril de 2017
Janeiro a Março de 2017

Janeiro de 2017

Janeiro a Abril de 2017
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TJSC

TJSP

TJSE
TJTO

- Intensificação no julgamento dos processos dos réus presos
- Articulação com a Secretaria de Assistência Social para encaminhamento de presos que forem
liberados, mas que estejam e situação de vulnerabilidade a fim de evitar o aprisionamento
- Ampliação o número de comarcas e aumento do monitoramento eletrônico
- Articulação com Secretaria de Justiça para aplicação de monitoramento eletrônico para presos do
semiaberto
- Realização de visitas técnicas pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário
- Estudos para utilização dos valores oriundos da pena pecuniária para utilização nas necessidades
- Aumentar a implantação das Audiências de Custódia
- Reunião com os atores envolvidos na Execução Penal Poder Executivo, MP, DP e OAB
- Reforço nas equipes de trabalho
- Incremento no programa de capacitação para os servidores
- Estudos para criação de unidades de monitoramento estatístico
- Destaque de novos magistrados e servidores
- Realização de Mutirão e antecipação de Audiências
- Instalação de novas salas de videoconferência para realizar audiências e minimizar a insuficiência de
escolta
- Verificação de concessão de benefícios
Não informado

Janeiro a Dezembro de 2017

Janeiro a Abril de 2017

Janeiro a Fevereiro de 2017
Não informado
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TABELA 2. PONTUAÇÃO NOS PROJETOS ENCAMINHADOS PELOS TRIBUNAIS
Tribunal

Atos Normativos
10%

TJAC
TJAL
TJAP
TJAM
TJBA
TJCE
TJDFT
TJES
TJGO
TJMA
TJMT
TJMS
TJMG
TJPA
TJPB
TJPR
TJPE
TJPI
TJRJ
TJRN
TJRS
TJRO
TJRR
TJSC
TJSP
TJSE
TJTO
Média

10
5
0
0
10
10
0
0
10
10
10
0
10
10
10
10
10
0
10
0
0
0
10
0
0
0
0
5

Articulação Atores
Externos
25%
10
25
25
25
10
25
0
25
25
25
25
0
0
0
0
25
0
0
25
25
0
0
25
15
25
0
0
13,3

Esforço
Concentrado Prov.
25%

Metas
15%

Prazos
15%

Avaliação
Controle
10%

Nota
%

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
0
10
25
25
25
25
25
10
25
25
25
25
25
15
25
0
21,7

0
15
0
0
15
0
0
0
5
15
0
0
0
15
5
15
0
5
0
0
5
0
15
15
0
25
0
5,5

15
15
15
0
15
0
0
0
15
0
0
0
0
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
15
0
9,8

0
0
5
0
5
0
0
0
0
5
5
0
0
10
10
10
10
0
0
10
10
10
0
10
10
0
0
3,3

60
85
70
50
80
60
25
50
80
80
65
0
20
75
65
100
60
45
60
75
55
50
90
80
60
65
0
58,6
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GRÁFICO 11. PONTUAÇÃO ATINGIDA PELOS TRIBUNAIS NOS PLANOS DE AÇÃO
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ANEXO I – ANÁLISE DE VARIAÇÃO DOS DADOS DE ACORDO COM AS FONTES DE INFORMAÇÃO
CONSIDERADAS

Pertinente ressaltar que há considerável diferença entre o número
de presos de acordo com a metodologia adotada ou a respectiva fonte de
informação. Em parte, tal constatação deve-se à disparidade da data-base da
colheita dos dados. Neste sentido, o Infopen, Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias, realizado de forma sistêmica desde o ano de 2005, pelo
Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, reflete a coleta
realizada na data-base considerada para o respectivo relatório analítico, junto a
gestores de cada unidade prisional, sendo os últimos dados publicados datados de
31 de dezembro de 2014. Já o Geopresídios, instituído pelo Conselho Nacional de
Justiça em junho de 2014, é um relatório dinâmico alimentado mensalmente pelos
relatórios de Inspeção realizadas por juízes com competência na área de execução
penal, extraídos do Cadastro Nacional de Inspeções nos Estabelecimentos Penais
e publicados de forma dinâmica, com base no último relatório judicial de inspeção
preenchido http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php.

Anote-se que o banco de dados do Geopresídios inclui as
carceragens situadas em unidades da Polícia Civil e por ela geridos, enquanto o
Infopen limita-se às unidades geridas pela Secretaria responsável pela
Administração penitenciário no Estado, excluindo as referidas carceragens (que são
consideradas apenas a partir de um levantamento geral feito às polícias).

Cumpre registrar, ainda, que o levantamento ora publicado teve
como foco o quantitativo de presos e em especial o de presos provisórios e
respectivos processos para nortear o dimensionamento do volume de trabalho que
será mobilizado pelo projeto “Reunião Especial de Jurisdição” pactuado pela
Presidência do Conselho Nacional de Justiça com os Presidentes de Tribunais de
Justiça dos Estados e do Distrito Federal.
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Por fim, consigne-se que o projeto de realização de um censo
penitenciário nacional, incluído entre as diretrizes de planejamento da Presidência
do Conselho Nacional de Justiça, buscará uniformizar os indicadores e conciliar as
metodologias adotadas nos relatórios acima descritos, apontando para a construção
de um cadastro nacional de presos, alimentado de forma contínua que possa
conferir segurança da obtenção dos dados, viabilizando uma adequada gestão da
informação e planejamento das políticas penitenciária e criminal.

Note-se que a análise das variações em questão conduz à
conclusão de que os dados relativos ao total de presos provisórios demonstraram
desvio superior a 20% entre o levantamento realizado junto aos Tribunais de Justiça
e as outras duas fontes de referência (CNIEP e INFOPEN) nos seguintes Estados:
Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, São Paulo.

Note-se que embora o quantitativo total de réus presos e de presos
provisórios seja um dado marcadamente dinâmico, o desvio verificado pode indicar
inconsistência da informação apresentada. Por tal razão, se faz recomendável um
tratamento posterior destas informações com vistas à checagem de sua
consistência.
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GRÁFICO 12. TOTAL DE PRESOS NO BRASIL POR FONTE DE INFORMAÇÃO
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GRÁFICO 13. TOTAL DE PRESOS POR UF POR FONTE DE INFORMAÇÃO
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GRÁFICO 14. TOTAL DE PRESOS PROVISÓRIOS POR UF POR FONTE DE INFORMAÇÃO
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ANEXO II - PROJETOS ENCAMINHADOS PELOS TRIBUNAIS
RELATÓRIO ANALÍTICO

TJAC

PLANO DE AÇÃO

COMUNICADO:

Of. nº. 78, da Presidência do TJ/AC, informando o Plano de Ações para enfrentamento da crise no
Sistema Carcerário.

ATO(S) NORMATIVO(S):

Comunicado Interno nº. 290/2017 – PRESI-GASUX ao Diretor Judiciário e ao Secretário da Câmara
Criminal, solicitando plano de trabalho com prazo de 90 dias, contendo a seleção de feitos prioritários
de réus com alta periculosidade, com prisões com excesso de prazo ou outro critério relevante, para
julgamento em sessões ordinárias e extraordinárias na Semana Nacional Criminal, no período de
30/01 a 3/02/17.
A Diretoria de Gestão Estratégica elaborou projeto de Formação de Grupo de Trabalho de
Magistrados e Força-Tarefa de servidores do interior, para efetivar atos sistêmicos relacionados aos
processos de presos provisórios, criando um Cartório Criminal Virtual com início previsto em 24 de
janeiro de 2017 e término previsto para 28 de abril de 2017.
Realização da Semana Criminal de 30 de janeiro a 3 de fevereiro de 2017, com extensa programação
e pauta de audiências, envolvendo as unidades criminais e a Câmara Criminal
Portaria n. 161/2017 da Presidência do TJAC que institui Grupo de Trabalho para a realização de
audiências criminais em regime de mutirão e auxílio remoto às varas criminais da Capital.
Ofício n. 218/GACOG da Corregedoria do TJAC enviado à Defensoria Pública do Acre solicitando a
designação de Defensores Públicos para a Semana Criminal (30.01 a 3.02.2017)
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Portaria n. 199/2017 da Presidência do TJAC que estabelece cronograma para realização de
audiências e sessões em regime de mutirão nas unidades criminais de primeiro e segundo graus, no
período de fevereiro a maio de 2017
Portaria 21/2017 da Presidência do TJAC que instituiu o Gabinete de Crise no âmbito do Tribunal de
Justiça para as ações relativas à execução penal e ao sistema socioeducativo.

AÇÕES:
PRAZO:

TJAL

Julgamentos de processos com presos provisórios, com a seleção de feitos prioritários pela
secretaria da câmara criminal e mutirão de audiências criminais.
De 24 de janeiro a 28 de abril de 2017

PLANO DE AÇÃO

COMUNICADO:

Ofício n. 167/2017/GP enviado pela Presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas encaminhando
informações relativas ao plano de ação de julgamento dos presos.

ATO(S) NORMATIVO(S):

ATA N. 01/2017 e 02/2017 que tratam de reuniões realizadas com os atores do sistema prisional para
definir a sistemática acerca da realização das atividades do mutirão carcerário.
Em 20.01.2017 foi realizada reunião com os juízes das varas criminais da Capital e do interior do Estado
e a Corregedoria Geral de Justiça definindo a dinâmica do mutirão carcerário com o objetivo de
desafogar o sistema prisional.
A primeira fase do mutirão carcerário iniciou em 23.01.2017 e até o dia 1º. do mês de fevereiro, a
Defensoria, o Ministério Público e os Advogados, com prazo comum, independente de despacho com
vistas, se manifestaram junto aos cerca de cinco mil processos selecionados para o mutirão em todo o
Estado, referentes aos presos provisórios.
Do dia 02 até o dia 13 de fevereiro, os Juízes das Varas Criminais, independentemente da manifestação
das partes, vão julgar os processos, avaliando a legalidade das prisões para decidir se os réus devem
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ser mantidos presos. Nesse momento, cada magistrado vai trabalhar em sua respectiva unidade, já que
os processos são virtuais.
A Câmara de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário auxilia os Juízes com as
orientações necessárias para a realização do mutirão.
Realização de mutirão carcerário
AÇÕES:
PRAZO:

Fevereiro de 2017

TJAP

PLANO DE AÇÃO

COMUNICADO:
ATO(S) NORMATIVO(S):

Ofício nº 051/2017, enviado pela Presidência do TJ/AP, encaminhando cópia de Ata de reunião ocorrida em 23.01.2017.
Não informado.
1) foi encaminhado ofício ao Governador do Amapá comunicando o teor da reunião e solicitando o repasse dos recursos

AÇÕES:

necessários à manutenção digna da população carcerária por meio do IAPEN/AP;
2) elaboração conjunta do calendário para a primeira reunião especial de juízes, promotores, defensores e advogados
a fim de promover os julgamentos de processos dos presos provisórios no 1º e 2º graus e reexaminar eventuais direitos
processuais das execuções penais, até a primeira quinzena de abril de 2017;
3) elaboração do calendário anual de encontros para as instituições, integrantes do sistema de justiça, asseguradoras
de direitos não-processuais à população carcerária, conforme atuação do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do
Sistema Carcerário do Amapá.
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PRAZO:

Até a primeira quinzena de abril.

TJAM

PLANO DE AÇÃO

COMUNICADO:
ATO(S) NORMATIVO(S):

No próprio e-mail enviado ao CNJ
Não informado
1 – Criação do comitê interinstitucional composto por membros da Secretaria de Justiça e

AÇÕES:

Penitenciária, do Ministério Público, da Defensoria Pública, e do próprio Judiciário – sem data definida.
2 – Ampliação do número de magistrados para trabalharem nas audiências de custódia da capital.
3 – Convocação de magistrados de comarcas do interior, com menor fluxo de processos, para
trabalharem em esforço concentrado nas varas criminais da capital, em auxílio aos juízes titulares.
4 – Julgamento prioritário, pelos membros da comissão de esforço concentrado, dos processos dos
réus presos.
5 – Requisição de certidões carcerárias e disciplinares, devidamente atualizadas em relação aos
condenados.
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6 – Recomendação aos Juízes de Direito Titulares das Varas de Família que nas execuções de
alimentos primeiramente devam exaurir as tentativas de desconto em folha de pagamento ou de
qualquer outra fonte de rendimento do devedor e, após esse procedimento, em não sendo bem
sucedido, executar a sentença com a prisão civil do devedor.
7 – Determinar, em caráter de urgência, a realização de capacitação técnica de servidores das Varas
Criminais comuns e especializadas da Capital, visando adequar os dados apresentados no SAJ/PG5
em primeira instância, principalmente à informação acerca do quantitativo de presos provisórios e
definitivos e de seus respectivos controles de penas.
PRAZO:

Não informado

TJBA
COMUNICADO:
ATO(S) NORMATIVO(S):

PLANO DE AÇÃO
No próprio e-mail enviado ao CNJ
Portaria Conjunta n. 1, de 17 de janeiro de 2017 - instituiu mutirão carcerário no período de 23 de
janeiro a 20 de abril de 2017, sob a coordenação do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do
Sistema Carcerário da Bahia.
Decreto Judiciário 35, de 17 de janeiro de 2017 designou 13 Juízes para atuarem no Mutirão
Carcerário.
Ata de Reunião ocorrida em 18.01.2017 enviada pela Presidência do TJBA.
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Foi assinado Termo de Cooperação Técnica entre o TJBA e a Secretaria de Segurança Pública para
a emissão de laudos periciais por via eletrônica.

Os objetivos do mutirão serão:
AÇÕES:

1) reexaminar todos os inquéritos e processos de presos provisórios, sentenciados ou não, proferindo
decisão quanto à manutenção da prisão;
2) antecipar as audiências de processos de pessoas presas, priorizando o seu julgamento no período
do mutirão carcerário;
3) providenciar a expedição de guia de execução, provisória ou definitiva, quando pendente tal
providência;
4) reexaminar todas as execuções penais de reeducandos presos, para subsidiar decisão quanto à
possibilidade de concessão de benefícios;
5) atualizar rotinas cartorárias das varas de execuções penais e dar cumprimento às decisões
proferidas no mutirão.
Os juízes deverão analisar a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa, na
forma do artigo 319 do CPP. A Assessoria Especial da Presidência para Magistrados fará
levantamento, até 20.01.2017, das unidades criminais desprovidas de juiz titular.

PRAZO:

De 23 de janeiro a 20 de abril de 2017, devendo o juiz informar os dados parciais do mutirão
carcerário nos dias 10.02.2017, 20.03.2017 e o definitivo em 25.04.2017
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TJCE

PLANO DE AÇÃO

COMUNICADO:

Ofício n. 72/2017-GAPRE enviado pela Presidência do TJCE informando a adoção das seguintes
providências:
1) consolidação do quantitativo de presos provisórios sob a custódia do sistema carcerário do Ceará,
com consequente envio de dados ao CNJ no dia 17.01.2017;
2) edição de Portaria por parte da Presidência do TJ, em 20 de janeiro de 2017, instituindo grupo
permanente de juízes para atuação específica junto aos processos de presos provisórios;
3) realização de reunião de trabalho com a participação do Ministério Público, Ordem dos Advogados
do Brasil e Defensoria Pública para construção de plano de atuação destinado a enfrentar, com maior
brevidade possível, os problemas que impedem a rápida tramitação dos feitos de natureza penal.

ATO(S) NORMATIVO(S):

Portaria n. 54/2017 – trata de adoção de medidas para a redução do congestionamento de processos
judiciais relativos aos presos provisórios no âmbito do Primeiro e Segundo graus de jurisdição. Institui
os núcleos permanentes de juízes da área criminal da Comarca de Fortaleza e do Interior para atuarem
em processos criminais cujos réus estejam presos provisoriamente. Os núcleos serão integrados por
magistrados e servidores conforme designação da Presidência do Tribunal.
Ofício Circular n. 03/2017 –GAPRE enviado pela Presidência do TJCE aos Desembargadores pedindo
a priorização na análise e julgamento dos processos com presos provisórios em segunda instância.
Ata de reunião administrativa realizada em 20.01.2017 no TJCE onde foram definidas as seguintes

AÇÕES:

sugestões:

31

71

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

RELATÓRIOS DE INFORMAÇÕES
1) necessidade de levantamento das Comarcas sem Defensores Públicos e regionalização da
Defensoria para ação concentrada em processos com presos provisórios;
2) disponibilização pela OAB, em caráter suplementar, de advogados voluntários para atuar nas
audiências de presos provisórios, condicionada à ausência ou impossibilidade de atuação da
Defensoria;
3) Criação pelo Poder Judiciário de Núcleos permanentes de juízes da área criminal da Comarca de
Fortaleza e do interior, com divulgação prévia de pautas de audiência e realização de audiências no
turno da manhã no Fórum Clóvis Beviláqua;
4) Solicitar à Secretaria de Justiça do Estado ações tendentes a atualização de dados do sistema
carcerário e aprimoramento do encaminhamento dos réus presos para as audiências;
5) Solicitar a ampliação do sistema de audiências por videoconferência.
Agendamento de nova reunião em 25.01.2017.
PRAZO:

TJDFT
COMUNICADO:

Não informado

PLANO DE AÇÃO
Ofício 951/GRP enviado pela Presidência do TJDFT, informando as providências tomadas em relação
ao esforço concentrado nas Varas de Execuções Penais. Informa que a VEP (unidade especializada em
regime fechado) possui um juiz titular, três juízes substitutos, 52 servidores e 33 estagiários; a VEPERA
(unidade especializada em regime aberto) possui um juiz titular, um juiz substituto, 16 servidores e 23
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estagiários e a VEPEMA (unidade especializada em penas restritivas de direito) possui um juiz titular,
um juiz substituto, 15 servidores e 25 estagiários.
ATO(S) NORMATIVO(S):

Não informado
Em sede de esforço concentrado a Corregedoria enviou 1 servidor e 4 estagiários para atuação

AÇÕES:

temporária de 90 dias na VEP e 1 servidor na VEPEMA. A Presidência do TJDFT determinou a imediata
remessa em definitivo de 7 funções comissionadas para a VEP recrutar sete servidores com qualidade
para avaliação de benefícios vincendos dos apenados.
A Presidência oficiou os magistrados de segundo grau de jurisdição com pedido de prioridade máxima
para inclusão de processos em pauta com excesso de prazo e disponibilizou unidade de apoio do
Tribunal, que conta com assessoria jurídica qualificada, para auxílio aos gabinetes

PRAZO:

Não informado.

TJES

PLANO DE AÇÃO

COMUNICADO:
ATO(S) NORMATIVO(S):

Ofício (sem número) assinado pelo Presidente do TJES
Não informado

Reunião em 01.02.2017 no TJES a fim de estabelecer uma programação para a realização de
AÇÕES:

audiências envolvendo presos que cumprem prisão provisória. Foram feitas as seguintes deliberações:
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1) Realização de levantamento junto às Varas Criminais, até 15 de fevereiro de 2017, do volume
do acervo de processos pendentes de julgamento
2) Após, será traçado cronograma de atuação por grupo itinerante, composto por Magistrados,
Promotores e Defensores Públicos, com apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil, a fim de que
seja dada maior celeridade ao andamento das ações penais no Estado

PRAZO:

Não informado

TJGO
COMUNICADO:

PLANO DE AÇÃO
Ofício n. 06/2017 – GBPRES - encaminhado pelo Presidente do TJGO, informando a realização de
uma reunião, na data de 16/01/2017, com MP, Defensoria Pública, OAB e Segurança Pública, visando
a colaboração e o esforço concentrado, para o bom andamento dos processos identificados até os
respectivos julgamentos definitivos.

ATO(S) NORMATIVO(S):

Ofício Circular n. 02/2017/GABPRES enviando ao CNJ o projeto relativo à crise no Sistema
Penitenciário.
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Ofício Circular n. 03/2017/GABPRES enviado aos Presidentes da Seção Criminal e das Câmaras
Criminais identificando e encaminhando os processos pendentes de julgamento no 2º. Grau, os quais
devem ser concluídos em 90 dias.
O Presidente do TJGO encaminhou, ainda, cópia de um Projeto elaborado pelo Tribunal, visando o
AÇÕES:

cumprimento das medidas definidas na reunião do dia 12 de janeiro de 2017, com a Presidente deste
Conselho. O referido Projeto, que será concluído em 20/04/2017, indicou as providências tomadas
para atingir as metas estabelecidas. Entre elas estão: a composição de uma equipe mínima de trabalho
por região, com total de 222 juízes para todo o Estado, sendo 168 titulares de Varas Criminais, 29
juízes substitutos e 25 juízes convocados em auxílio; a realização de estudos e/ou projetos de
ampliação da Justiça Restaurativa e da Justiça Terapêutica no Estado; o levantamento de sugestões
encaminhadas pelos Magistrados do Tribunal, bem como da Associação dos Magistrados do Estado
de Goiás; e a verificação da possibilidade de ampliação de vagas nos sistemas fechado, semiaberto
e aberto; o levantamento, classificação e catalogação dos parceiros nas aplicações de medidas
alternativas, em especial no que se refere à prestação de serviços à comunidade, bem como de
ressocialização.

PRAZO:

TJMA

De janeiro a abril de 2017

PLANO DE AÇÃO
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COMUNICADO:
ATO(S) NORMATIVO(S):

No próprio e-mail enviado ao CNJ
Ofício Circular n. 22017 da Presidência do TJMA determinando que os processos criminais com réus
provisórios sejam conclusos e julgados no prazo de 60 dias (envio em 16.01.2017) e que a Secretaria
atualize o sistema THEMIS, no prazo de 15 dias, de todos os processos criminais, em andamento,
com réus provisórios.
Ofício Circular n. 32017 da Presidência do TJMA encaminhando orientações do GMF/MA para que o
sistema eletrônico seja corretamente preenchido e alimentado, com a expedição de guias de execução
penal, provisória e definitiva, com a baixa dos mandados de prisão e a utilização do malote digital em
relação aos alvarás de soltura.
Ofício Circular n. 42017 da Presidência do TJMA comunicando aos desembargadores que os
processos criminais com réus provisórios sejam conclusos e julgados no prazo de 60 dias.
Reunião ocorrida em 09.01.17, contando com a presença de delegados, representantes da Unidade

AÇÕES:

de Monitoramento, Acompanhamento, Aperfeiçoamento e Fiscalização do Sistema Carcerário, com o
Secretário de Segurança do Estado, com o Secretário de Estado de Administração Penitenciária e
representante do Ministério Público
Segunda reunião, ocorrida em 18.01.2017, contando com a presença de representantes do Ministério
Público, Defensoria Pública, Procuradoria Geral do Estado, OAB e Corregedoria Geral da Justiça.
Não houve encaminhamento das Atas e nem relatório dos assuntos discutidos.

PRAZO:

Não informado.
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TJMT
COMUNICADO:

PLANO DE AÇÃO
Ofício n. 26/2017 encaminha Plano de Ação Emergencial, elaborado pelo Tribunal de Justiça do Mato
Grosso, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
Comissão de Direito Carcerário/OAB, Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) e Secretaria
de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH).
Ofício n. 30/2017 encaminha informações complementares ao Plano de Ação Emergencial junto aos
seguintes documentos: (i) Ata da Reunião da CGJ-MT, GMF-MT e parceiros; (ii) Provimento n.
01/2017-CGJ, (iii) Portaria Conjunta n.02/2017-CGJ e (iv) Informações acerca de equipamentos de
segurança.
(i) Ata da Reunião do dia 17/01/2017 informa sobre discussão pormenorizada da operacionalização do
Plano de Ação, apresentação e adequação dos Provimentos editados com vistas a efetivação do Plano
de Ação, presença e mobilização de outros órgãos (Ministério Público, Defensoria Pública, OAB/MT,
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos).

ATO(S) NORMATIVO(S):

(ii) Provimento n. 01/2017 da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, que admite,
excepcionalmente, pelo período de 90 dias, a transferência cautelar de presos nas unidades prisionais
do Estado pela SEJUDH, sem prévia anuência do juízo de origem e do juízo do destino, por medida
de segurança, e dá outras providências.
(iii) Portaria Conjunta n. 02/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato-Grosso, que instala
Regime de Exceção nas Varas Criminais do Estado do Mato Grosso para Aprimoramento Processual
da Justiça Criminal, no período de 06 de fevereiro a 15 de maio, com objetivo de promover revisão da
legalidade da manutenção das prisões provisórias e definitivas, bem como verificar a eficácia e
vigência de decisões que decretaram medidas de segurança nas comarcas do Estado. Para tanto, tal
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ato convoca 29 Juízes de Direito e 11 servidores para compor Grupo que atuará nos processos
criminais nos 11 polos Judiciais do Estado.
O plano é composto por 12 ações emergenciais, algumas com prazo de início imediato, a exemplo do
AÇÕES:

(i) estabelecimento de Força Tarefa a ser realizada pela Defensoria Pública nas Unidades Penais, junto
aos presos provisórios; da (ii) implantação de audiências de custódia no interior; da (iii) efetivação do
SEEU nas Varas de Execução Penal; da (iv) designação de juízes substitutos às Comarcas onde há
o maior número de processos criminais aguardando instrução e julgamento; da (v) implantação de
videoconferências; da (vi) expansão dos serviços de monitoramento para o interior do Estado, a cargo
da SEJUDH e da SESP.

PRAZO:

Não informado

TJMS
Observação:

PLANO DE AÇÃO
Não encaminhou, sob a justificativa de que a maioria dos presos é de competência federal, por isso
não fizeram plano de ação.

TJMG
COMUNICADO:

PLANO DE AÇÃO
Ofício n. 012/GAPRE/2017 enviado pelo Presidente do TJMG indicando 5 juízes e 1 servidor para
trabalharem em esforço concentrado, nas varas criminais e de execução penal
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Ofício n. 039/GAPRE/2017 enviado pelo Presidente do TJMG informando que o Desembargador
Marcílio Eustáquio dos Santos será o coordenador do grupo de magistrados e servidores do grupo de
esforço concentrado.
ATO(S) NORMATIVO(S):

Ofício n. 015/2017/1º GAVIP enviado pela 1ª Vice Presidência do TJMG à Presidência do TJMG
informando que foram expedidos ofícios aos Desembargadores Presidentes das Câmaras Criminais
para que sejam priorizados os julgamentos dos agravos em execução penal.
Priorização do julgamento dos agravos em execução penal

AÇÕES:
PRAZO:

Não informado

TJPA

PLANO DE AÇÃO

COMUNICADO:

ATO(S) NORMATIVO(S):

Ofício n. 182/17 da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará designando Grupo de
Trabalho para propor medidas visando organizar o esforço concentrado dos órgãos de justiça criminal
do Estado do Pará.
Não informado
Tratar 100% dos processos de presos provisórios e julgar 100% dos processos de presos provisórios

AÇÕES:

com mais de 180 dias de prisão (o que representa 3.869 processos em primeiro grau de jurisdição e
137 processos em segundo grau de jurisdição). O esforço concentrado se dará no período de 90 dias
por meio de trabalho extraordinário de 3 h diárias realizado em todas as comarcas do Estado do Pará,
sendo que cada comarca/vara tratará seus próprios processos, atuando com os juízes titulares,
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apoiados por servidores. A cada dia de trabalho serão informados os resultados produzidos e
encaminhados ao secretário do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF)
e replicados ao Coordenador do Grupo que poderá tomar as medidas necessárias para o atingimento
das metas estabelecidas pelo plano.
Instituiu Grupo de Trabalho no âmbito do Tribunal de Justiça para organizar o esforço concentrado dos
órgãos de justiça criminal do Estado do Pará.
As Corregedorias disponibilizaram um servidor para fazer o monitoramento diário das informações do
sistema verificando os réus presos há mais de 90 dias;
Caso o réu esteja preso há mais de 90 dias será disparada uma mala direta ao magistrado para que
o mesmo sentencie o processo no prazo máximo de 40 dias;
Melhoria do sistema Libra para que as informações de réus presos sejam mais confiáveis.
PRAZO:

TJPB
COMUNICADO:

De janeiro a maio de 2017

PLANO DE AÇÃO
Ofício n. 006/2017/GJAP encaminhando cópia da Resolução 02/2017 do Conselho da Magistratura do
Estado da Paraíba, que decretou Regime Especial de Jurisdição Conjunta nas unidades judiciárias
com competência criminal nas comarcas de João Pessoa e Campina Grande, que resultará no esforço
concentrado para impulsionamento e julgamento das ações penais ativas (em tramitação) de réus
presos, cujo prazo inicial foi estabelecido em 90 dias a ter início no dia 02.02.2017.
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ATO(S) NORMATIVO(S):

Resolução 02/2017 decreta o Regime Especial de Jurisdição Conjunta observando-se o seguinte: 1)
o exercício jurisdicional conjunto atenderá as ações penais de presos provisórios e os processos de
execução penal em tramitação; 2) magistrado titular ou em exercício deverá indicar cinco servidores
por unidade judiciária; 3) a Presidência do Tribunal designará juízes auxiliares e assessores de
circunscrição e servidores; 4) o juiz de cada unidade judiciária deverá apresentar ao Conselho da
Magistratura, mensalmente e ao final dos 90 dias, relatório circunstanciado dos trabalhos realizados e
dos resultados obtidos.
Impulsionamento e julgamento das ações penais ativas de réus presos

AÇÕES:

PRAZO:

De janeiro a maio de 2017

TJPR
COMUNICADO:
ATO(S) NORMATIVO(S):

PLANO DE AÇÃO
No próprio e-mail enviado ao CNJ
Ata de reunião ocorrida no TJPA enviada pelo Coordenador do GMF realizada em 17.01.2017
constando que: o TJPR realiza mutirões carcerários permanentes desde 2011 e realizou um nos dias
12 e 13 de janeiro, onde mais de 300 direitos foram concedidos, com a participação do MP, Defensoria
Pública e Secretaria de Segurança e Administração Penitenciária. Novo Mutirão carcerário será
iniciado em Curitiba e Região Metropolitana em 17.01.2017. Resumo das ações de esforço
concentrado: 1) ampliação da competência da execução penal dos juízes das comarcas aos juízes
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das VEP’s da jurisdição respectiva, de forma concorrente, já aprovada pelo Órgão Especial do TJPR;
2) Reunião do Comitê Gestor Permanente de Políticas Públicas e Penitenciárias do Estado; 3)
Levantamento eletrônico dos presos provisórios e dos direitos dos condenados; 4) Instrução Normativa
Conjunta estabelecendo Direitos Automatizados em sede de Execução Penal; 5) Instrução Normativa
Conjunta estabelecendo esforço concentrado para revisão dos presos provisórios com mais de 90 dias
de prisão, bem como instauração e julgamento de todos os incidentes de execução penal.
Instrução Normativa Conjunta n. 01/2017 da Presidência e da Corregedoria do TJPR instituindo rotina
de trabalho em todas as unidades judiciárias do Paraná com competência criminal e de execução
penal.
Instrução Normativa Conjunta n. 02/2017 da Presidência e da Corregedoria do TJPR determina a
realização de esforço concentrado em todas as unidades judiciárias do Paraná com competência
criminal e de execução penal, mediante a observância da seguinte rotina de trabalho: 1) revisão de
todas as prisões provisórias com mais de 90 dias e, naquelas em que não houver sentença
condenatória ou soltura, apresentar previsão de julgamento; 2) julgamento de todos os incidentes de
execução penal instaurados, com mais de 10 (dez) dias de instauração; 3) instauração de ofício de
todos os incidentes de execução penal, com julgamento no período de esforço concentrado (inclusive
comutação e indulto); 4) encaminhamento de relatório final das atividades ao GMF e à CorregedoriaGeral da Justiça, em até 30 dias da conclusão dos trabalhos.

Realização de mutirões carcerários, revisão de todas as prisões provisórias com mais de 90 dias,
AÇÕES:

julgamento de todos os incidentes de execução penais, com mais de 10 dias, encaminhamento de
relatórios ao GMF/PR
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PRAZO:

De janeiro a abril de 2017

TJPE
COMUNICADO:

PLANO DE AÇÃO
Ofício n. 79/2017 – GP da Presidência do TJPE informando que a Presidência do TJPE tem realizado
reuniões semanais, juntamente com a Corregedoria Geral da Justiça e o Grupo de Monitoramento e
Fiscalização do Sistema Carcerário deste Tribunal, com vistas a definir as ações emergenciais para
acelerar o fluxo dos processos criminais em tramitação no Estado. A assessoria da Corregedoria fez
um mapeamento da situação da jurisdição criminal em Pernambuco, mapeamento esse que foi
enviado em formato PowerPoint no e-mail.

ATO(S) NORMATIVO(S):

Ato 58/2017, de 17 de janeiro de 2017 do Gabinete da Presidência – institui, na Central de Agilização
Processual com sede na Capital, mutirão para julgamento de processos de réus presos em tramitação
nas Comarcas da Capital e Região Metropolitana, que se encontram conclusos para sentença, pelo
prazo de 60 dias, prorrogável por igual períodos, com a designação de 08 juízes,
Ato 63/2017, de 19 de janeiro de 2017 do Gabinete da Presidência – institui, na Central de Agilização
Processual do Interior, com sede na Comarca de Caruaru, mutirão para julgamento de processos de
réus presos em tramitação em tramitação nas Comarcas da 4ª. a 12ª. e 19ª. circunscrições judiciárias,
que se encontram conclusos para sentença, pelo prazo de 60 dias, prorrogável por igual período, com
a designação de 08 juízes.
Projeto de Lei Complementar, publicado no DJE do dia 24.01.2017, elaborado pelo TJPE com os
seguintes objetivos:
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1. Implementar mais uma ação em cumprimento ao que estabeleceu a Resolução n. 194, de 26
de maio de 2014, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que instituiu a Política
Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição
2. Criar nova unidade judiciária na Comarca da Capital, a Vara de Execuções das Penas em
Regime Aberto – VEPRA, para que as demais varas de execuções penais priorizem o
tratamento dos processos de réus presos.
3. Criar a Central de Medidas Cautelares Processuais, com sede na Capital e jurisdição em todo
Estado, para apreciar tais medidas até a denúncia ou promoção ministerial diversa.
4. Alterar a competência das varas criminais da Capital para diluir entre todas, exceto entre as
demais unidades judiciárias especializadas, a competência para processar e julgar os crimes
de entorpecentes.
5. Transformar a Seção B, da 4ª. Vara de Entorpecentes na 2ª. Vara de Crimes contra a
Administração Pública e a Ordem Tributária com o fito de dotar a jurisdição da Capital de outra
unidade especializada da espécie.

Julgamento de processos de réus presos pelo prazo de 60 dias, criação da central de agilização
AÇÕES:
PRAZO:

TJPI

processual, criação da VEPRA, criação da Central de Medidas Cautelares Processuais
De janeiro a março de 2017

PLANO DE AÇÃO
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COMUNICADO:

Ofício Nº 165/2017 – PJP/I/TJPI/PRES/GABJAPRES informando a realização de esforço concentrado
pelo prazo de 90 dias com o julgamento do maior número possível de processos envolvendo presos
provisórios.

ATO(S) NORMATIVO(S):

Não informado
Corregedoria oficiou, em 08/12/2016, todos os magistrados com competência criminal para rever todos

AÇÕES:

os feitos, sem movimentação há mais de 60 dias, relativos a presos provisórios.
Após reunião entre a Presidência e a Corregedoria determinou-se a seguinte linha de trabalho:
a) Determinar a realização de um Esforço Concentrado Criminal em todas as unidades jurisdicionais
do Estado, pelo prazo de 90 (noventa) dias, no intuito de que sejam reapreciados, instruídos e julgados
o maior número possível de processos envolvendo presos provisórios;
b) Designar 6 (seis) magistrados para auxiliar nas varas criminais mais movimentadas do Estado, os
quais reapreciarão processos de presos provisórios paralisados há mais de 60 (sessenta) dias, além
de julgarem feitos com alegações finais já apresentadas.
Julgamento do maior número possível de processos de presos provisórios, designação de juízes para
apreciar processos de presos provisórios.

PRAZO:

TJRJ

De janeiro a abril de 2017

PLANO DE AÇÃO
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COMUNICADO:
ATO(S) NORMATIVO(S):

No próprio e-mail enviado ao CNJ
ATA DE REUNIÃO N. 01/2017 realizada no Tribunal de Justiça do RJ no dia 26.01.2017 entre os
atores envolvidos na problemática do sistema carcerário a fim de instaurar Comitê que apresentará
sugestões e proposta tendentes a reduzir o encarceramento. Serão instituídos também subcomitês
de enfrentamento à superpopulação carcerária, sendo um de entrada e outro de saída.
Em 09.02.2017 todas as instituições apresentarão sugestões e propostas para reduzir o
encarceramento. A Defensoria Pública encaminhará listagem dos presos com requerimento de
progressão de regime, que se encontram nas unidades Milton Dias Moreira e Plácido de Sá Carvalho
ao Juiz da VEP, Dr. Rafael Estrela, que verificará a possibilidade de priorizar o processamento dos
feitos na VEP. Serão tomadas medidas de remanejamento para aliviar a pressão nas unidades Milton
Dias Moreira e Plácido de Sá Carvalho.
Apreciação dos pedidos de benefícios e remanejamento nas unidades Milton Dias Moreira e Plácido

AÇÕES:
PRAZO:

de Sá Carvalho
Um ano

TJRN
COMUNICADO:
ATO(S) NORMATIVO(S):

PLANO DE AÇÃO
Ofício n.0132/2017 da Presidência do Tribunal de Justiça do RN
Não informado
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As medidas adotadas foram:
AÇÕES:

1ª. Medida – Criação do Colegiado Interinstitucional de Execução Penal com o objetivo de planejar e
executar ações que tenham o objetivo de promover a melhoria do sistema carcerário (implementação
prevista até fevereiro/2017)
2ª. Medida – Criação de Força-Tarefa de Esforço Concentrado envolvendo magistrados e servidores
para análise dos processos de presos ainda não levados a julgamento (implementação prevista até
março/2017)
3ª. Medida – Avaliação de resultados com a reunião de todos os integrantes do colegiado
interinstitucional de execução penal com os magistrados envolvidos na força-tarefa para avaliação dos
resultados almejados (prevista para abril/2017)
Informa no ofício que está tendo problemas com a condução de presos às audiências
Análise dos processos de presos ainda não levados a julgamento

PRAZO:

De janeiro a abril de 2017

TJRS
COMUNICADO:

ATO(S) NORMATIVO(S):

PLANO DE AÇÃO
No próprio e-mail enviado ao CNJ

Não informado
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“Projeto de Verificação do Andamento Processual das Prisões Cautelares no Estado do Rio Grande
AÇÕES:

do Sul" – desenvolvido pela Corregedoria-Geral da Justiça, com os seguintes tópicos:
1) Realização de uma análise da tramitação dos processos com réus presos sem sentença por
prazo superior a noventa (90) dias.
2) Objetivo: verificar a regularidade do andamento dos processos em que houve a decretação de
prisão cautelar há mais de noventa dias sem a prolatação de sentença. Além disso, o Projeto
buscará identificar eventuais causas que vem obstando a celeridade dos processos criminais,
permitindo a adoção de ações no âmbito administrativo.
3) Data de início: a partir de 20.02.2017, com prazo de 30 dias para realização das verificações
e comunicação à CGJ nos 10 dias seguintes.
4) Agentes: sob a liderança da Corregedora-Geral da Justiça, com a coordenação do JuizCorregedor responsável pela matéria, auxiliado pelos demais Juízes-Corregedores e pelos
Coordenadores de Correição. Na execução da análise participarão também todos os Juízos
Criminais do Estado do Rio Grande do Sul que possuam processos com presos provisórios
com prazo superior a 90 dias.
5) Fases:
1ª fase: Levantamento estatístico de todos os processos com presos provisórios;
2ª fase: Reuniões entre os Juízes-Corregedores e os Coordenadores de Correição
para análise dos números constantes do levantamento e o planejamento do
projeto.
3ª fase: Aprovação por parte da Corregedora-Geral da Justiça;
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4ª fase: Elaboração de minutas do Ofício-Circular e planilhas de dados a serem respondidos pelos
Juízos Criminais;
5ª fase: Publicação do Ofício-Circular aos Juízos Criminais.
6ª fase: Aguardo do transcurso do prazo para as avaliações dos andamentos dos processos com
presos provisórios;
7ª fase: Tabulação das respostas dos Juízos Criminais e eventuais ratificações aos que
eventualmente não responderem no prazo;
8ª fase: Análise das respostas e identificação dos principais motivos justificadores do prolongamento
dos prazos acima de 90 dias.
9ª fase: Definição de Ações Efetivas da CGJ e dos Juízos Criminais, visando ao enfrentamento dos
problemas indicados.
10ª fase: Ordinarização de Ações Efetivas visando à constante verificação da regularidade da
tramitação dos processos com réus pesos cautelarmente.
Atualmente os trabalhos se encontram na 3ª fase, com previsão de cumprimento normal das fases
seguintes.
Análise da tramitação dos processos de réus presos com prazo superior a 90 dias
PRAZO:

TJRO

De janeiro a março de 2017

PLANO DE AÇÃO
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COMUNICADO:

Ofício n. 1/2017/PR-STF encaminhado pelo Presidente do Tribunal, informou que o Poder Judiciário
de Rondônia realiza todos os anos Mutirão Carcerário em todas as unidades prisionais do Estado.
Informou também que nos meses de maio e setembro são realizados os mutirões referentes aos
presos provisórios e, por fim, esclareceu que foi instituída equipe de juízes para atuar nas serventias,
nas quais constem atrasos nos processos de acusados presos.

ATO(S) NORMATIVO(S):

Não informado
Foi encaminhada ata da reunião, realizada na data de 19/01/2017, com o Corregedor-Geral de Justiça,

AÇÕES:

o Presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia, o Coordenador e um membro
do GMF e o Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral, com as seguintes deliberações: O Corregedor-Geral
de Justiça determinou a criação de equipe de Magistrados, para auxiliarem nas serventias em que
constam processos em atraso; Providências para a promoção da identificação de pessoas pressas por
força de mandado de prisão expedido por órgão integrante de unidade judiciária de outro Estado, com
a finalidade de intervir, com o apoio do juiz cooperados, para sua transferência; Incentivo ao movimento
de inspeção periódica nas unidades prisionais , com olhar mais crítico, recomendando a adoção de
providências e comunicações pertinentes, quanto às mazelas; Recomendação à identificação, revisão,
atenção e priorização extrema aos processos ainda sem julgamento e que contam com réus presos,
informando ao GMF o resultado de tais ações em prazo determinado; e recomendação à SEJUS a
ampla utilização do sistema eletrônico de controle de presos, como forma a auxiliar os demais órgãos
da execução penal
Criação de equipe de magistrados para auxiliarem nas serventias em que constam processos em
atraso
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PRAZO:

Janeiro de 2017

TJRR
COMUNICADO:

PLANO DE AÇÃO
Ofício n. 0087545/2017 no qual o Presidente do Tribunal de Justiça encaminha o relatório de presos
provisórios e cópia da ata de reunião realizada do Tribunal, com o desiderato de ajustar as medidas
necessárias para implementar esforço concentrado por parte dos magistrados e servidores, de modo
a realizar ‘choque de jurisdição penal’ para dar maior celeridade ao julgamento de processos com réus
presos, avaliar a necessidade das prisões provisórias e analisar a possibilidade de concessão de
benefícios aos réus em cumprimento de pena.

ATO(S) NORMATIVO(S):

Em reunião realizada em 16 de janeiro de 2017, foi formado grupo de trabalho composto por 5
magistrados, assim como o número de servidores necessários, visando esforços para analisar todas
as prisões cautelares em vigor no estado de Roraima, constando as seguintes determinações: a)
Análise de todas as prisões provisórias, no prazo de 30 (trinta) dias, através de grupo de trabalho
autônomo, composto por 05 (cinco) juízes, os quais atuarão em estrutura distinta das unidades
jurisdicionais onde tramitam os feitos, com início no dia 28 de janeiro do corrente ano; b) realização
de censo carcerário, no prazo de 90 (noventa) dias, a cargo da Vara de Execução Penal; c) Otimização
do andamento dos feitos criminais, elevando o número de Juízes, Promotores, Defensores e
servidores nas Varas Criminais da Comarca de Boa Vista/RR, a fim que os processos tramitem de
modo mais célere.
- Portaria 154 de 27 de janeiro de 2017 da Presidência do TJRR que designou 6 juízes e 11 servidores
para, em regime de esforço concentrado, analisar as prisões decretadas pelos juízos criminais da
Comarca de Boa Vista e realizar o julgamento de processos com réu preso.
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O Tribunal de Justiça de Roraima encaminhou o Plano para Melhoria do Sistema Penitenciário de
Roraima, feito pela Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania de Roraima, e no qual constam os
seguintes eixos de atuação:
1. Emergencial (Curtíssimo Prazo): Solicitar Mobilização da Força Nacional para manutenção da
segurança no perímetro interno e externo dos estabelecimentos penais; remanejamento de unidades
das lideranças das facções criminosas (transferências); vistoria das condições estruturais das
unidades; contagem de detentos; identificação de todos os detentos mortos e liberação dos corpos
para família, acompanhamento de assistente social; apuração dos fatos, dentre outras ações com o
escopo de apurar, responsabilizar e evitar novos episódios; implementar operação pente fino em todo
que acessarem ao sistema prisional; instalar bloqueador de celular; cerca elétrica, concertina,
holofotes, eletrificação do alambrado, câmera de vídeo monitoramento; reaparelhamento de itens
básicos Agentes e Unidades Prisionais; Monitoramento Eletrônico (tornozeleira eletrônica); edição de
Decreto Situação Especial de Emergência no Sistema Prisional do Estado de Roraima - DECRETO
Nº 22.415-E, de 09 de janeiro de 2017.
2. Cooperação – Ação Conjunta (TJ / MP / Defensoria Pública): TJ / MP / Defensoria Pública Mutirão
dos presos provisórios e progressão de regime dos presos condenados; ampliação de alternativas
Penais como monitoração eletrônica; Audiência de Custódia; Ampliação do Quadro de Defensores e
Assessores; Programa de seleção de estagiários (remunerados e voluntários) para atuação na
prestação jurídica integral e gratuita aos presos do sistema penitenciário.
3. Regulamento Penitenciário (Adequação): Criação de novas unidades; Adequação de
departamentos com relevância estratégica (Inteligência e Intervenção Tática); Reestruturação de
cargos funções administrativas; Revisão dos Procedimentos de Operação; Código de Conduta.
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4. Infra Estrutura (Superlotação / Habitabilidade / Segurança): Construção do “CENTRO DE
RESSOCIALIZAÇÃO MASCULINO RORAIMA I”, (Regime Fechado); Construção do “CENTRO DE
RESSOCIALIZAÇÃO MASCULINO RORAIMA II”, (Regime Fechado); Conclusão da Penitenciária de
Rorainópolis; Readequação da Penitenciária de Monte Cristo (Segurança I elétrica e hidráulica);
Conclusão do anexo prisional da cadeia pública de Boa Vista; Reforma da Casa do Albergado de Boa
Vista; Reforma Cadeia Feminina de Boa Vista; Reforma da Cadeia Pública de Boa Vista; Reforma do
Presídio de São Luiz do Anauá; Implantação de Sistema de TI para gestão do sistema penitenciário;
Estruturação de plano de separação entre presos provisórios e condenados e os condenados por
natureza e gravidade do crime; Aquisição de equipamentos, armas e veículos para as novas unidades.
5. Reaparelhamento (Equipamentos / Veículos / Armas)
6. Gestão de Recursos Humanos (Capacitação / Qualificação / Plano de Carreira / Dimensionamento
Efetivo): Contratação de servidores (área administrativa e penitenciária) e otimização funcional da
execução penal; Curso de Capacitação e Aperfeiçoamento na área de Gestão Penitenciária; Projeto
de qualificação da equipe técnica para classificação de apenados; Plano de Carreira; Apuração do
fatos e responsabilização (Concluir 100% dos procedimentos apuratórios referentes aos crimes
cometidos).
7. Aperfeiçoamento dos serviços, para inclusão social: Fortalecimento da função fiscalizadora da
Defensoria Pública e defesa dos direitos coletivos da população carcerária; Desenvolvimento de
Projetos para presos; Cursos Profissionalizantes (Cursos na área de construção civil entre outros);
Identificação e tratamento de presos usuários de drogas; Ampliação e melhoramento do número de
atendimento jurídico multidisciplinar diários nas unidades do sistema penitenciário aos presos e seus
familiares; Programa de acompanhamento dos benefícios de penas alternativas, sursis de pena,
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suspensão de condicional do processo, livramento condicional e progressão de regime; Fortalecimento
do Conselho Penitenciário; Ampliação da Assistência Jurídica aos Presos Provisórios.
8. Cooperação - Medida de combate a cultura da violência: Criação do Conselho Estadual de Direitos
Humanos; Orientações multidisciplinares para os presos e seus familiares; Incremento de tecnologias
de inteligência; Centro de apoio operacional de política penitenciária e execução penal; Fortalecimento
do grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário; Aparelhamento da Corregedoria
Geral; Consonância com objetivos da LEP.
9. Assistência ao egresso: Readequar o Programa de Assistência ao Egresso; Reestruturar equipe
técnica composta por profissionais e estagiários das áreas de Direito, Psicologia e Serviço Social para
atendimento aos egressos; Programas estruturados para trazer a sociedade à cooperar, em especial
o terceiro setor, possa compartilhar com o Estado a responsabilidade pela redução dos altos índices
de criminalidade violenta.
10. Inteligência Sistema Penitenciário: Formação e Capacitação, Implantação de Sistema de TI para
gestão do sistema penitenciário.
11. Planejamento e Controle: Conselhos e Comitês; Conselho da Comunidade (Lei de Execução);
Aparelhamento e Capacitação; Fortalecimento do Conselho; Mecanismo de prevenção e combate a
tortura; Gerenciamento das Comunicações e Integração; Estruturação Orçamentária do Sistema;
Gestão de Suprimentos e Custos; Métricas: definição de índice quantificável, simples e entendível que
pode ser usado para comparar e melhorar o desempenho; Benchmarking: um processo sistemático
de medição de desempenho em relação a resultado de outras unidades com propósito de determinar
as melhores práticas que irão direcionar para uma performance superior quando adotadas e utilizadas.
O Benchmarking deve ser entre unidades e com empresas da iniciativa privada comparando
atividades similares; Gestão do Conhecimento (BOAS PRÁTICAS e LIÇÕES APRENDIDAS) apoiar a
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criação, a transferência e a aplicação do conhecimento entre as unidades; Dashboard (Painel de
Indicadores); Contratação de Consultoria para apoiar a implementação do PLANO.

Análise de todas as prisões provisórias, realização de censo carcerário, no prazo de 90 dias, a cargo
AÇÕES:

da Vara de Execução Penal de Boa Vista, otimização do andamento dos feitos criminais, elevando o
número de juízes, promotores, defensores e servidores nas Varas Criminais da Comarca de Boa
Vista/RR, a fim de que os processos tramitem de modo mais célere

PRAZO:

De janeiro a abril de 2017

TJSC

PLANO DE AÇÃO

COMUNICADO:

Ofício n. 285/2017 enviado pelo Presidente do Tribunal de Justiça encaminhando o plano de ação
elaborado pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário da Corte.

ATO(S) NORMATIVO(S):

Não informado
A iniciativa em Segundo Grau é o julgamento, nas quatro câmaras criminais do Tribunal de Justiça,

AÇÕES:

dos processos de réus presos distribuídos até 20-1-2017, até o dia 30 de abril de 2017.
Haverá o acompanhamento sistemático do número de processos julgados nas unidades com
competência criminal, com divulgação de resultados em 4-05, 4-08, 6-11 e 18/12.
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Haverá a intensificação do julgamento de processos de réus presos, com divulgação de resultados em
4-05, 4-08, 6-11 e 18/12
Haverá uma nova etapa de implantação da audiência de custódia em comarcas com estrutura e
organização para esse fim.
O Tribunal de Justiça fará articulação com a Secretaria de Assistência Social de Florianópolis para
atendimento, por meio de projetos específicos, de presos apresentados em audiência de custódia, de
modo especial os vulneráveis ou em situação de rua, com o fim de evitar o aprisionamento.
Serão ampliadas o número de comarcas, de 6 para 14, em que se aplica o monitoramento eletrônico
de presos provisórios.
Será feita articulação com a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania para aplicação de
monitoramento eletrônico no caso de pena privativa de liberdade no regime semiaberto.
Serão realizadas 2 (duas) visitas técnicas mensais do Grupo de Monitoramento e Fiscalização nas
unidades prisionais em parceria com o juiz corregedor do presídio ou da penitenciária, até novembro
de 2017.
Será realizado estudo para aplicação dos valores oriundos de pena de prestação pecuniária em
projetos e ações de abrangência estadual, com o fim de promover soluções ao sistema prisional –
vigilância eletrônica, bloqueador de sinal de celular, estrutura e equipamentos para realização de
audiência por videoconferência e outras necessidades.
Julgamento de processos em segundo grau, intensificação e acompanhamento do julgamento de
processos em primeiro grau, implantação de audiências de custódia, ampliação do monitoramento
eletrônico, aumento das visitas às unidades prisionais.
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PRAZO:

De janeiro a dezembro de 2017

TJSP

PLANO DE AÇÃO

COMUNICADO:
ATO(S) NORMATIVO(S):

Através do próprio e-mail enviado pelo Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo
Não informado
A Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo realizou reunião, em 16 de janeiro de 2017, com

AÇÕES:

todas as entidades envolvidas no sistema prisional para identificar outras ações, inclusive de
responsabilidade dos demais atores institucionais – Poder Executivo, Ministério Público, Defensoria
Pública e Ordem dos Advogados do Brasil; que possam reforçar nossa estrutura na área penal.
A Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo reforçou as equipes de trabalho nos DEECRIMs e
Varas de Execução criminal, disponibilizando estrutura de processamento remoto de feitos digitais para
auxílio exclusivo a essas unidades. A Unidade Remota de Processamento Digital (URPD) é estrutura
de apoio para os cartórios que estejam apresentando algum atraso no processamento de feitos. A
equipe que a integra, por sua especialização, atua em várias frentes, auxiliando, simultaneamente,
diferentes Juízos. Toda essa estrutura foi direcionada a auxiliar, nos próximos 90 dias, os
Departamentos e Varas de Execução Criminal mais assoberbadas.
- Houve a incrementação do programa de capacitação, encontrando-se em planejamento a realização,
em data próxima, de workshop de boas práticas com a participação dos Coordenadores e funcionários
de todos os Departamentos de Execução Criminal.
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- Início- se estudos para criação de unidade de monitoramento e gestão de urgências com finalidade
específica de compilar e analisar dados estatísticos na área de execução criminal para respaldar novas
estratégias de aprimoramento do trabalho que realizam.
- Para o biênio 2016/2017 serão designados 21 magistrados para as seguintes Regiões Administrativas:
Capital, Araçatuba, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José dos Campos.
- Para o biênio 2016/2017 serão designados 95 servidores, entre 01.01.2016 e 31.01.2017 para
DEECRIM, DIPO e Execuções Criminais.
- A Corregedoria Geral da Justiça prossegue acompanhando a produtividade das unidades de execução
criminal e sugere, sempre que necessário, intervenções da força-tarefa.
Realização de reunião, disponibilização de unidade remota de processamento digital por 90 dias,
incremedo programa de capacitação, estudos para criação de unidade de monitoramento e gestão de
urgências a fim de compilar e analisar dados estatísticos na área de execução criminal para respaldar
novas estratégias, designação de novos magistrados e servidores
PRAZO:

Janeiro a abril de 2017

TJSE
COMUNICADO:
ATO(S) NORMATIVO(S):

PLANO DE AÇÃO
Ofício n. 707/2017 enviado pela Presidência do TJSE com o assunto: Presos Provisórios TJSE
Não informado
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Informa no próprio ofício de comunicação que está sendo formatado Mutirão Carcerário para realização,
AÇÕES:

no mês de fevereiro/2017, de audiências de réus presos em 595 processos, bem como a antecipação
das audiências que haviam sido designadas para os meses de abril e maio de 2017.
Em 19.01.2017 seria realizada reunião com o Juiz Titular da Vara de Execuções a fim de elaborar plano
de ação para análise de prováveis benefícios.
A partir de 26.01.2017 seriam instaladas novas salas de videoconferências para realizar audiências e
minimizar a problemática de insuficiência de escolta.
Realização de mutirão carcerário, antecipação de audiências e verificação de concessão de benefícios.

PRAZO:

De janeiro a fevereiro de 2017

TJTO
OBSERVAÇÃO:

PLANO DE AÇÃO
Não informado
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Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação
X Encontro ANDHEP
Direitos Humanos em Movimento: avanços e retrocessos nos 30 anos da
Constituição Cidadã e 70 anos da Declaração Universal
23 a 25 de maio de 2018
Universidade Estadual do Piauí (UESPI)
Teresina – PI

GT 04 - Direitos humanos, judicialização da vida, garantias processuais penais,
poder punitivo e justiça restaurativa

A judicialização da vida escolar: atravessamentos entre o conselho tutelar e a
escola

Ingrid de Faria Gomes
(UERJ/FFP)

2018
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RESUMO
Em tempos contemporâneos, o processo da judicialização das relações sociais se
expande sobre o território educacional imprimindo-lhe diretrizes punitivas, de julgamento
e vigilância das mais diversas práticas e discursos, sob o aparente respaldo de defesa
e garantia dos direitos, de proteção da vida. Como analisador do processo de
judicialização da vida escolar, tomaremos os episódios encaminhados ao Conselho
Tutelar pelas instituições escolares. Apesar deste órgão não ser jurisdicional, a sua
atuação se dá apoiada em práticas que seguem a lógica do Poder Judiciário. É a partir
desta perspectiva que o presente trabalho pretende problematizar a atuação do
conselho tutelar no processo de judicialização das questões oriundas do cotidiano
escolar. Para subsidiar a discussão teórica sobre o tema da judicialização, teremos
como referencial teórico o pensamento de Michel Foucault, em destaque, para as
noções foucaultianas de biopolítica (FOUCAULT, 2010); disciplina (FOUCAULT, 2012);
controle (FOUCAULT, 2012) e sociedade judiciária (FOUCAULT, 2011). Nesse diálogo,
a composição do trabalho contará com a análise de entrevistas semiestruturadas
realizadas com conselheiros/as tutelares a fim de compreender a relação do conselho
tutelar com as escolas; identificar os motivos pelos quais a escola recorre ao conselho;
os procedimentos tomados por este órgão diante dos episódios encaminhados e a
concepção dos/as conselheiros/as diante da judicialização. Por fim, verifica-se um
processo de extensão de poderes de outras instâncias sobre a escola, gerando novos
modos de regulação e controle, que incidem sobre os indivíduos que convivem nesse
espaço, bem como sobre suas condutas e modos de subjetivação.
Palavras-chave: judicialização; conselho tutelar; escola.

1. Introdução
Em tempos atuais marcados por retrocessos sócio-políticos e de destituição dos
direitos sociais, vivemos em tempos de uma democracia ilusória atingida por forças
conversadoras que avançam sobre as esferas sociais, ameaçando o Estado de Direito
e, em larga escala, o campo da Educação. A educação pública brasileira de qualidade
para todos/as que consiste em um dos direitos fundamentais assegurado pela
Constituição Federal Brasileira de 1988, também conhecida como “Constituição
Cidadã”, é atacada frontalmente com discursos e práticas que estremecem a sua
existência enquanto tal.
Atualmente, programas com conteúdos ligados, diretamente ou indiretamente,
aos postulados do Projeto de Lei Escola sem Partido (BRASIL, 2015) seguem em
trâmite em diferentes legislativos em níveis federal, estadual e municipal. Intitulado com
uma falsa vertente apartidária, que oculta o seu verdadeiro propósito conservador, este
movimento veda o pluralismo de concepções pedagógicas e desautoriza o saber
docente. O movimento “Escola ‘sem’ Partido” advoga que, caso ocorra episódios de
determinado viés ideológico, que as/os professoras/es sejam denunciados e
encaminhados ao Ministério Público. Ou seja, o exercício docente, dentro da sala de
aula, onde supostamente deveria primar um espaço de liberdade, se encontraria, ainda
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mais, em constante vigilância, controle e censura, sob pena do/a docente ser coagido/a,
criminalizado/a e exposto/a publicamente. É a propagação de discursos de ódio e de
terror por um movimento ilegítimo, que despreza qualquer possibilidade de diálogo com
os temas caros no processo formativo escolar. Esta concepção de escolarização
equivale no discurso do “Escola ‘sem’ Partido” a transmitir conhecimento neutro, sem
mobilizar saberes e sem discutir a realidade do aluno (PENNA, 2017). Como exemplo
ilustrativo, o tema de identidades de gênero e sexualidades é associado ao termo
“ideologia de gênero” por ser falaciosamente identificado como uma forma de
“doutrinação” que fere os valores morais da família. Em verdade, esse tema deveria ser
abordado para tratar sobre desigualdades de gênero e diversidade sexual na
perspectiva de enfrentamento às diversas formas de violência, como: às discriminações,
ao sexismo, ao machismo, à violência doméstica, ao feminicídio e à LGBTfobia.
Trazer à luz as implicações do “Escola ‘Sem’ Partido” é perceber que a
perspectiva de uma educação plural, democrática e livre, em nível nacional, se encontra
potencialmente ameaçada. É uma comprovação de que estamos caminhando no
sentido contrário da perspectiva de “escola justa” (SCHILLING, 2014).
Mais detidamente, este movimento em questão semeia a suspeita e a censura,
aliadas ao clima denuncista, no chão da escola, reforçando o crescente cenário da
judicialização das relações e dos comportamentos dos corpos discente e docente.
Consequentemente, provocando uma imposição dos modos de vida escolar através de
intervenções externas – por aquelas/es que não convivem dentro da escola tampouco
conhecem a realidade da/o estudante. Nessa lógica judicializante, verifica-se a inserção
do sistema jurídico na escola como uma instituição julgadora e definidora no processo
de resolução/mediação dos conflitos escolares, que vem sendo chamada de
“judicialização de questões escolares”. Quanto a isso, nas palavras de Heckert e Rocha
(2012):
Esta judicialização tem se caracterizado pela expansão da ação da
justiça no território da escola, com o aparato jurídico sendo acionado
para intervir em conflitos que emergem do chão da escola e/ou para
esclarecer dúvidas, muito mais quanto aos deveres não cumpridos do
que com relação aos direitos sociais não garantidos. A lógica judicial
passa a permear o cotidiano escolar, ofertada e requisitada,
principalmente, para manter a ordem. Utilizando-se de ameaças de
punição, intensifica-se a criminalização de ações que interrogam as
práticas instituídas, forjando-se políticas do medo e do controle do
suposto risco social. Neste processo de judicialização vemos que o
foco das ações tem incidido em ações consideradas como da ordem
da indisciplina e da violência. (HECKERT & ROCHA, 2012, p. 90).
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Percebemos que os conflitos escolares estão sendo cada vez mais
encaminhados para outras instâncias extraescolares, para além do seu próprio espaço.
Há uma espécie de crença por parte da comunidade escolar que a Justiça tem mais
legitimidade para resolver/mediar conflitos típicos do cotidiano escolar. Dessa forma,
questionamos: por que o cotidiano escolar é recorrentemente colonizado pelos
processos de judicialização? Por que as situações de conflito/violência decorrentes do
cotidiano escolar são cada vez mais encaminhadas para outras instâncias, para além
de seus muros?
É nesta direção-emergente que o presente artigo pretende problematizar a
questão da judicialização das relações escolares tendo como analisador os episódios
de violência/conflito que emergem no próprio espaço escolar, tais como brigas entre
estudantes;

brigas

entre

professores/as

e

estudantes;

bullying;

indisciplina;

cyberbullying, dentre outros episódios.
Diante do exposto, o caminho para a resolução dos conflitos escolares tem sido
cada vez mais buscado em instâncias fora do âmbito escolar, por meio de esferas
judiciais ou extrajudiciais, como: o conselho tutelar, o Ministério Público, a delegacia, o
tribunal. Inclusive, essas próprias instâncias tem adentrado e participado das relações
escolares. Como exemplos dessa realidade, no interior dos colégios da rede municipal
de São Gonçalo1 (RJ), guardas municipais realizam o patrulhamento da chamada
Ronda Escolar2. Enquanto que colégios da rede estadual de São Gonçalo (RJ), contam
com a participação diária de policiais militares. Ambos os exemplos sob o respaldo de
garantia de segurança da comunidade escolar e do patrimônio público escolar. E isso
inclui, serem acionados em momentos de ocorrência de conflitos e de violências das
mais variadas formas.
Com frequência, é noticiado pela grande mídia – veículos midiáticos de grande
influência no contexto brasileiro – que a escola tem se configurado como um espaço de
socialização permeado por diferentes episódios de violência no seu cotidiano. Há de se
ter cuidado em não reforçar a “histeria midiática” (DEBARBIEUX, 2002), interessada em
manipular as verdadeiras causas dos fatos narrados. Ao intensificar o clima de alerta
com apelos e especulações, a ação da mídia ofusca as possibilidades de solução dos
problemas sob o próprio protagonismo da escola, além de provocar o adensamento da
produção de medo e insegurança, potenciando o risco de lançar o estigma de violenta,

1

O município citado corresponde ao contexto da presente pesquisa.
“Desde 1998, o Grupamento especializado de Ronda Escolar foi criado com o objetivo de atender os
alunos da rede municipal de ensino, além de manter proteção de serviços, bens e instalações nas unidades
escolares municipais”. Informação extraída em:
http://www.pmsg.rj.gov.br/guardamunicipal/grupamentos.php
Acesso em: 13/06/2017.
2
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especialmente, sobre a escola pública que atende às camadas sociais mais pobres e
vulneráveis.
2. Judicialização da vida: ressonâncias no território educacional
A partir dos aspectos abordados, o atual contexto da educação brasileira nos
coloca o desafio de pensar as relações entre uma cultura escolar marcada pela violência
e a crescente judicialização das relações escolares, como um caminho acionado pelas
escolas no processo de mediação/resolução dos conflitos escolares.
É possível perceber acentuados meios de intervenção do judiciário em diferentes
âmbitos da vida social. Há uma crença da sociedade nas leis, nas normas, que
demandam por práticas punitivas, reveberando em efeitos concretos nas condições de
existência, “[...] a lei torna-se a referência da vida e a lógica judiciária naturaliza-se,
fazendo com que sejam demandadas insistentemente tanto novas leis quanto a
execução incisiva delas.” (SCHEINVAR, 2012, p. 48).
O processo da judicialização das relações sociais se expande sobre o território3
educacional imprimindo-lhe diretrizes punitivas, de julgamento e vigilância das mais
diversas práticas e discursos, sob o aparente respaldo de defesa e garantia dos direitos;
de proteção da vida. A lógica judicializante se infiltra nas diversas esferas da vida
cotidiana, atravessando diferentes saberes e práticas, de modo que funciona para além
de um movimento circunscrito estritamente na difusão expressiva de poder, de
dispositivos jurídicos ou “[...] de um clamor social por práticas punitivas, mas, sobretudo,
trata-se de situar os vetores de normalização de condutas que, em nome da segurança,
colonizam as leis e as subjetividades” (MARAFON, 2013, p. 31). É nesta direçãoemergente que seguiremos para problematizar, por ora, a configuração da judicialização
da vida escolar, pois “mais do que uma extensão dos mecanismos já existentes, o que
se observa é uma definição e institucionalização do que é judiciável” (LOBO, 2012, p.
29).
Trataremos do conceito judicialização como um “conceito em composição”
(MARAFON; NASCIMENTO, 2016, p. 45), cuja tessitura convoca um traçado com linhas
em devir e entrelaçamentos processuais de análises. Recorrendo ao pensamento de
Michel Foucault, apesar deste autor não ter expressado, com essa denominação
propriamente, o que hoje vem sendo nomeado judicialização. Entretanto, o filósofo
francês teceu referências e ideias no decorrer de suas investigações analíticas que
indicavam, desde os anos 1970, a proliferação de princípios, poderes e atribuições

3

Com Foucault (1979, p.157): “(...) sem dúvida uma noção geográfica, mas é antes de tudo uma noção
jurídico-política: aquilo que é controlado por um certo tipo de poder.”
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jurídicas por todo o corpo social, “[...] que caracteriza o processo de evolução das
técnicas de poder na sociedade contemporânea” (LOBO, 2012, p. 26), suscintando,
assim, subsídios para explorar o tema da judicialização. Inclusive, “Foucault não é um
pensador dos termos, mas das relações que historicamente os objetivaram [...] como
chegaram a ser o que são e como estão em vias de ser [...] seu projeto é de uma
ontologia histórica” (LOBO, 2012, p. 26), cujo pensamento encontra-se vinculado com a
atualidade, com um diagnóstico do tempo presente.
Na análise foucaultiana, a presença do poder regulamentador das instituições
jurídicas (dentre outras, a escola; o hospital; o quartel), funcionou como um dispositivo
disciplinar que atuou, e ainda atua, de forma estratégica no controle e na normalização
dos corpos, numa relação de docilidade-utilidade. Nesta relação, é dócil um corpo que
pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado
(FOUCAULT, 2012, p. 132); é útil um corpo que obedece. A disciplina é uma anatomia
política do detalhe (FOUCAULT, 2012, p. 134), que opera pela técnica e pelo controle
minucioso. Assim, afirma Foucault (2012, p. 133): “O corpo humano entra numa
maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula, o recompõe. Uma “anatomia
política”, que é também igualmente uma ‘mecânica do poder”.
Na obra A Verdade e as Formas Jurídicas, Foucault (2003) nomeia como
“ortopedia social” uma forma de poder que baliza a sociedade disciplinar. “É a idade do
controle social” (FOUCAULT, 2003, p.86) que corresponde a uma ampla gama de poder
desempenhado por instituições, em torno da judiciária, que vão enquadrar os indivíduos
por toda a sua vida. As instituições pedagógicas como a escola, a exemplo, exercem a
função de correção das virtualidades dos indivíduos, a partir da sua lógica de controle
punitivo e vigilância, atuando paralelo à justiça, de modo que a escola não os exclue,
“[...] mesmo fechando-os; ela os fixa a um aparelho de transmissão de saber [...], de
normalização” (FOUCAULT, 2003, p.114). O controle protagonizado por essas
instituições se expande sobre os corpos dos indivíduos – como deve ser formado e
corrigido – de modo que promove uma “disciplina geral da existência” (FOUCAULT,
2003, p.118) que ultrapassa a sua função de supostamente ensinar, uma vez que
também tem o direito de punir e recompensar por meio das formas de poder e saber.
Foucault (2003) afirma que o sistema escolar é inteiramente baseado em uma
espécie de poder judiciário. O micro-poder que opera no interior da instituição
pedagógica é ao mesmo tempo um poder judiciário. “A todo momento se pune e se
recompensa, se avalia, se classifica, se diz quem é o melhor, quem é o pior. [...] Por
que, para ensinar alguma coisa a alguém, se deve punir e recompensar?” (FOUCAULT,
2003, p. 120).
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O justo, a partir da modernidade, se tornou a aplicação de leis, por isso a
judicialização é interpretada como um procedimento válido, capaz de solucionar
situações de conflito. A lei é sustentada pela verdade, e conjuga a sua supremacia:
acima de tudo e de todas/os, de modo que, quando violada, temos a prática de um
crime, e sua/seu violador/a se transforma em inimiga/o da sociedade, aquela/e que foi
capaz de ferir a superioridade da lei. O julgamento da prática judiciária se consolida a
partir dessa verdade. Contudo, convém salientar a respeito do processo de
padronização da lei que ocorre quando uma legislação é acionada de forma
estandardizada, operando como um mecanismo de modelização capaz de tornar a lei
uma referência última da vida, naturalizando o poder jurídico. O ato de naturalizar a lei
como verdade pode nos levar a naturalizar a punição como sinônimo de justiça, uma
vez que a punição é a extensão da não obediência à lei. A lei instaura uma lógica de
vida a ser seguida, desprezando outras possíveis formas de ser e de existir.
Nessa lógica, o controle das ações e dos comportamentos dos indivíduos segue
em voga no contexto de vigilância, de controle e de punição das instituições sociais,
num movimento onde o poder de decisão recai sobre o poder judiciário, tendo o seu
modo de operação – controle, julgamento, punição – legitimado diante das situações de
gerência da vida e de subjetivação dos indivíduos. Nesse sentido, Nascimento e
Scheinvar defendem que:
[...] a intervenção do judiciário é assumida na sociedade moderna como
um dever do Estado em favor do ‘bem comum’ e ‘em benefício’ das
partes sob júdice. Independentemente dos efeitos das práticas
judiciárias, estas foram produzidas historicamente como benéficas e
sempre inquestionáveis, verdadeiras (...). Para instrumentalizar a
prática judiciária, o arcabouço legal compreende normas universais a
serem aplicadas sem considerar as condições diversas que vivem os
sujeitos alvo das leis. (NASCIMENTO; SCHEINVAR, 2007, p.154).

Não se trata aqui de extinguir o aparelho jurídico do mundo social, mas de
problematizar os motivos pelos quais as relações cotidianas, mais especificamente, as
relações do mundo escolar, encontram-se cada vez mais colonizadas pela esfera
judicializante. No ambiente escolar, esse cenário está implicado a uma multiplicidade de
fatores que envolvem desde o desconhecimento por parte da comunidade escolar das
legislações educacionais, em específico o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
e a omissão da escola em discutir as diferentes concepções de justiça que se
configuram no cotidiano escolar, até a presença de uma racionalidade que delega à
Justiça (poder judiciário) o papel de resolução dos conflitos escolares materializando a
ideologia do império da lei.
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Com Acácio Augusto (2012, p. 32), consideramos a lógica judicializante como
“[...] uma prática que ao se ampliar no interior das antigas instituições disciplinares
realiza mais do que introjeção de regras, [...] produzem sentenças e refazem a
centralidade necessária à produção de corpos e mentes assujeitados, ao manter
exatamente a necessidade de um julgamento, de uma sentença [...]”. Diante disso,
Acácio Augusto (2012) pontua, ainda, a necessidade de questionarmos acerca do
funcionamento de um tribunal em nós e em nossas próprias vidas cotidianas, tendo em
vista que:
[...] observa-se o funcionamento de certas práticas corriqueiras e
recentes que perpetuam o ordinário do tribunal em nossas vidas,
fazendo-nos ora juízes, ora acusados, algozes e vítimas, alimentando
um sem fim de repetições modorrentas que se espelham e reproduzem
as práticas do tribunal. (AUGUSTO, 2012, p. 33)

Quando ocorre a judicialização dos conflitos escolares, a justiça que é
estabelecida não é construída pela comunidade escolar nem pertence a este cotidiano,
mas sim por mecanismos exteriores à escola e através da aplicação de leis que também
foram fabricadas distantes da realidade escolar. Na judicialização, o justo vem de fora.
3. Os atravessamentos escola – conselho tutelar: o caminho para a judicialização
Problematizar a judicialização do cotidiano escolar, aqui, pressupõe perceber as
sutilezas das próprias atuações jurídicas presentes nos conselhos tutelares. O conselho
tutelar tem sido constantemente acionado, pela instituição escolar ou pela família dos/as
estudantes, para intervir/mediar situações do cotidiano escolar.
Instituído em 1990, através do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), Lei
8.069/1990, o conselho tutelar representa um órgão permanente e autônomo, não
jurisdicional, cuja função primordial se deve a proteção integral do cumprimento dos
direitos da criança e do adolescente previstos no ECA. Este, instituto legal em vigor no
Brasil hoje, que disciplina e poderia também dizer que regulamenta as questões da
infância e da adolescência, pelas vias da proteção, da segurança e da punição
(MARAFON, 2013, p.61). Além desses aspectos, “[...] também institui seus parâmetros
de verdade e coerções regulamentadoras que expressam a produção de subjetividades
hegemônicas em determinado contexto histórico.” (SCHEINVAR, 2009, p. 72).
Com efeito, a ideia da criação do conselho tutelar pautou-se na desjudicialização
do atendimento ao referido público, sem a necessidade de acionar o poder judiciário,
uma vez que o poder de representação caberia aos conselheiros tutelares,
representantes da sociedade civil eleitos através de voto popular, para atuarem com
autonomia nas práticas de garantia de direitos infantojuvenis. Em contrapartida, a lei
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prescrita está vinculada com as práticas do poder judiciário, “[...] como um dispositivo
produtor de discursos, de verdades, de dominação, de possibilidades – virtualidades
constituintes de novas formas de subjetividades.” (SCHEINVAR, 2009, p. 73). Quem
não se enquadrar a ela, cujo horizonte corresponde à aplicação da justiça, terá que
responder pela punição. A lei para ser aplicada requer as práticas do poder judiciário.
Esta perspectiva, também, é pertencente às práticas do conselho tutelar, portanto,
mesmo sendo um órgão não-jurisdicional, muitas das práticas dos sujeitos que ali atuam
se revelam pautadas na lógica jurídica, conforme afirmam, novamente, Nascimento e
Scheinvar (2007), sobre a juridicialização das práticas, que a:
[...] presença de modelos de atuação característicos do Poder
Judiciário, que acabam sendo adotados, mesmo em espaços que não
detêm tal poder, mas que, por serem revestidos de certa autoridade e
terem como fundamento para a sua prática o termo da lei, assumem
tais formas como as adequadas para o seu exercício. Do nosso ponto
de vista, é esta a lógica que tem pautado algumas das práticas dos
conselhos tutelares. (NASCIMENTO; SCHEINVAR, 2007, p. 153).

A atuação do conselho tutelar nos mostra um conjunto de procedimentos
regulamentadores da vida escolar que enquadram os conflitos em legislações e
normatizações construídas fora do espaço escolar, ou seja, da judicialização das
relações escolares. O conselho tutelar apresenta-se como uma potente ponte entre a
escola e as instâncias jurídicas, no caminho do reforço da judicialização. Nesse sentido,
Scheinvar (2012) nos indica que:
O viés punitivo da escola tem encontrado aliança no conselho tutelar,
cuja prática é vivida de forma ameaçadora. A característica singular do
conselho tutelar é não ser do âmbito da justiça, mas a sua existência
está diretamente vinculada a uma lei, o que tem contribuído para que
use métodos da justiça. Não que a escola não seja punitiva, mas todos
pensam que não cabe à escola julgar, condenar e punir, apesar da
ênfase na sua função de controle dos alunos – o que acaba
significando a adoção de práticas semelhantes às da justiça. Já ao
conselho tutelar, proposto como um órgão de garantia de direitos, é
associada uma demanda explícita por julgamento e punição. E ele não
só corresponde a tais expectativas como, com sua prática, produz tal
demanda. (SCHEINVAR, 2012, p. 48).

Com base em entrevistas semiestruturadas, realizadas individualmente com
os/as conselheiros/as4 e com as pedagogas5 oriundos/as das três diferentes unidades
de áreas de abrangência, que preveem o atendimento ao município de São Gonçalo
(RJ) em sua totalidade, procurou-se compreender as formas de atuação e de articulação
entre os pares no cotidiano de trabalho; a relação do CT com as escolas do município,
4
5

Doravante, para garantir o anonimato dos sujeitos de pesquisa, mencionaremos como C1, C2 e C3.
Pelo mesmo motivo do anonimato, mencionaremos como P1 e P2.
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e os seus respectivos entendimentos sobre a judicialização dos conflitos escolares bem
como os recursos utilizados diante desses casos. Consideramos que estes aspectos
poderiam expor as concepções e a realidade de trabalho dos/as conselheiros/as e de
sua equipe técnica frente às ocorrências escolares recebidas, favorecendo o
entendimento de elementos empíricos da dinâmica do órgão e do tema de investigação
da pesquisa.
Sob a ótica educacional, a ocorrência encaminhada pela escola que mais se
destaca é a FICAI (Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente), que se refere aos/às
alunos/as ausentes na escola, tendo um sucessivo número de faltas. A escola recorre
ao conselho para saber o porquê das referidas faltas dos/as estudantes. Apesar de
realizarem essa tarefa, os/as conselheiros/as afirmam, unanimamente, que essa
atribuição deveria ser acolhida pela própria escola, não cabendo ao conselho.
Outro exemplo ilustrativo que contribui com essa percepção é o recebimento de
ocorrências envolvendo conflitos escolares, que para os/as entrevistados/as, pontuam
a importância da escola fazer todas as tentativas possíveis antes de chegar, de fato, ao
conselho tutelar. Os/as conselheiros/as percebem, através dos atendimentos
solicitados, que há uma aguda ausência de diálogo no interior das escolas para resolver
essas situações, e afirmam haver conflitos que ocorrem na escola que poderiam ser
resolvidos apenas “com orientação e não de Conselho Tutelar” (C2). Aliada a essas
impressões, enfatizam o medo sentido pelas pessoas quando se fala sobre conselho
tutelar ou quando vêem os/as conselheiros/as ou sua equipe técnica, “porque as
pessoas identificam o conselho tutelar como um órgão punidor”6, que opera pela lógica
do enquadramento e do controle.
Em contrapartida, os/as entrevistados/as alegam ocorrências graves, que
chegam ao conselho, no seu estopim. Casos relacionados com a atuação do tráfico ou
pessoas ligadas a ele, são comuns. Em consonância com essa constatação, um estudo
realizado por Burgos et al. (2014) sobre a relação escola, família e conselho tutelar
aponta que:
“[...] essa agência [conselho tutelar] representa, para a escola e a
família, uma espécie de pronto-socorro para onde são encaminhadas
as situações consideradas mais graves do ponto de vista da
integridade física e intelectual da criança/adolescente.” (BURGOS ET
AL., 2014, pg. 75)

Dentre as medidas que a escola poderia realizar para solucionar e/ou evitar o
acontecimento de certos conflitos, do ponto de vista dos/as entrevistados/as, foram à
busca, a saber: 1) pelo diálogo com o corpo discente; 2) pela aproximação com as

6

Fala proferida pela conselheira C2.
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famílias; 3) pela aproximação com o conselho tutelar. As pedagogas entrevistadas
consideram que a sua função no CT, junto à equipe técnica, prima pela mediação dos
conflitos familiares/escolares, pelo acompanhamento dos casos, pela promoção da
auto-estima do/a aluno/a, e pela conscientização/orientação dos responsáveis legais
dos seus respectivos deveres para manter os cuidados necessários da criança e do
adolescente. Outro argumento trazido pela equipe do conselho tutelar, sobre os conflitos
escolares, sobre a raiz do problema, é o discurso da “família desestruturada”7ou da
“estrutura familiar banalizada”, que reflete no comportamento “indisciplinado”, e no mau
desenvolvimento escolar da criança e do/da adolescente. É uma lógica perpassada pelo
discurso psicologizante. Muito similar às práticas que caracterizam a sociedade
disciplinar, expressada por Foucault (2012), o Conselho Tutelar, além de punidor,
também se mostra como um espaço de controle do comportamento dos indivíduos para
adaptá-los à norma vigente. Portanto, parafraseando Foucault (2003), promovem regras
a serem seguidas para a “ortopedia social”.
4. Palavras Finais
As diferenças que desafiam a escola seguem (re)construindo situações de
conflitos que, uma vez, desnecessariamente judicializadas são procedimentalizadas
através de uma lógica julgadora que ao invés de problematizar o “como?” e o “por quê?”
dos conflitos serem reproduzidos, se concentra apenas na legalidade das práticas que
serão regulamentadas. Há uma crença pela sociedade civil brasileira nas leis, nas
normas, como instrumentos absolutos de justiça para mediar/resolver os conflitos.
Verifica-se um processo de extensão de poderes de outras instâncias sobre a escola,
gerando novos modos de regulação e controle, que incidem sobre os indivíduos que
convivem nesse espaço, bem como sobre suas condutas e modos de subjetividades.
Reforçamos, ainda, o sentido da lógica judicializante que atua nas práticas, nas
relações e nos modos de funcionamento que perpassam no cotidiano escolar, não
sendo, assim, entendida conceitualmente, aqui, estritamente, como modos de
intervenção de outras instâncias, calcadas no poder judiciário na mediação/resolução
das situações cotidianas da escola. Por fim, consideramos que quando, e se todas
essas possibilidades não forem efetivas, nesse caso, o conselho tutelar deve ser
acionado, mas não para enquadrar o conflito em leis previamente normatizadas nem
para lidar com esses acontecimentos do cotidiano escolar com a lógica
retributiva/punitiva.

7

Os termos, entre aspas, referem-se as próprias falas dos/as entrevistados/as.
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JUSTIÇA RESTAURATIVA E ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI
Kalyne Alves Andrade Santos (Universidade Federal de Sergipe – UFS)
Karyna Batista Sposato (Universidade Federal de Sergipe – UFS)

RESUMO
O presente estudo teve como objetivo analisar brevemente a Justiça Restaurativa no
âmbito do direito juvenil, bem como refletir sobre o conceito de responsabilização juvenil,
propondo-se investigar as concepções sobre tal responsabilização encontradas nas
práticas restaurativas. Para compreender essa realidade utilizou-se de levantamentos
bibliográficos e pesquisa documental, entre eles documentos normativos como o
Estatuto da Criança e do Adolescente e a lei do SINASE que estruturam a promoção
dos direitos humanos dos adolescentes em conflito com a lei. Desse modo, a pesquisa
possibilitou a reflexão acerca da importância da Justiça Restaurativa e suas práticas
para a ressignificação das vidas dos adolescentes autores de atos infracionais, como
instrumentos capazes de reintegrar os laços familiares e comunitários, objetivo esse
preconizado pelo ECA, pela Constituição Federal de 1988, lei 12.594/12(SINASE) e a
resolução nº 1999/26 da Organização das Nações Unidas (ONU).
Palavras-chave: Justiça Restaurativa; Adolescente; Responsabilização; Direito Penal
Juvenil.

RESTORATIVE JUSTICE AND ADOLESCENT IN CONFLICT WITH LAW
ABSTRACT
The present study aimed to analyze briefly the Restorative Justice in the context of
juvenile law, as well as to reflect on the concept of juvenile accountability, proposing to
investigate the conceptions about such responsibility found in restorative practices. To
understand this reality, we used bibliographical surveys and documentary research,
among them normative documents such as the Statute of the Child and the Adolescent
and the law of SINASE that structure the promotion of the human rights of adolescents
in conflict with the law. In this way, the research made possible the reflection on the
importance of Restorative Justice and its practices for the re-signification of the lives of
the adolescents authors of infractions, as instruments capable of reintegrating the family
and community ties, an objective advocated by the ECA, the Federal Constitution of
1988, Law 12,594 / 12 (SINASE) and United Nations (UN) Resolution No. 1999/26.
Keywords: Restorative Justice; Adolescent; Accountability; Juvenile Criminal Law.
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1. Introdução

A exacerbação de conflitos tornou-se uma das grandes preocupações em
nossa sociedade. Temos visto corriqueiramente na mídia cenas de violência em
destaque nas reportagens trazidas em noticiários e telejornais, que contemplam atos
infracionais praticados por adolescentes, evidenciando uma profunda crise em termos
de valores humanos e da própria família, além da discussão dos paradigmas do próprio
judiciário à procura de novos caminhos.
Diante de tantos conflitos urge a necessidade de buscar alternativas que
proponham soluções verdadeiramente eficazes de cunho multidisciplinar e participativo,
no sentido de fazer com que o adolescente em conflito com a lei possa ter real
compreensão da extensão do dano cometido e sinta-se responsável para que não venha
a cometer novas infrações, e assim melhorar a vida em sociedade e resolver às lides de
forma pacífica.
Nesta direção, o presente artigo é dotado de significativa relevância uma vez que
buscou analisar e refletir sobre o direito penal de adolescentes e seu alcance na
consideração dos adolescentes como sujeitos que merecem significativa atenção da
sociedade, ao mesmo tempo em que se procura reduzir a reiteração e a reincidência de
adolescentes envolvidos com a criminalidade.
A responsabilização de adolescentes em conflito com a lei é realizada através
da aplicação das medidas socioeducativas. Comemoramos 27 anos do ECA, e ainda é
possível perceber que a maneira como tais medidas são executadas não alcança as
finalidades delineadas na legislação, pois grande parte dos jovens infratores volta a
reincidir na prática de atos infracionais. Além disso, as condições estruturais do sistema
socioeducativo, bem como as condições de funcionamento, evidenciadas através da
precariedade das unidades socioeducativas

(superlotação, falta de pessoal,

infraestrutura inadequada, falta de cursos profissionalizantes que de fato venham
contribuir para a inserção dos jovens no mercado de trabalho), cooperam para que as
finalidades estabelecidas pelo ECA não sejam atingidas.
Com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no ECA, passou–se a
utilizar em algumas varas da infância e juventude no Brasil uma prática alternativa à
Justiça Tradicional, para a responsabilização para esses jovens, chamada Justiça
Restaurativa (JR). Essa nova forma de pensar o conflito chegou ao Brasil em 2005
através do projeto “Justiça Para o Século 21” implementado na 3ª Vara da Infância e da
Juventude de Porto Alegre/RS, e teve como objetivo divulgar e aplicar as práticas da JR
na resolução de conflitos nas unidades de internação da FASE/SE. A Justiça
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Restaurativa é uma nova maneira de responder ao conflito e tem representado um
grande avanço no processo de pacificação social.
Visando uma nova maneira de enxergar o adolescente em conflito com a lei e o
seu processo de reeducação e ressocialização, é que se faz pertinente a aplicação da
Justiça Restaurativa nas varas da Infância e da Juventude. A Justiça Restaurativa é,
portanto, uma nova perspectiva na forma de lidar com o conflito, um caminho para a
pacificação, pois intervém com foco na reparação dos danos, no atendimento das
necessidades da vítima e na responsabilização do ofensor. É, pois, uma nova
concepção de resolução de lides, onde vítimas e comunidade passam a se envolver no
processo.

2. A Adolescência e o adolescente em conflito com a lei
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a fase da adolescência se dá
a partir dos 10 anos aos 19 anos (adolescents) e pela Organização das Nações Unidas
(ONU) dos 15 anos aos 24 anos (youth), critério este usado principalmente para fins
estatísticos e políticos. (EISENSTEIN, 2005, p. 6).
No entanto, os limites cronológicos, no âmbito jurídico, são estipulados de forma
diferente em cada país, levando-se em consideração os costumes e a cultura da
população.
Vale notar que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (1989),
ratificada pelo Brasil 1990, considera como criança todo ser humano menor de 18 anos
de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade
seja alcançada antes.
No Brasil tem-se que a adolescência começa aos 12 anos completos e finda aos
18 anos incompletos. Essa definição foi estabelecida pelo ECA. Fonseca explica que:
O Estatuto da Criança e do Adolescente delimitou por “diferença
técnica” ou por “critério cronológico absoluto” os seus destinatários de
proteção e cuidado reconhecendo a existência desses grupos de
pessoas, que necessitam de uma proteção especial, em decorrência
de não terem alcançado a plenitude de amadurecimento. (FONSECA,
2012, p. 34)

A adolescência é um estágio que ocorre depois da infância, que vai até os 12
anos incompletos, para a vida adulta, ou seja, é um período em transição, onde o
adolescente nem é criança e nem é adulto, pois ainda não alcançou a maturidade. É um
estágio de indefinição.
Nas palavras de Barbosa (2009, p. 64): “A adolescência é uma fase intermediária
entre a infância e a vida adulta. Nesta etapa, o indivíduo não é tão imaturo quanto um
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infante, mas também não alcançou o pleno desenvolvimento físico e psicológico de um
maior imputável”.
Aduz ainda Barbosa, que:
Corresponde à adolescência a etapa da vida em que são apreendidos
e impregnados valores que formarão a identidade e a personalidade
do indivíduo. Enquanto esses valores não se estabilizam (fase em que
o adolescente vivencia inesgotáveis conflitos existenciais), pode-se
mais facilmente corrigir, de forma definitiva, eventuais comportamentos
antissociais. (BARBOSA, 2009, p. 64)

Assim, não tendo completa maturidade, pois seus valores não estão totalmente
estabilizados, e tendo em vista a sua capacidade de aprendizado, é possível que o
adolescente seja facilmente influenciado para que tenha seu mau comportamento
revisto.
Em relação ao perfil dos adolescentes em conflito com a lei, Castro, discorre
acerca dos motivos que levam o adolescente a cometer um ato infracional. Para ela,
Os motivos são complexos e de várias ordens. Os autores, de linhas
diversas, concordam em um ponto: esse adolescente, em um
determinado período de sua vida, buscou no delito alguma forma de
reconhecimento, de pertencimento, de obtenção de algo. A grande
maioria desses jovens, ao contrário do que pensa o senso comum,
possui uma família. Esta, porém, enfrenta grandes problemas para
assumir seus papéis. Alcoolismo, maus-tratos, abandonos, graves
faltas materiais, fragilidade ou inexistência da figura de autoridade ou
de uma substituta. (CASTRO, 2002, p. 122)

O reconhecimento, tanto por parte da comunidade a qual estamos inseridas,
quanto por parte da família que pertencemos, é uma necessidade de todos os seres
humanos. Ansiamos por ocupar um espaço e um lugar na sociedade, em que sejamos
úteis e tenhamos alguma finalidade para que possamos reconhecer a nós mesmos
como pessoa. Muitas pessoas não encontram esse reconhecimento no caminho do bem
e da paz, e é de se compreender, mas não aceitar, que em algumas circunstâncias da
vida, principalmente no caso de agressões que essas pessoas sofreram desde o útero
materno, ou até mesmo pelas privações de oportunidades ao longo da vida, que
busquem o reconhecimento e através do caminho da transgressão e da violência, que,
aliás, é a forma mais antiga do homem se reconhecer com poder. (SALMASO, 2016)
Desse modo, todo jovem sente a necessidade de pertencer a um grupo, seja na
escola, na família ou em qualquer outro ambiente, pois, o desejo de pertencimento e
reconhecimento social é inerente ao ser humano. Por sua vez, se o adolescente é
marginalizado, aumenta-se a chance deste encontrar-se em conflito com a lei.
Enfim, diante de uma realidade de desigualdades, de risco social, violência,
situações de abandono físico, moral e intelectual em que vivem os adolescentes em
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nosso país, observa-se que tais fatores têm propiciado marginalização, exclusão e
comprometimento da própria sociedade. E consequentemente, motivando muitos jovens
a adentrarem no ambiente da agressividade e violação de regras, praticando assim o
ato infracional.
2.1 O ato infracional e as medidas socioeducativas
O ato infracional configura-se na conduta descrita como crime ou contravenção
penal, realizada por criança ou adolescente (ECA, artigo 103).
É sabido que, a inimputabilidade foi atribuída pelo ECA aos menores de 18 anos
e configura-se quando há ausência de todos os requisitos para que seja atribuída a
alguém uma pena, ou seja, quando o agente que praticou o delito é incapaz de
responder por suas ações na esfera penal. No entanto, é imperioso salientar que essa
inimputabilidade não se trata da exclusão das capacidades inerente a imputabilidade,
quais sejam, “capacidade de ação, capacidade jurídica de dever, capacidade de
entender e querer, capacidade de compreender a ilicitude do fato e de agir conforme
esse entendimento e a capacidade de motivação ou normalidade motivacional”. A esse
respeito, esclarece Sposato que
A inimputabilidade penal etária não excluídos adolescentes tais
capacidades, mas somente funciona como fundamento para um
sistema específico de responsabilidade penal que combina razões de
caráter psicopedagógico com critérios de imputabilidade e de
prevenção especial de finalidade predominantemente educativa
(SPOSATO, 2013, p. 186)

Assim, é notável que, a despeito da inimputabilidade prevista no ECA,
considerando os menores de 18 anos como sujeitos inimputáveis, não significa dizer
que eles sejam irresponsáveis quanto aos seus atos praticados, pois essa
responsabilização é realizada através das medidas socioeducativas.
É importante ressaltar que aos atos infracionais praticados por crianças (art.105,
ECA) não se aplicam as medidas socioeducativas, e sim as medidas de proteção,
previstas no rol do art. 101 do referido diploma legal. No entanto, o presente trabalho
limitou-se a estudar apenas a responsabilização de adolescentes em conflito com a lei.
A Convenção sobre os Direitos da Criança, desde 1989, em seu artigo 37 e
seguintes já determinava que a responsabilização deveria se dar de forma diferente,
inclusive que toda criança privada de sua liberdade deve ficar separada dos adultos.
A responsabilização de adolescentes é diferente da responsabilização de
adultos, devido a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
Nesse sentido, pondera Sposato:
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No caso dos adolescentes, diferentemente dos adultos, o princípio da
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento impõe que a
prevenção especial das medidas se realize por intermédio de projetos
educativos e pedagógicos, em atendimento às necessidades pessoais
e ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários de cada
jovem. Dessa forma, a medida socioeducativa é espécie de sanção
penal, visto que representa a resposta do Estado diante do
cometimento de um ato infracional, praticado por adolescente, e revela
a mesma seleção de condutas antijurídicas que se exerce para a
imposição de uma pena. (SPOSATO, 2013, p. 68)

As medidas socioeducativas estão elencadas no artigo 112 do Eca e
correspondem a advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à
comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação.
Segundo o ECA, no artigo 100, “na aplicação das medidas levar-se-ão em conta
as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários”. Entre estes pontos, deverão ser observados os
princípios que regem a aplicação das medidas socioeducativas. Os princípios descritos
no referido artigo do ECA são: condição da criança e do adolescente como sujeitos de
direitos; proteção integral e prioritária; responsabilidade primária e solidária do poder
público; interesse superior da criança e do adolescente; privacidade; intervenção
precoce; intervenção mínima; proporcionalidade e atualidade; responsabilidade
parental; prevalência da família; obrigatoriedade da informação, e oitiva obrigatória e
participação.
A observância desses princípios norteadores é extremamente fundamental para
a garantia dos direitos dos adolescentes, pois tratam-se de alicerces, pilares que
auxiliam na compreensão do sistema normativo dando sentido a cada preceito
estabelecido no ECA.
Em 2012 foi adotada a Lei nº 12.594/12, denominada lei de Execução da
Medidas Socioeducativas, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE), com o objetivo de possibilitar uma execução eficaz das
medidas socioeducativas estabelecidas pelo ECA, além de explicitar diversos princípios,
os quais deverão nortear a execução de tais medidas.
A respeito da aplicação das medidas socioeducativas, Liberati afirma com
veemência a necessidade de observação quanto a capacidade do adolescente de
cumprir tais medidas:
Essas medidas somente serão aplicadas quando puderem respeitar a
capacidade do infrator para cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade
da infração. Caso contrário o infrator não poderá ficar sujeito ao
cumprimento de medidas em circunstâncias vexatórias ou que
importem violação de sua dignidade. (Liberati, 2012, p. 117)

E assim, o SINASE foi instituído para fortalecer o ECA, determinando
objetivamente os parâmetros a serem seguidos por todas as instituições responsáveis
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pela aplicação dessas medidas. Dessa forma, os princípios contidos no SINASE são de
suma importância para a efetivação da execução eficaz da responsabilização e
ressocialização do adolescente em conflito com a lei através das medidas
socioeducativas.
2.2 A crise do sistema de aplicação das medidas socioeducativas
A responsabilização dos adolescentes em conflito com a lei através das medidas
socioeducativas guarda muitas semelhanças com a responsabilização penal dos
adultos. Até porque, conforme expõe Sposato (2013, p. 61), o ato infracional equiparase a um “ato típico e antijurídico, previamente descrito como crime ou contravenção
penal. Impõe a prática de uma ação ou omissão e a presença de ilicitude para a sua
caracterização.
Em relação a aplicação da medida de internação, essas semelhanças são
claramente evidenciadas. Não é raro ver notícias que envolve desde superlotação das
unidades de internação, e até mesmo abusos e violências contra os internos destes
estabelecimentos, contribuindo para a perpetuação da revolta contra o sistema e
gerando consequentemente o aumento da violência.
No tocante à medida socioeducativa de internação, medida privativa de
liberdade, refletindo sobre o Direito Penal Juvenil, reconhece Saraiva (2009, p. 96) que:
“A crise no sistema de atendimento a adolescentes infratores privados de liberdade no
Brasil só não é maior que a crise no sistema penitenciário, para onde se pretende
transferir os jovens infratores de menos de dezoito anos”.
A violência sofrida pelos internos indica a violação de direitos e princípios
relacionados à Dignidade da Pessoa Humana, principalmente no que concerne aos
adolescentes, seres humanos em processo de desenvolvimento e da mesma forma
sujeitos de direitos e garantias constitucionais.
Nesse sentido, Salmaso reflete acerca do atual e tradicional sistema da justiça
juvenil, onde para ele:
O infrator vem condenado no seio de um procedimento do qual pouco
ou nada compreendeu, o que reforça a sua autoimagem negativa, a
sensação de ser “um nada”, e, ainda, garante lastro às “desculpas”
antes formuladas, pois, agora, em sua imaginação, também passa a
ser uma vítima do juiz e do gigantesco “sistema”. Uma vez submetido
ao encarceramento, o condenado terá um longo tempo para petrificar
tais “verdades” e aprender que, como acontece ali dentro, tudo se
resolve por meio da violência e da força. (SALMASO, 2016, p. 3)
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Percebe-se que não mais importante do que responsabilizar o adolescente em
conflito com a lei através da aplicação da medida socioeducativa, é importante que seja
propiciado a esses adolescentes a oportunidade de refletirem sobre os seus atos para
que aprendam com a responsabilização que existe um caminho além da violência.
É imperioso destacar que esse aprendizado só será deixado para o adolescente
se o princípio da Dignidade da Humana for respeitado e seus direitos forem
resguardados. Acerca da capacidade de aprendizado e de alteração da identidade
desses “menores” em desenvolvimento, enuncia Barbosa que:
A adolescência corresponde ao período da vida mais receptivo à
intervenção no processo de formação de identidade humana. De fato,
somam-se, nessa etapa, a capacidade do homem de compreender as
regras da vida e a possibilidade de alteração de sua identidade, que
ainda não se encontra definitivamente acabada. Deve-se, por isso,
conferir augusta atenção ao tratamento que se destina
especificamente a educar o adolescente infrator. (BARBOSA, 2009, p.
64)

Segundo Mumme e Penido:
É na busca de construção de ações eficazes para a afirmação de
valores que possibilitem a efetiva garantia dos Direito às crianças e
adolescentes, atendendo as necessidades de pertencimento e
cidadania dos adolescentes em conflito com a lei, que a justiça
restaurativa se mostra como uma via necessária. (MUMME. PENIDO,
p. 5, 2009)

Assim sendo, a Justiça Restaurativa se mostra como uma luz que brilha nesse
meio tão nebuloso tem que se tornado a questão da responsabilização dos adolescentes
em conflito com a lei. Pois, através das práticas restaurativas, esse novo modo de
enxergar o conflito, poderá ressignificar as vidas das partes integrantes, trazendo-os
para o processo, dando voz ativa a vítima e ao ofensor, e atender as suas necessidades,
diferente de como ocorre na justiça tradicional.
3. O que é Justiça Restaurativa
A Justiça Restaurativa é uma nova forma de lidar o conflito ampliando as partes
no processo, pois envolve tanto o ofensor e a comunidade, quanto a vítima. Esta, deixa
de ser apenas testemunha, e passa a ser parte integrante, tendo voz ativa para a
resolução do conflito.
A Justiça Restaurativa diferencia-se da Justiça Tradicional (Retributiva) em vários
aspectos. Na concepção de Zerh, enquanto na Justiça Retributiva o crime é uma
violação da lei e as violações geram culpa, na Justiça Restaurativa o crime é uma
violação de pessoas e relacionamentos e essa violação gera obrigações. O foco central
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da Justiça Retributiva está nos ofensores, onde a Justiça exige que o Estado determine
a culpa e imponha uma punição, pois esses devem receber o que merecem.
Já na Justiça Restaurativa o foco central está nas necessidades da vítima e na
responsabilidade do ofensor de reparar o dano cometido. Assim, a justiça envolve
vítimas, ofensores e membros da comunidade que juntos procuram corrigir a situação.
(ZERH, 2012)
Como exposto na tabela acima, na Justiça Retributiva o crime é uma violação da
lei e do Estado, sendo assim o Estado toma a frente no processo para retribuir o mal
causado pelo ofensor, impondo-lhe uma sanção. Nesse modelo, é o juiz quem controla
o processo. Essa conduta não reflete um conceito ideal de Justiça tendo em vista que a
vítima é excluída do processo pelo Estado que lhe toma o lugar e está preocupado
apenas em punir o ofensor sem se preocupar com a ressocialização de fato deste e com
as necessidades da vítima.
Por outro lado, para a Justiça Restaurativa o crime é uma violação de pessoas
e relacionamentos. Dessa forma a JR atua em prol da pacificação social desses
conflitos, envolvendo todas as partes interessadas no processo, inclusive, vítima e
comunidade, com foco nas necessidades de ambas as partes, a fim de reparar o dano
cometido, responsabilizando o ofensor sem deixar de lado as necessidades da vítima.
De acordo com Zerh:
O sistema penal se preocupa em responsabilizar os ofensores, mas
isto significa garantir que recebam a punição que merecem. O
processo dificilmente estimula o ofensor a compreender as
consequências de seus atos ou desenvolver empatia em relação a
vítima. (ZERH, 2012, p.27)

De forma acertada, enuncia Pallamolla (2009, p.13) “o fato da justiça restaurativa
não visar à punição do ofensor e sim sua responsabilização através da reparação não
quer dizer que não deva ser de alguma forma limitada”. Inclusive porque o ofensor é
responsabilizado, embora o foco não seja uma punição, há um ônus para ele, pois tem
a obrigação de reparar o dano que cometeu.
Outrossim, o foco da justiça criminal não deveria ser apenas o fator punitivo, mas
também a pacificação social, a resolução das lides através do diálogo, pois é através da
comunicação não violenta, que possibilitamos a transformação do ser humano pelo
respeito e empatia.
Cabe ressaltar que, a comunicação não violenta baseia-se em “habilidades de
linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos,
mesmo em condições adversas” (ROSENBERG, 2006, p. 21)
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A despeito das diferenças entre a Justiça Restaurativa e a Justiça Tradicional
(Retributiva), em relação ao Direito Penal, ambas podem atuar concomitantemente,
como exposto por Pallamolla:
A justiça restaurativa não deve substituir o processo penal e a pena,
mas atuar de forma complementar, possibilitando outra resposta penal
que não a punitiva; todavia, deve possuir certa autonomia em relação
ao sistema criminal, em razão de sua lógica distinta. (PALLAMOLLA,
2009, p.14)

Na mesma linha, afirma Macedo:

A justiça restaurativa não visa a anular a justiça criminal nem o cunho
retributivo do Estado para a violação praticada, tanto que um dos
requisitos para a aplicação da justiça restaurativa consiste na anuência
das partes para a aplicação do procedimento. A justiça restaurativa
apresenta maior flexibilidade, na busca pela resolução dos conflitos;
visa a apresentar um novo enfoque para a pacificação entre as partes.
(Macedo, 2013, p.103)

Desse modo, percebe-se que a Justiça Restaurativa pode ser aplicada de
maneira alternativa ao sistema penal, mas de forma concomitante, sem anular o sistema
penal tradicional. Além disso, conforme reconhece Sposato e Cardoso Neto (2013), “A
Justiça Restaurativa revela-se, como modalidade de justiça idônea a sanar e oferecer
respostas adequadas aos conflitos da contemporaneidade”.
Sendo assim, possibilitar a resolução de determinado conflito de maneira
alternativa, sem abarrotar o judiciário com diversas demandas que podem ser
solucionadas via Justiça Restaurativa, constitui um enorme avanço, inclusive
processual. Onde apenas os casos que não forem resolvidos por outras lentes, possam
ser levados à juízo.

3.1 Métodos para a Prática da Justiça Restaurativa
A Justiça Restaurativa não é um método em sim, ou uma prática limitada. Para
alcançar o seu fim, muitos são os métodos utilizados nas práticas restaurativas, para
cada caso especifico é possível usar uma abordagem diferente, aquela que mais se
adequa para a obtenção de um resultado positivo. Nessa esteira, explicita Pallamolla
(2009, p. 13) que: “o modelo de justiça restaurativa, não possui estrutura rígida nem
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detém um conceito fechado, e comporta valores, princípios, meios e finalidades diversas
das do modelo de justiça criminal”.
Da mesma forma, afirma Zerh (2012, p. 20) que “a Justiça Restaurativa não é
um programa ou projeto específico”. Entretanto, a despeito de não possuir um conceito
fechado, existem métodos para que a Justiça Restaurativa alcance a sua finalidade.
Alguns desses métodos são:
a) Conferências de Família – Segundo Pallamolla (2009, p. 117), nas “conferências de
família participam, além da vítima e infrator, familiares e pessoas que lhes dão apoio”.
O procedimento é similar ao da mediação vítima-ofensor. Há encontros
separados entre o facilitador e cada uma das partes (que podem ser
acompanhadas por suas famílias), antes do encontro direto entre
vítima e ofensor. Nas conferências as partes mostram seus pontos de
vista, tratam sobre os impactos do crime e deliberam o que deve ser
feito. O objetivo é fazer com que o infrator reconheça o dano causado
à vítima e aos demais e assuma a responsabilidade por seu
comportamento. A vítima terá a oportunidade de falar sobre o fato, fazer
perguntas e dizer como se sente. Após as discussões, a vítima é
perguntada sobre o que gostaria que fosse feito e, então, passa-se a
delinear um acordo reparador, para o qual todos os participantes
podem contribuir. Neste procedimento, a discussão sobre o que fazer
tende a exceder os limites do delito, dando-se atenção às
necessidades e a questões relativas tanto à vítima quanto ao ofensor
(Pallamolla, 2009, p.118).

Nas conferências de família há uma ampliação dos participantes, pois inclui os
familiares e demais pessoas importantes para as partes. Ao ofensor é dado todo apoio
para que este assuma a sua responsabilidade diante do conflito causado e mude as
suas atitudes, por este motivo é que a família do ofensor e os membros da comunidade
são importantes neste processo de reconhecimento da atitude ilícita e na mudança de
comportamento.
b) Mediação Vítima-Ofensor:
Caracterizada pela presença de um mediador, este método inicia-se quando o
mediador convida os envolvidos no conflito. Este mediador, um terceiro alheio ao
processo entre vítima e ofensor, atuará como um facilitador, portanto não proporá
nenhum acordo e nem irá forçar o entendimento entre as partes conflitantes. Pode ser
de forma direta, “cara a cara (face-to-face meeting)”, caracterizando um encontro entre
vítima e ofensor; ou de forma indireta, neste caso, ele funciona como espécie de
mensageiro entre vítima e ofensor, sem que frustre a participação de outros convidados
para o processo, como membros da comunidade, que sirvam de apoio às partes.
(ACHUTI, 2014, p. 78).
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Explica Pallamolla, que:
O processo de mediação entre vítima-ofensor visa possibilitar que
estes implicados encontrem-se num ambiente seguro, estruturado e
capaz de facilitar o diálogo. Antes de encontrarem-se, vítima e ofensor
passam por conferências separadas com um mediador treinado que
explica e avalia se ambos encontram-se preparados para o processo.
Segue-se o encontro entre ambos, no qual o mediador comunica ao
ofensor os impactos (físicos, emocionais e financeiros) sofridos pela
vítima em razão do delito e o ofensor tem, então, a possibilidade de
assumir sua responsabilidade no evento, enquanto a vítima recebe
diretamente dele respostas sobre porquê e como o delito ocorreu.
Depois desta troca de experiências, ambos acordam uma forma de
reparar a vítima (material ou simbolicamente). (PALLAMOLLA, 2009,
p. 109)

c) Círculo Restaurativo:
Kay Pranis é instrutora de círculos de construção de paz e justiça restaurativa,
ela atua conduzindo treinamentos em processos circulares em diversas comunidades.
Em seu livro Processos Circulares: uma visão geral dos círculos, ela afirma que “um
Círculo de Construção de Paz é uma forma de reunir pessoas de modo que”,
Todos sejam respeitados; Todos tenham igual oportunidade de falar
sem serem interrompidos; Os participantes se expliquem contando sua
história; Todos são iguais. Ninguém é mais importante do que o outro;
Aspectos emocionais e espirituais da experiência individual são
acolhidos. (PRANIS, 2010, p. 20)

Segue afirmando que, os círculos de Construção de paz são úteis quando duas
ou mais pessoas “Precisam tomar decisões conjuntas; Discordam; Precisam tratar de
uma experiência que resultou em danos para alguém; Querem trabalhar em conjunto
como uma equipe; Desejam celebrar; Querem partilhar dificuldades; Desejam aprender
uns com os outros”.
Muitos são os tipos de círculos de construção de paz, para cada propósito é
possível utilizar um tipo de círculo diferente, como por exemplo, círculos de diálogo, de
compreensão, de sentenciamento, reintegração, celebração entre outros, sendo que a
utilização de cada círculo vai depender da necessidade de cada caso concreto.
(PRANIS, 2010, p. 28)
Além disso, Pranis (2010, p. 21) ressalta que “o círculo de Construção de Paz é
forte o suficiente para conter, raiva, frustração, alegria, dor, verdade, conflito, visões de
mundo diferentes, sentimentos fortes, silêncio e paradoxos”.
No que se refere à participação dos círculos, Pallamolla enuncia:
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Dos círculos participam as partes diretamente envolvidas no conflito
(vítima/infrator), suas respectivas famílias, pessoas ligadas à vítima e
ao infrator que queiram apoiá-los, qualquer pessoa que represente a
comunidade e que tenha interesse em participar, bem como pessoas
vinculadas ao sistema de justiça criminal. Os círculos voltam sua
atenção às necessidades das vítimas, comunidade e ofensores desde
uma perspectiva holística e reintegradora. (PALLAMOLLA, 2009,
p.120)

Nesta metodologia, o facilitador junto com o grupo quem controla o processo e
o resultado. A liderança nos círculos de construção de paz é compartilhada. Diante
disso, percebe-se que as abordagens realizadas nos círculos de construção de paz,
através da atenção voltada às necessidades de ambas as partes, criam um ambiente
positivo e favorável à reconstrução da teia social, ora rompida pelo dano causado.
Assim, como também, fortalece as relações familiares, e auxilia na reintegração do
ofensor à sociedade.
4. A Justiça Restaurativa no Brasil e no Mundo
A Justiça Restaurativa é um movimento mundial que traz uma nova tendência de
olhar o conflito. Inspirada na cultura anglo-saxã, suas primeiras experiências vieram do
Canadá e da Nova Zelândia. Essas experiências ganharam relevância em várias partes
do mundo. No Brasil, segundo o CNJ essa prática ainda está sendo realizada em caráter
experimental, embora esteja sendo executada há dez anos. Conforme descreve
Pallamolla:
A justiça restaurativa se destaca no cenário internacional
contemporâneo como uma forma de resolução de conflitos diversa do
modelo penal tradicional. Inspirada, principalmente, no abolicionismo e
no movimento vitimológico iniciado nos anos 80, a justiça restaurativa
surge como uma resposta à pequena atenção dada às vítimas no
processo penal e em razão do fracasso da pena privativa de liberdade
para promover a ressocialização do apenado. A investigação permitiu
verificar que o modelo de justiça restaurativa possui princípios diversos
do modelo de justiça criminal e sustenta, dentre outras coisas, a
participação da vítima na resolução dos conflitos, a reparação do dano
e a responsabilização do ofensor de maneira não estigmatizante e
excludente. Visa a reduzir a imposição de penas (principalmente a
privativa de liberdade), com a inclusão de formas não violentas de
resolução de conflitos que privilegiam o diálogo entre as partes
implicadas no delito. (PALLAMOLLA, 2009, p. 4)

A Justiça Restaurativa foi regulamentada pela Organização das Nações Unidas
(ONU), através da Resolução nº 1999/26, desde então, a sua aplicação passou a ser
recomendada a todos os Estados membros:
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O marco inaugural da regulamentação da Justiça Restaurativa pela
ONU foi a Resolução 1999/26, de 28.7.99, que dispôs sobre o
‘Desenvolvimento e Implementação de Medidas de Mediação e de
Justiça Restaurativa na Justiça Criminal’, quando foi proposta
formulação de padrões no âmbito das Nações Unidas. Seguiu-se a
Resolução 2000/14, de 27.7.00, reafirmando a importância dessa
tarefa (BRANCHER, 2008, p.21 apud PELLENZ; BASTIANI, 2015, p.
236).

No âmbito da infância e juventude, desde 1989 a Nova Zelândia fez da Justiça
Restaurativa o centro de todo o seu sistema penal (ZERH, 2012, p.14). Embora a Justiça
Restaurativa tenha começado pela justiça juvenil, não é uma proposta apenas para ser
utilizada neste âmbito, além do mais, pode ser trabalhada fora do âmbito da Justiça,
dentro das comunidades e nas escolas.
Ademais, a partir do pensamento de Benedetti (2009) é possível afirmar que a
Justiça Restaurativa surge como uma resposta para a solução de conflitos que fogem
do comum, dado a complexidade da vida humana. Para ela,
A origem da Justiça Restaurativa mostra que ela surgiu para atender
determinados tipos de conflitos que escapam aos moldes da espécie
de conflitos para a qual foi desenhado o sistema de justiça tradicional.
Assim, os nichos nos quais floresceu a Justiça Restaurativa foram,
inicialmente, a Justiça da Infância e da Juventude e os crimes
envolvendo membros de populações aborígenes. Trata-se de conflitos
para os quais a justiça criminal não é capaz de oferecer soluções
satisfatórias, precisamente porque estão, geralmente, impregnados de
uma carga de pessoalidade que não é processada pelos trâmites
impessoais da justiça tradicional e que, dessa forma, permanece
latente como germe de conflituosidade ulterior. (BENEDETTI, 2009, p.
96)

Por essa razão, o cabimento da aplicação de práticas restaurativas, através da
Justiça Restaurativa em todas as etapas processuais têm sido pauta de discussões em
todo o mundo. Embora no Brasil a Justiça Restaurativa tenha a sua aplicação em crimes
de menor potencial ofensivo, o uso dela para os crimes graves vem sendo defendido
por vários documentos internacionais, inclusive, pela Declaração de Lima, afirmando
que “a Justiça Juvenil Restaurativa não deve limitar-se somente a delitos menores ou a
agressores primários”.
Segundo a Declaração de Lima firmada no I Congresso Mundial de Justiça
Restaurativa (2009) a Justiça Restaurativa deve ser aplicada em todas as etapas do
processo de justiça juvenil, seja ela como uma medida alternativa ou como uma medida
adicional.
No Brasil, a Justiça Restaurativa foi inaugurada em 2005 através do projeto
“Justiça Para o Século 21” implementado na 3ª Vara da Infância e da Juventude de Porto
Alegre/RS, e teve como objetivo divulgar e aplicar as práticas da JR na resolução de
conflitos em escolas.
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O projeto piloto também foi implantado em Brasília/DF no Juizado Especial
Criminal, em São Paulo e em São Caetano do Sul /SP no Âmbito da Justiça Juvenil
(Processo de Conhecimento) e Educação.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) incentiva a Justiça Restaurativa no Brasil
através do Protocolo de Cooperação Interinstitucional para a Difusão da Justiça
Restaurativa, convencionado em agosto de 2014 com a Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB).
A partir de 31 de maio de 2016 a Justiça Restaurativa ganhou ênfase para a sua
difusão com a aprovação da Resolução 225/2016 do CNJ, que contém as diretrizes para
a implementação e difusão da Justiça Restaurativa no Poder judiciário, dispõe sobre a
Política Nacional de Justiça Restaurativa, define alguns conceitos e elenca os princípios
que devem nortear a Justiça Restaurativa.
Os princípios que regem a Justiça Restaurativas, trazidos pela resolução
225/2016 do CNJ são:
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
(Art. 2º da Resolução nº 225 do CNJ).

No âmbito do Direito Juvenil a Lei nº 12.594/2012 que instituiu o SINASE, é um
dos fundamentos legais que autoriza a prática da Justiça Restaurativa no Brasil,
trazendo uma série de princípios elencados no artigo 35, principalmente o favorecimento
de meios de autocomposição e prioridade a práticas restaurativas.
Outrossim, na visão de Leonardo Sica (2007, p. 226), o Estatuto da Criança e do
Adolescente “representa uma esfera natural para o desenvolvimento do novo modelo,
lembrando que todas as melhores experiências de justiça restaurativa e mediação
surgiram nos tribunais de menores e expandiram-se para a justiça comum”. Segundo
ele,
Além de uma fácil adaptação normativa, a adoção da mediação nesse
campo poderia ter efeitos positivos, tais como recuperar o sentido da
medida socioeducativa, que hoje funciona como punição, e evitar
estigmatização e segregação de crianças e adolescentes em conflito
com a lei. Conflitos, cuja resposta institucional oferecida representa o
tipo de compromisso com o futuro assumido pela sociedade. Uma
sociedade que oferece uma resposta hostil, distanciadora e
excludente, estabelece um compromisso de futuro análogo. (SICA,
2007, p. 226)

O relatório analítico propositivo do CNJ, realizado ao longo do ano 2017, da série
“Justiça `Pesquisa” intitulada “Pilotando a Justiça Restaurativa”, sob a coordenação de
Vera Regina Pereira de Andrade, identificou e mapeou a existência de programas de
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justiça restaurativa em 19 unidades da federação, quais sejam, Distrito Federal, Goiás,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Acre,
Amapá, Pará, Rondônia, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do
Sul e Santa Catarina.
Segundo a pesquisa, alguns Estados não foram citados devido estarem, ainda,
em fase primária de implementação, com a realização de reuniões, cursos de
capacitação, seminários ou a formação de Grupos de Trabalho e comissões para
discutir a implementação da Justiça Restaurativa no estado, como por exemplo Espírito
Santo e Rio de Janeiro.
Dentre os 19 Estados, 14 atuam na área da infância e juventude, como é o caso
de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Sergipe,
Acre, Pará, Rondônia, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Os demais atuam em áreas diversificadas, como por exemplo, juizados especiais de
competência geral, juizados especiais criminais, juizado da violência doméstica, varas
criminais e execuções penais e núcleo permanente de métodos consensuais de solução
de conflitos.
Desse modo, evidencia-se que no Brasil as práticas restaurativas estão
concentradas no Âmbito da infância e juventude, e na medida em que vem sendo
experimentadas, revelam-se como maneira mais adequada para lidar com o
adolescente em conflito com a lei em processo de socioeducação, pois tem contribuído
para a conscientização de suas ações e consequentemente geram o senso de
responsabilização, fator extremamente importante para a ressignificação das vidas dos
adolescentes autores de atos infracionais.
5. Considerações finais
A análise desenvolvida nesse artigo buscou explorar e refletir sobre a Justiça
Restaurativa no âmbito juvenil como forma alternativa de responsabilização do
adolescente em conflito com a lei.
Através

de

estudo

preliminar

foi

possível

perceber

que,

tratar

a

responsabilização de adolescente em conflito com a lei, de forma desjudicializada ou
até mesmo através da via judicial na aplicação das medidas socioeducativas, não é um
convite para a impunidade do ofensor, pelo contrário, o processo de responsabilização
através

das

práticas

restaurativas

é

extremamente

importante

tanto

para

conscientização do ato infracional praticado e sua implicação na vida da pessoa
ofendida, como para dar voz ativa e possibilitar o empoderamento da vítima para que
as suas necessidades também sejam acolhidas.
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Eis, pois, que a Justiça Restaurativa é uma nova maneira de lidar com o conflito,
ainda mais em se tratando de adolescentes, seres que estão em fase de
desenvolvimento e que não podem ter o mesmo tratamento que um adulto, uma vez
que o adolescente em conflito com a lei necessita percorrer um procedimento que ele
compreenda, entenda o que de fato ocorreu e a consequência dos seus atos, de modo
que não seja submetido a um processo onde só fortalece a ideia negativa que ele tem
de si mesmo e dos outros, reforçando em seu íntimo que ele é vítima do sistema,
retirando desse modo todas as chances de resgatar o que ainda lhe resta de bom.
Sendo assim, o adolescente precisa ter essa chance de resgate, esse novo olhar
em visualizar o conflito sob as “lentes da Justiça Restaurativa”, sendo uma forma de
reintegrar os laços familiares e comunitários preconizados pelo ECA e pela Constituição
Federal de 1988.
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VINGANÇA PRIVADA, CASOS DE LINCHAMENTO NO MARANHÃO E A CRISE DE
LEGITIMIDADE PUNITIVA DO ESTADO

Marina Guimarães da Silva de Souza1

RESUMO
O descrédito na capacidade estatal de gerir os conflitos, punir e garantir a vida tem gerado
no seio social sentimentos de medo e impunidade, provocando a sensação de insegurança,
decorrente de ameaças flutuantes, difusas e incontroladas (BAUMAN, 2013). Ademais, a
morosidade do judiciário aumenta o sentimento de injustiça e a aplicação das penas são
consideradas ínfimas, ineficazes e simbólicas. Objetivou-se identificar e analisar os
discursos de intolerância associados à persecução da justiça privada, desvendando
eventuais impasses ideológicos, jurídicos e políticos sobre o tema, como a seletividade
presente no linchamento e as ideologias do direito penal do inimigo, que tem como
principais características a violação de direitos e garantias processuais, a antecipação da
punição do indivíduo em suplícios públicos (FOUCAULT, 1987) e espetacularizados
(DEBORD, 2000) e a desproporcionalidade da pena. Nesses termos, utilizou-se pesquisa
bibliográfica, documental, análise de conteúdo e de discurso. O locus de ocorrência
estabelecido para a análise é o Estado do Maranhão. Constatou-se a elevada incidência de
casos de linchamento nas áreas onde a presença do Estado através da prestação de
serviços ainda é ínfima. De acordo com dados da SMDH, foram registrados em 2016 vinte e
sete casos na região metropolitana de São Luís, tendo como resultado 29 óbitos. Notou-se a
predominância de linchamentos motivados por crimes contra a pessoa e a propriedade. A
SMDH destacou que a maioria dos casos ocorridos na Grande São Luís entre 2013 e 2015
foi motivada por assaltos. Outrossim, os dados oficiais sobre o assunto são escassos e
divergentes. A maioria das vítimas de linchamentos são adultos do sexo masculino. Concluise que a prática em questão é uma consequência da insegurança social, que ocasiona a
desassociação social, demonstrando o descrédito na capacidade estatal de promover a paz
e a preservação da vida e a mitigação da legitimidade do monopólio estatal do direito de
punir.
Palavras-chave: Linchamentos. Legitimidade. Maranhão.
1 Graduanda em Direito pela Universidade Estadual do Maranhão e integrante do Núcleo de Estudos em
Processo Penal e Contemporaneidade (NEPPC).
E-mail: mg15gui@gmail.com
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INTRODUÇÃO
A insegurança e o medo sempre assolaram a vida dos indivíduos, que buscaram no
Estado a preservação da vida e a manutenção da paz social. Com isso, a violência é uma
questão que demanda atuação e preocupação por parte daquele.
Com a supressão da vingança privada, a titularidade do poder punitivo passou a ser
exercida pelo Estado, visto a necessidade de proporcionar aos indivíduos segurança e paz,
visando o equilíbrio e a manutenção do corpo social. Essa prerrogativa estatal se faz
necessária para que os conflitos sejam resolvidos de modo objetivo, por um órgão que não
tem interesse na demanda discutida, banindo-se assim a autotutela. De acordo com Aury
Lopes Júnior e Ricardo Jacobsen Gloeckner (2014, p.32),
[...] O Estado, como ente jurídico e político, avoca para si o direito (e
também o dever) de proteger a comunidade e, inclusive, o próprio
delinquente como meio de cumprir sua função de procurar o bem comum,
que se veria afetado pela transgressão da ordem jurídico-penal, por causa
de uma conduta delitiva.

Nesse

sentido,

a

violação

de

um

bem

protegido

juridicamente

atrai

necessariamente a tutela jurisdicional, sendo o processo o único meio legítimo para que
haja a imposição de uma sanção penal.
Hodiernamente, contudo, percebe-se a descrença na capacidade do Estado de
exercer gerência sobre os conflitos, punir e garantir a vida. Dessa forma, há no seio social
sentimentos de medo, impunidade e injustiça, provocando a sensação de insegurança,
decorrente de ameaças flutuantes, difusas e incontroladas (BAUMAN, 2013).
Percebe-se, paulatinamente, a alteração inclusive da fisionomia urbana. Nesse
sentido, “as cidades assumem feições ditadas por uma 'arquitetura do medo'. (PASTANA,
2005). Condomínios fechados, cerca elétrica, estão entre as tendências da nova paisagem
urbana. Os indivíduos estão a erigir um mundo especificamente para si, uma redoma de
vidro para se protegerem do perigo do mundo externo.
Além disso, a morosidade do judiciário aumenta o sentimento de injustiça, e a
aplicação das penas por aquele é considerada, na maioria das vezes, equivocada, visto que
essas penas são consideradas ínfimas.
Nesse contexto, a prática de linchamentos, onde a população julga, condena e
aplica a pena de modo a ferir a dignidade humana e as garantias fundamentais do processo,
torna-se mais propícia.
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Nesse sentido, a violência parece constituir a única interrupção possível para esses
sentimentos de insegurança e medo provocados pela violência praticada pelos indivíduos
considerados periculosos. Nos dizeres de Hannah Arendt: “os adeptos da não-violência
estão na defensiva, e seria frivolidade dizer que apenas os 'extremistas' estão se rendendo
à glorificação da violência”. (1994, p. 11). Com isso, o linchamento, que se manifesta como
uma questão maniqueísta, é visto pelos praticantes como uma forma de defesa social.
Nesse cenário, José de Souza Martins, numa entrevista divulgada pelo “O Estadão” 2,
conceitua o linchamento como
Uma forma de punição coletiva contra alguém que desenvolveu uma forma
de comportamento anti-social [sic]. O anti-social [sic] varia de momento para
momento e de grupo para grupo. Na França, ter traído a pátria era um
motivo para linchar. No caso da Itália, aconteceu o mesmo. No Brasil, é o
fato de não termos justiça, pelo menos na percepção das pessoas comuns.

Contudo, a ocorrência de linchamentos mitiga as garantias fundamentais, garantias
estas que visam proteger os indivíduos dos abusos de poder e instrumentalizar direitos, pois
o indivíduo a quem é atribuído um crime é julgado e imediatamento condenado e punido,
sem o direito de apresentar defesa.
Outrossim, compreende-se a influência da mídia na promoção do prejulgamento
dos indivíduos. O medo da impotência estatal no tocante a preservação da vida e
manutenção da paz tem gerado questionamentos acerca do monopólio da violência e da
mensuração da justiça. A vingança privada surge como forma de “realizar justiça”, pautandose na vontade do povo de ter seus direitos respeitados, ponto de vista defendido por parcela
da mídia.
Com isso, foi realizada a análise do fenômeno dos linchamentos segundo a
percepção sociológica e jurídica, discutindo-se sobre os discursos de intolerância
associados à prática em questão, desvendando eventuais impasses ideológicos, jurídicos e
políticos sobre o tema, como a seletividade presente na prática do linchamento e as
ideologias do direito penal do inimigo, cuja principal característica é a diferenciação de
tratamento dado a um sujeito considerado perigoso pela sociedade. Nesse contexto, o
indivíduo considerado periculoso tem alguns de seus direitos violados, ocorrendo a
antecipação da punição do indivíduo, a desproporcionalidade da pena e a supressão de
garantias processuais, situações observáveis nas ocorrências de linchamento.
A metodologia utilizada na presente pesquisa se fundamenta na sociologia reflexiva
2 TAVARES, Flávio. Quinhentos contra um. O Estado de S. Paulo. São Paulo: Grupo Folha. Disponível
em:<http://alias.estadao.com.br/noticias/geral,quinhentos-mil-contra-um,125893>. Acesso em: 08 fev. 2018.
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baseada em Bourdieu (2007), Foucault (1996) e Giddens (1991). Além disso, fez-se o uso
da pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa, visando melhor compreensão do
fenômeno do linchamento. O locus de ocorrência estabelecido para a análise é o Estado do
Maranhão.
Foram utilizadas, com o intuito de melhor analisar os objetivos da presente
pesquisa, a técnica de pesquisa bibliográfica, visando explorar as temáticas da violência e
da insegurança social no contexto brasileiro e maranhense; e a técnica de pesquisa
documental, em revistas e sítios eletrônicos, a fim de analisar a questão dos linchamentos e
a atuação estatal no tocante à temática.
Nesse contexto, utilizou-se ainda técnicas de análise de discurso e de conteúdo,
visando analisar o discurso implícito, os elementos ocultos do objeto estudado nesta
pesquisa: o linchamento.

2 O FENÔMENO DOS LINCHAMENTOS NO MARANHÃO

O Brasil, de acordo com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São
Paulo, que analisou casos de linchamentos ocorridos entre 1980 e 2006, é o país com maior
incidência de linchamentos.3
Segundo o sociólogo José de Souza Martins (2015, p. 47), os Estados com os
maiores índices de ocorrência de linchamentos são, respectivamente, São Paulo, Rio de
Janeiro, Bahia e Pará.
No tocante ao Estado do Maranhão, a questão do linchamento também requer
destaque e análise. De acordo com dados da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos
(SMDH), foram registrados em 2016 vinte e sete casos na região metropolitana de São luís,
tendo como resultado 29 óbitos. No interior do Estado foram registrados 11 casos, que
resultaram em 13 mortes.
De acordo com José de Souza Martins (IDEM), o linchamento no Brasil se dá
predominantemente no meio urbano. Em relação ao Maranhão, percebe-se também a maior
ocorrência, ou registro, dessa prática em áreas urbanas, como observado abaixo:
3 Brasil é país que mais faz linchamentos; Rio amarga vice-campeonato nacional. Disponível
em:<https://www.odia.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-07-26/brasil-e-pais-que-mais-faz-linchamentos-rioamarga-vice-campeonato-nacional.html>. Acesso em 17 jan. 2018.
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Entretanto, os dados acerca da prática em análise são precários, principalmente
nas regiões interioranas. Nesse sentido, a inexistência de dados oficiais e a precária
cobertura da imprensa nessas áreas são fatores que dificultam a noção da real dimensão
dessa problemática no Maranhão.
Além disso, as matérias veiculadas pela mídia, tanto em relação aos casos
ocorridos na capital quantos nos interiores do Estado, não esclarecem e informam
satisfatoriamente as condições em que se deu o linchamento e, tampouco, sobre os agentes
envolvidos.
É perfeitamente compreensível a deficiência de informação acerca dos autores do
ato, afinal, as pessoas envolvidas não têm interesse em relatar e as que presenciaram ou
possuem informações relevantes a respeito sentem, na maioria das vezes, receio em relatar.
Contudo, há uma precária descrição também acerca das vítimas. De 20 casos
analisados em sites e blogs do Maranhão, ocorridos entre 2013 e 2017 e cujo resultado foi o
óbito, foi possível verificar a predominância masculina entre as vítimas. Na verdade, dos
casos analisados, todas as vítimas eram do sexo masculino. Em apenas cinco ocasiões foi
noticiada a faixa etária dos indivíduos. Nos casos em que foram divulgadas as idades, os
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indivíduos possuíam 23, 28, 29, 30 e 31 anos de idade.
No tocante à questão racial, somente em 4 situações houve informação sobre o
assunto. Entre as vítimas dos linchamentos, 3 eram homens negros e 1 era índio.
A deficiência de informações sobre a prática em questão também se dá quanto a
definição da localidade em que ocorreu o ato delituoso e a motivação. Entretanto, sabe-se
que 4 casos tiveram como motivação o estupro – no caso do índio houve estupro e
homicídio – 2 linchamentos foram motivados por homicídio, na contagem está incluído a
prática atribuída ao indígena, 1 caso teve como motivação latrocínio e, por fim, 11 casos
foram motivados por roubos tentados ou consumados.
Verifica-se, aqui, a predominância de linchamentos motivados por crimes contra a
pessoa e a propriedade. É interessante pontuar que os crimes contra o patrimônio são,
muitas vezes, compreendidos pela coletividade como integrantes do campo dos crimes
contra a pessoa. O sociólogo José de Souza Martins (2015, p. 53) afirma que “os casos de
roubos e assaltos que motivam linchamentos têm como vítimas, frenquentemente,
trabalhadores pobres.” Outrossim, afirma o autor que “o roubo do fruto do trabalho não
parece ser, portanto, compreendido popularmente como um crime contra a propriedade,
mas contra a pessoa, sua sobrevivência e a de sua família. Não é um crime contra o ter e
sim contra o ser.” (IDEM, p. 53).
A Sociedade Maranhense de Direitos Humanos disponibilizou dados sobre a
ocorrência dos linchamentos na Grande São Luís entre os anos de 2013 e 2015,
destacando as motivações atribuídas a esses atos. Nesse cenário, a maioria dos
linchamentos foi motivada por assaltos. Ademais, a SMDH indica a ocorrência de 9
linchamentos em 2013, provocando a morte de 10 indivíduos, 15 linchamentos em 2014,
cujo saldo foi 15 óbitos, e 12 linchamentos em 2015, resultando em 12 mortes4.
Nesse contexto, verifica-se a maior ocorrência do fenômeno do linchamento nas
regiões menos favorecidas do Estado. Percebe-se, então, a maior incidência dessa prática
nas áreas onde a presença do Estado, através da prestação de serviços como educação,
saúde e, principalmente, segurança pública, ocorre de modo mais tímido.

4

Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Monitoramento de linchamentos no Maranhão (2016).
Disponível
em:<http://smdh.org.br/wp-content/uploads/2017/01/Linchamentos-Maranha%CC%83o-2016.pdf>.
Acesso em: 17 jan. 2018.

140

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

Dessa forma, a prática em análise pode ser entendida como uma consequência da
insegurança social, que ocasiona a desassociação social, o oposto da coesão social. Nesse
sentido, Robert Castel (2005, p. 31), ao tratar sobre insegurança social, afirma que
Ela age como um princípio de desmoralização, de desassociação social à
maneira de um vírus que impregna a vida cotidiana. Dissolve os laços
sociais e mina as estruturas psíquicas dos indivíduos. […] Estar numa
insegurança permanente é não poder nem controlar o presente, nem
antecipar positivamente o futuro.

Nesse cenário de insegurança e sentimento de abandono por parte dessas
populações, o linchamento é visto por aquelas como um meio de restabelecer a ordem
social perdida ou abalada pela prática de atitudes conflitantes com a manutenção daquela
ordem. Segundo Souza Martins (2015, p.22),
Em todos os casos […] o destinatário da ação violenta da multidão é quase
sempre portador de um estigma físico, como a cor ou a origem étnica, ou
um estigma de caráter. […] os linchadores atuam sempre em nome de uma
identidade de pertencimento contra o estranho, ainda que provisória e
súbita.
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Em seu livro “A insegurança social”, Robert Castel faz uma associação entre a
situação de não integração dos proletários na sociedade ocidental, discutida por Auguste
Comte, e a situação das populações das periferias. Contudo, nota-se também essa não
integração dos indivíduos considerados estranhos e periculosos dentro da periferia, nesse
caso, sendo traduzida pelo sentimento de que esses indivíduos não podem viver em
sociedade e são desprovidos do direito a uma punição restitutiva, talvez pela crença dessa
população na impossibilidade de mudança desses indivíduos, na crença de que a situação
delituosa é uma condição inerente àqueles. Esse sentimento se traduz pela frase “um
bandido a menos”. Com isso, o linchamento parece mais uma questão de desespero.
Os linchamentos no Brasil são resultados de um julgamento moral da população
que condena e executa aqueles a quem é atribuído algum delito. Isso ocorre em grande
parte em decorrência do descrédito na capacidade estatal de garantir a preservação da vida
e manutenção da paz social. A ineficiência do Estado no tocante à prevenção de crimes e
investigação de ocorrências, assim como a morosidade judiciária no sentido de punir
agressores, estimulam a vingança privada e o aumento do medo e da insegurança.
Segundo relatório do Índice de Confiança na Justiça Brasileira – ICJBrasil, no
quarto semestre de 2014 foi constatado que a confiança depositada no judiciário foi de 31%,
enquanto, no ano seguinte, 32% demonstraram confiança no poder judiciário. Em 2016, o
índice de confiança caiu para 29%, ficando o judiciário em 7º lugar, num ranking de 13
posições, quando o assunto é a confiança nas instituições brasileiras.
Com isso, percebe-se a baixa confiança atribuída à capacidade do judiciário no
tocante a resolução de conflitos e aplicação da justiça. A situação do sistema de justiça
criminal é inegavelmente precária, visto a ineficiência na investigação criminal, a morosidade
do judiciário, além da ausência de resultados no sentido de alcançar a diminuição da
violência e criminalidade através do recrudescimento penal.
Nesse contexto de medo e insegurança social, Sérgio adorno afirma que “em nome
da lei e da ordem, propõe-se justamente controle social carente de legalidade”. (2002, p.
29).
Com isso, o linchamento pode ser entendido como uma violência derivada de outra
violência. A primeira violência foi a praticada pelo suposto criminoso, gerando a violência
manifestada no ato de linchar, entendido pelos linchadores como uma manifestação
democrática e legítima, onde os cidadãos envolvidos estão apenas exercendo sua legítima
defesa e reafirmando os valores sociais. Contudo, essa legitimidade alternativa, exercida
pelos populares, não observa as regras do direito e da razão. Outrossim, outra violência que
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antecede a prática delituosa de linchar se baseia na desigualdade e na violência estrutural e
simbólica sofrida por essas comunidades, que sofrem com o descaso estatal, visto a tímida
presença do Estado através de prestações de serviços imprescindíveis, tais como saúde,
educação e segurança pública.
Ademais, questiona-se recorrentemente se a punição prevista na legislação
brasileira é suficientemente rígida. Percebe-se recorrente o discurso favorável às penas de
morte e perpétua no Brasil para alguns crimes, pois para alguns indivíduos a reciprocidade
do crime e da pena, como previsto na Lei de Talião, é a forma mais justa de punição,
entendendo aqueles ser inconcebível que um indivíduo cometa um homicídio, por exemplo,
e não responda com sua própria vida. Nesse sentido, o sociólogo José Martins (2015, p.
112) afirma que
O formalismo da lei equaliza a modalidade da pena como privação de
liberdade e institui sua diversidade meramente quantitativa, sujeita ainda a
artifícios aritméticos e avaliações redutoras que a distanciam ainda mais da
concepção que tem o vulgo de crime e castigo. Na interpretação popular, os
crimes lançam os criminosos num universo de valores e julgamentos que
dizem respeito à vida como mérito e não, primariamente, como direito. Ao
desviar-se da conduta socialmente estabelecida, o criminoso pode ou não
continuar merecedor da vida. Os linchamentos usurpam da justiça formal
aqueles cujo delito comprometeu seu direito à vida porque no crime
cometido violaram a condição humana e negaram-se como seres humanos.
Não apenas o corpo está em jogo nesses casos, mas toda a trama
simbólica que humaniza o corpo e diferencia o homem de um animal. No
linchamento, os linchadores proclamam a precedência da sociedade em
relação ao indivíduo e a vida como bem comum e não como direito
individual.

Nesse sentido, o linchamento vem restabelecer, em teoria, a ordem desestruturada
pela atitude do suposto delinquente, contudo, paradoxalmente, o ato de linchar provoca
desordem e insegurança, promovendo julgamento, punição e execução fora do Estado, sem
dar ao indivíduo punido um julgamento imparcial e direito de defesa.

2 A MÍDIA E OS CASOS DE LINCHAMENTO
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A espetacularização permeou todos os setores da sociedade, estando o Direito
incluído nessa abordagem, visto que até o Processo Penal se rendeu à lógica do
espetáculo, tornando-se na atualidade uma importante pauta voltada ao entretenimento.
Com isso, a vida social se tornou, segundo Guy Debord (2002, p.13) “uma imensa
acumulação de espetáculos”.
Hodiernamente, o Direito Penal está nas pautas e nas conversas de botequins.
Todos discutem sobre Direito, todos discutem sobre o Processo Penal, todos estão
insatisfeitos.
Atrelado a isso, percebe-se o crescente sensacionalismo por parte da mídia no trato
dado à exposição dos fatos. Os programas policiais se tornaram um sucesso, sendo notório
o aumento quantitativo desses na televisão brasileira.
Nesse cenário, obviamente, os casos de linchamentos passaram a ocupar
relevante espaço nas pautas jornalísticas que, em inúmeras vezes, tem noticiado esse
fenômeno de modo sensacionalista e irresponsável, realizando o prejulgamento de
determinado indivíduo e ignorando os valores da pessoa humana.
Outrossim, a banalização do mal e da violência são recorrentes nas publicações
jornalísticas, que divulgam desde fotos dos corpos das vítimas dos linchamentos a vídeos
do momento da prática delituosa.
Destaca-se, ainda, a influência e importância na atualidade dos blogs para a
informação e formação de opinião. Entre os blogs maranhenses, salienta-se os Blogs do
Luís Pablo, do Gilberto Lima e do Domingos Costa, que trazem matérias de extremo
sensacionalismo no tocante ao fenômeno discutido.
O Blog do Luís Pablo traz uma matéria cuja manchete é: “Cenas Fortes! População
mata estuprador dentro de hospital no MA”5. Percebe-se, aqui, o prejulgamento do indivíduo,
visto que não houve condenação, sequer oportunidade de comparecimento em juízo. Ainda
foi exposto foto do indivíduo morto e vídeo do linchamento.
O Blog do Gilberto Lima publicou uma matéria com a manchete: “Justiça com as
próprias mãos: Assaltante é linchado e morto na avenida principal do Jardim América.”6. Na
matéria em questão também é realizado o prejulgamento e a exposição do corpo da vítima.

5

Pablo, Luís. Cenas fortes! População mata estuprador dentro de hospital no MA. Disponível em:
<https://luispablo.com.br/policia/2017/05/cenas-fortes-populacao-mata-estuprador-dentro-de-hospital-no-ma/>.
Acesso em: 17 jan. 2018.
6 LIMA, Gilberto. Justiça com as próprias mãos: Assaltante é linchado e morto na avenida principal do Jardim
América. São Luís, 19 mar. 2014. Disponível em:<http://www.gilbertolima.com.br/2014/03/justica-comas-proprias-maos-assaltante.html>. Acesso em: 18 jan. 2018.
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Manchete semelhante foi utilizada pelo Jornal Pequeno, para noticiar o mesmo
fato:“Assaltante é linchado e morto na avenida principal do Jardim América”.7
Uma matéria divulgada pelo Blog do Domingos Costa tem a seguinte manchete:
“Cenas Fortes: vídeo mostra ladrão sendo linchado no interior do MA”8. Novamente é feito o
prejulgamento do sujeito linchado e a espetacularização e banalização da violência.
Um jornal muito relevante na capital maranhense é o jornal Itaqui Bacanga, famoso
por ter um teor de extrema violência e expor fotos de corpos de vítimas de homicídio.
Nesse contexto, nota-se um retorno aos espetáculos de violência e ostentação dos
suplícios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da prática dos linchamentos ter origem remota no país, tendo registros
documentais acerca desses atos que datam do século XVI, a temática em questão ainda é
pouco discutida no Brasil.
Ao objeto de estudo da presente pesquisa ainda é dado cobertura superficial pelas
mídias tradicionais. Outrossim, os dados oficiais sobre o assunto são escassos e
contraditórios, sendo perceptível a incidência de subnotificação.
Destaca-se, ainda, a atuação da mídia que, por vezes, tem tratado o assunto de
modo descomprometido, irresponsável e sensacionalista.
Através dos dados trazidos pela cobertura midiática sobre o tema, percebeu-se que
a maioria das vítimas de linchamentos são adultos do sexo masculino. Além disso, segundo
dados da SMDH, a maioria dos casos ocorreram nas regiões periféricas do Estado, onde a
presença do Estado através de prestações de serviços ainda é ínfima.
O linchamento como forma de justiçamento é um fenômeno melhor compreendido
quando é percebido o desespero presente nesse ato. Nesse sentido, o ato em questão é
uma demonstração de descrédito na capacidade estatal de promover a paz social e a

7

Assaltante é linchado e morto na avenida principal do Jardim América. Disponível em:
<https://jornalpequeno.com.br/2014/03/19/assaltante-e-linchado-e-morto-na-avenida-principal-jardim-america/>.
Acesso em: 18 jan. 2018.

8COSTA, Domingos. Cenas fortes: vídeo mostra ladrão sendo linchado no interior do MA.

Disponível em:
<https://www.domingoscosta.com.br/cenas-fortes-assista-ladrao-linchado-no-interior-do-maranh/>. Acesso em:
17 jan. 2018.
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preservação da vida. Com isso, os indivíduos reclamam para si o direito de impor o respeito
aos valores sociais e de restabelecer a ordem social, evidenciando a mitigação do
monopólio estatal do direito de punir.
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RESUMO: Este trabalho descreve a experiência da participação no Programa de Monitoria
Acadêmica, realizada no Núcleo de Mediação de Conflitos e Construção de Paz da
Universidade Federal do Oeste do Pará. O pressuposto metodológico utilizado pelo Núcleo
é o dos Círculos de Construção de Paz, ocasiões onde sugere-se que as pessoas
envolvidas em uma situação de conflito sejam convidadas para um primeiro momento, o précírculo, em que ocorre a prévia apropriação dos fatos pelos facilitadores do círculo, que
prestarão elucidações sobre sua dinâmica e os princípios da Justiça Restaurativa, bem
como convidarão os envolvidos a indicar outras pessoas significativas, da família ou da
comunidade, para participar da etapa posterior. Em seguida, ocorre o círculo propriamente
dito, o qual é o momento do encontro entre os convidados, afetados direta ou diretamente
pela conflitualidade, ao processo circular. O diálogo em círculo possibilita a escuta atenta, a
compreensão, o entendimento mútuo e, em caso de danos, a responsabilização dos sujeitos
envolvidos nas situações de conflitualidades. Por fim, ocorre o pós-círculo, que se consiste
no acompanhamento do processo de restauração. Nos primeiros meses após a instituição
do Núcleo, que entrou em funcionamento em julho de 2014, as atividades de processamento
de conflitualidades priorizadas foram aquelas atinentes a adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas, havendo um caso relacionado a uma medida protetiva de
adolescente em situação de risco. A vivência no Núcleo de Mediação de Conflitos e
Construção de Paz, por meio do contato com práticas alternativas de tratamento de
conflitos, conduz a novos olhares e caminhos relacionados à prática dos profissionais do
Direito, em particular no que tange ao trato com relações humanas conflitivas, doravante
tratadas por meio do diálogo e do contato face a face entre as pessoas, de forma que
possam restaurarem a si mesmas e às suas relações.
Palavras-chave: Ensino Jurídico. Prática Forense. Mediação. Conciliação.
INTRODUÇÃO
As constantes transformações da sociedade geraram no Direito uma crise que
repercute no ensino jurídico. As novas relações sociais exigem uma adaptação do Direito,
por exemplo, como aconteceu no reconhecimento da união homoafetiva pelo STF1. Tratouse de um novo modelo de família e seus efeitos jurídicos que devem ser estudados nas
faculdades. Outro exemplo importante foi a incorporação de um sistema de normas para a
tutela dos direitos metaindividuais.
Diante de tais transformações, o profissional do Direito precisa ser preparado para
atuar em uma realidade cada vez mais complexa e mais exigente de novas respostas. É por
meio da faculdade que se pode romper com antigos modelos que dão respostas
insuficientes, como é o caso da cultura da sentença judicial como o melhor remédio para por

1

STF/ADI 4277.
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fim a um conflito. Ora, que fim é esse que estamos falando se as relações sociais
permanecem?
O tradicional ensino do direito está cada vez mais distante dos fenômenos
contemporâneos que visualizamos na sociedade. A ideia de uma ciência pautada na
racionalidade objetiva que separava teoria e prática apropriada para o século XVI não
atende nos dias de hoje. Não se pode resumir tudo a uma matemática cartesiana. O
fundamento científico clássico pautado na razão nos leva a uma compreensão reducionista
e insatisfatória para os tempos atuais. A todo o momento surgem novos conflitos nas mais
diversas classes sociais que podem repercutir em proporções antes inimagináveis. A
complexidade atual de se tomar diversas decisões afasta a ideia de certeza de outrora.
O Direito alienado da sociedade é fruto de uma crise gerada pelo modelo tradicional
ineficiente que precisa ser atualizado. Não se pode manter (no nosso caso, o ensino estático
do Direito) nos muros do mosteiro, como bem adverte Boaventura Souza Santos.2
É preciso mudar essa cultura de compreensão dos meios autocompositivos como
instrumentos hábeis para extinguir processo com celeridade e promover a economia
processual. Esses fins podem ser atingidos, claro, mas combinados com a intenção de
proporcionar uma nova e mais ampla visão sobre o conflito e permitir a continuidade das
relações sociais.
A conciliação está presente há mais tempo que a mediação nas normas e nos
espaços que se propõem a resolver conflitos. A tentativa de conciliação é obrigatória no
procedimento dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) e no processo trabalhista (CLT). O
Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, tem um programa chamado “Movimento pela
Conciliação” e em sua página de internet há a seguinte propaga: “conciliar é legal”.
No tocante à mediação, ela vem se estabelecendo em alguns espaços do poder
Judiciário, em especial junto com as Varas de Família, como uma alternativa para se
encontrar uma solução para a controvérsia. Em 2010, o Conselho Nacional de Justiça, por
meio da Resolução 125, pretendeu tornar essa prática obrigatória nos Tribunais. Ela
também está prevista na Lei 10.192/2001, nos artigos 11 e seguintes, que disciplina a
mediação para conflitos coletivos no Ministério do Trabalho e Emprego. Além disso, integra
o novo Código de Processo Civil em vigor nos artigos 334 e seguintes.
1. A NORMATIZAÇÃO DO CURRÍCULO DO CURSO DE DIREITO NA ATUALIDADE E AS
NOVAS DEMANDAS SOCIAIS
O modelo instaurado por Resoluções anteriores à Portaria do MEC 1886/94, fruto de
um sistema autoritário, ficou muito prejudicado com Constituição de 1988. Com a sua
2

SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice. O Social e o Político na pós-modernidade. 14ª Ed. São
Paulo: Cortez, 2013. Pág. 315.
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promulgação, surge a necessidade de profissionais melhor preparados para os conflitos
instaurados diante de novos direitos, em especial as garantias fundamentais que rompiam
com o regime anterior. Os cursos de direito que mantiveram seus currículos não davam
conta de atender às novas demandas de mercado para os seus egressos. A crise estava
estabelecida. Surge, então, a Portaria do Ministério da Educação n. 1886/94, seguida da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) e da Lei 9.131/95 que instituiu o Exame
Nacional de Cursos para avaliar os discentes e as Instituições de Ensino Superior.
Para os cursos de Direito, a Portaria do MEC n. 1886/94 representou o trabalho de
uma Comissão de Especialistas que “subdividiu” o currículo em dois segmentos, um de
ordem pragmática (matérias profissionalizantes) e outro ideológico (matérias fundamentais).
O parágrafo único do artigo 6º desse texto normativo assim dispõe: As demais matérias e os
novos direitos serão incluídos nas disciplinas a se desdobrar o currículo pleno de cada
curso,

de

acordo

com

suas

peculiaridades

e

com

observância

de

interdisciplinaridade.(g.n.) A norma continuou listando matérias que compunham um
currículo mínimo, ou seja, conteúdo indispensável para qualquer curso de Direito, que
vigoraria ao lado de outras disciplinas criadas por cada IES de acordo com suas
peculiaridades.
Além disso, trouxe como atividades para o curso de direito, a monografia de final de
curso, carga horária mínima para atividades complementares (entre 5% e 10% do currículo
pleno), e a obrigatoriedade de desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão
interligadas de forma a atender às necessidades de formação fundamental, sócio-política,
técnico-jurídica e prática do bacharel em direito. (Art. 3º).
Posteriormente à Portaria 1886/94 do MEC, o agora Conselho Nacional de Educação
editou a Resolução CNE/CES n. 9 de 29 de setembro de 2004, para instituir as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito entre outras providências. Nesse
texto, dois dispositivos merecem especial destaque para o trabalho, quais sejam, os artigos
3º e 5º, a saber:
Art. 3º. O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil
do graduando, sólida formação geral, humanística e axiológica,
capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia
jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos
fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de
visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a
aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da
Ciência do Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento
da cidadania. (g.n.)
Art. 5º O curso de graduação em Direito deverá contemplar, em seu
Projeto Pedagógico e em sua Organização Curricular, conteúdos e
atividades que atendam aos seguintes eixos interligados de
formação:
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I - Eixo de Formação Fundamental, tem por objetivo integrar o
estudante no campo, estabelecendo as relações do Direito com
outras áreas do saber, abrangendo dentre outros, estudos que
envolvam conteúdos essenciais sobre Antropologia, Ciência Política,
Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia.
II - Eixo de Formação Profissional, abrangendo, além do enfoque
dogmático, o conhecimento e a aplicação, observadas as
peculiaridades dos diversos ramos do Direito, de qualquer natureza,
estudados sistematicamente e contextualizados segundo a
evolução da Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças
sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas
relações internacionais, incluindo-se necessariamente, dentre outros
condizentes com o projeto pedagógico, conteúdos essenciais sobre
Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito
Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito
Internacional e Direito Processual; (g.n.)
Esses dispositivos demonstram a preocupação com um ensino jurídico atualizado e
pronto para atender às novas demandas sociais, de forma complexa3, ou seja, interligandose com outras áreas do saber.
Diante de tais diretrizes, aliadas às recentes regulamentações pelo Conselho
Nacional de Justiça (Resolução 125, em especial), à legislação processual que enfatiza a
conciliação, às política públicas, e ao novo Código de Processo Civil, não se pode negar à
formação do profissional do Direito, o estudo aprofundado, voltado para a compreensão dos
meios alternativos de solução de conflitos, em especial os autocompositivos, quais sejam,
conciliação e mediação. Esse estudo deve ser fundado numa reflexão crítica dessas
modalidades e a apropriação desses instrumentos pelo Estado, tanto na esfera do Judiciário
como na do Executivo. Essa investigação científica deve estar presente tanto nas disciplinas
“teóricas” quanto nos Núcleos de Prática Jurídica, por meio da experiência.
A Portaria 1.886/94 do Ministério da Educação que em seu artigo 11, assim dispõe:
Art. 11. As atividades do estágio supervisionado serão exclusivamente
práticas, incluindo redação de peças processuais e profissionais,
rotinas processuais, assistência e atuação em audiências e sessões,
visitas a órgãos Judiciários, prestação de serviços jurídicos e técnicas
de negociações coletivas, arbitragens e conciliação, sob o
controle, orientação e avaliação do núcleo de prática jurídica. (g. n.).

Segundo Edgar Morin: “O conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade. Complexus significa o que
foi tecido junto; de fato, há complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo
(como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido
interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o
todo e as partes, as partes entre si. Por isso, a complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade. Os
desenvolvimentos próprios a nossa era planetária nos confrontam cada vez mais e de maneira cada vez mais
inelutável com os desafios da complexidade. MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro.
Tradução de Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya; revisão técnica de Edgard de Assis Carvalho. 2ª Ed.
São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO: 2000. Pág.38.
3
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Os textos normativos do Ministério da Educação, embora anteriores aos do Conselho
Nacional de Justiça, já previam a necessidade da formação do profissional jurídico voltado
para o diálogo na solução de conflitos. Apesar disso, a tradição dos cursos ainda é para um
modelo mais contencioso, que privilegia a distância e a polaridade entre as partes
envolvidas no conflito, confirmando a solução adjudicada pelo Estado. O ensino jurídico tem
responsabilidade direta na formação do perfil profissional de seus egressos que irão militar
na área. Uma formação mais humanista, voltada para uma prática dialógica, mostra-se
muito mais eficaz para atender às novas demandas sociais.
Importante destacar que a solução de conflitos não é exclusividade do poder
Judiciário, por meio do juiz. Ainda que exista um processo jurisdicional, os envolvidos
podem por fim ao litígio por meio de concessões recíprocas. Mas as faculdades de direito
estão preocupadas com esse perfil de atuação do profissional que formam?
Paulo Freire nos ensina que o sujeito é inacabado e que:
o mundo não é. O mundo está sendo. Onde há vida, há
inacabamento. E que ensinar exige a convicção de que a mudança é
possível. Ninguém pode estar no mundo de forma neutra. Não posso
entrar no mundo de luvas nas mãos constatando apenas. A
acomodação em mim é apenas um caminho para a inserção, que
implica decisão, escolha, intervenção na realidade.4
Os novos tempos impõem uma educação voltada para a emancipação, ou seja, não
se pode mais distanciá-la do mundo da vida. O ensino deve ser formativo. O educando não
pode ser mero espectador indiferente às mudanças que vêm ocorrendo numa velocidade
quase assustadora, deve ser protagonista do meio em que está inserido, e preparar-se para
as adaptações impostas por tantas transformações em prol de uma realidade melhor. No
caso do ensino jurídico, estar apto para contribuir para uma realidade mais justa, para um
real acesso à justiça.
2. O MODELO DOGMÁTICO ENSINADO NOS CURSOS JURÍDICOS
Muitas das vezes, a atuação do jurista na perspectiva dogmática é limitada pela
ordem jurídica vigente, vislumbrando-o apenas no seu sentido estrito, sem negar suas
premissas. Esse comportamento pode levar a exageros que chegam a desprezar os
fenômenos sociais que repercutem nos fenômenos jurídicos, enxergando-se apenas o que
as normas prescrevem. A base da dogmática é a proibição à negação das premissas, mas
não se reduz a elas. Não significa que a dogmática se limite a repetir os dogmas
simplesmente. Entretanto, comumente utiliza-se o termo dogmático para indicar um estudo
estritamente legalista, formalista, podendo ser até intransigente.
4

FREIRE. Paulo. Pedagogia da Autonomia. Saberes Necessários à Prática Educativa. São Paulo: Paz e Terra,
1996, pág.77.
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(...) é preciso reconhecer que, nos dias atuais, quando se fala em
Ciência do Direito, no sentido do estudo que se processa nas
Faculdades de Direito, há uma tendência em identificá-la com um tipo
de produção técnica, destinada apenas a atender às necessidades do
profissional (o juiz, o advogado, o promotor) no desempenho imediato
de suas funções. Na verdade, no últimos 100 anos, o jurista teórico,
por sua formação universitária, foi sendo conduzido a esse tipo de
especialização, fechada e formalista.5
O modelo do ensino jurídico brasileiro é herança predominantemente europeia em
função de nossa colonização. Tal paradigma toma a ciência do Direito a partir das normas
postas e a aceitação a essa legislação, raramente buscando ir além delas. No âmbito das
faculdades, a análise da ciência dogmática não se resume a descrever o Direito, mas
também a prescrever o que deve ser o Direito. Ainda que Kelsen6 tenha tentado difundir
uma ciência “pura” do Direito7, sua análise crítica se afasta desse ideal de neutralidade. O
Direito não serve apenas para orientar as decisões do Judiciário, ele deve ser analisado
também a partir dos conflitos reais.
As atuais matérias lecionadas nos cursos de Direito, bem como as bibliografias
utilizadas, na sua grande maioria, limitam-se ao estudo da legislação positivada. Esse forte
vínculo com o positivismo jurídico prejudica sua compreensão como uma ciência social
aplicada. Ao se estudar o conjunto de dogmas do Direito, o aluno tem a impressão de um
sistema completo, sem lacunas, com coerência, capaz de funcionar como um autêntico
instrumento de controle social, com as respostas necessárias para a sociedade. Isso pode
traduzir uma formação conservadora, ineficiente, e, por vezes, até opressora.
Quando pensamos nas disciplinas processuais, estamos diante de instrumentos para
a promoção e defesa dos direitos fundamentais. E essas disciplinas “instrumentais”, como
se ensina, devem ser utilizadas para garantir o cumprimento dos direitos previstos nas
normas de conteúdo material. Há um procedimento positivado que deve ser seguido para se

5

FERRAZ JR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. Técnica, decisão, dominação. 4ª Ed. São
Paulo: Atlas, 2003, pág. 48.
6
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
7
A teoria pura do direito de Hans Kelsen prima pela neutralidade da ordem jurídica. Ele afasta todo elemento
com conteúdo valorativo para explicar a validade das normas jurídicas. Não há discussão se a norma é justa ou
injusta, mas se é válida ou não-válida, de acordo com sua origem. Ele organiza o sistema normativo em uma
“pirâmide” hierarquizando as normas. A norma será válida se for expedida pelo Poder ou Órgão competente de
acordo com o próprio ordenamento jurídico. Uma norma busca seu fundamento de validade em outra norma
superior, de acordo com essa pirâmide. O fundamento de validade de uma norma apenas pode ser a validade de
uma outra norma. Uma norma que representa o fundamento de validade de uma outra norma é figurativamente
designada como norma superior, por confronto com uma norma que é, em relação a ela, inferior. (pág. 215)
No seu ápice ele coloca da Constituição como a “norma das normas”. E para validar essa supremacia da
Constituição, ele criou um imperativo categórico que foi a Norma Hipotética Fundamental. Esta norma pode
fornecer o fundamento de validade, não o conteúdo de validade das normas sobre ela fundadas. Estas formam
um sistema dinâmico de normas. O principio segundo o qual se opera a fundamentação da validade das normas
deste sistema é um princípio dinâmico. KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6ª Ed. São Paulo: Martins
Fontes, 1998, pág. 219.
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garantir a promoção do bem-estar e justiça sociais. A jurisdição vem ao encontro da
manutenção e efetivação dos direitos já consagrados.
Os juristas precisam, agora, reconhecer que as técnicas processuais
servem a funções sociais; que as cortes não são a única forma de
solução de conflitos a ser considerada e que qualquer regulamentação
processual, inclusive a criação ou o encorajamento de alternativas ao
sistema Judiciário formal tem um efeito importante sobre a forma como
opera a lei substantiva – com que freqüência ela é executada, em
benefício de quem e com que impacto social.8
Reduzir a preocupação do ensino do Direito aos textos legais pode representar uma
negação aos problemas sociais que a vida apresenta. Repetir o que está na lei e nos
manuais indicados na bibliografia não é produzir conhecimento científico como se espera de
um curso universitário. Os próprios exemplos utilizados pelos professores em sala de aula e
nos manuais, na maioria das vezes, não está conectado com o cotidiano da sociedade, nem
com a realidade na qual o aluno está inserido. 9
Os juízes decidem com os que doutrinam, os professores falam de sua
convivência casuística com os que decidem, os que doutrinam não
reconhecem as decisões. Este é o trágico e paradoxal circulo vicioso
da pesquisa jurídica tradicional: alienada dos processos legislativos
(debates parlamentares, quando houve, a outra tragédia do
autoritarismo) desconhece o fundamento de interesse das leis;
alienada das decisões continuadas dos tribunais, desconhece os
resíduos dos problemas e do desespero forense do homem; alienada
da verificação empírica, desconhece as inclinações e tendências da
sociedade brasileira moderna.10
O modelo de formação dos juristas é voltado para a sua compreensão dentro dos
dogmas vigentes visando a atender as necessidades profissionais que sairão dali (juízes,
8

CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto
Alegre, Fabris, 1988, pág. 12.
9
Lenio Luiz Streck, em sua coluna na página eletrônica Consultor Jurídico, publicada em 9/01/2006, sob o
título: Manuais de Direito Apresentam Profundo Déficit de Realidade, expressou bem essa dissintonia dos
manuais, provas de concurso e a realidade que o egresso do curso de Direito vai enfrentar: Simbolicamente, os
manuais1 que povoam o imaginário dos juristas representam com perfeição essa crise. Há, pois, um profundo
déficit de realidade. Os próprios exemplos utilizados em sala de aula, ou nos próprios manuais, estão
desconectados daquilo que ocorre em uma sociedade complexa como a nossa. Além disso, essa cultura
estandardizada procura explicar o Direito a partir de verbetes jurisprudenciais ahistóricos e atemporais.
Ocorre, assim, uma ficcionalização do mundo jurídico-social. Alguns exemplos beiram ao folclórico, como no
caso da explicação do “estado de necessidade” constante no artigo 24 do Código Penal, não sendo incomum
encontrar professores (ainda hoje) utilizando o exemplo do naufrágio em alto-mar, em que duas pessoas (Caio e
Tício, personagens comuns na cultura dos manuais) “sobem em uma tábua” e, na disputa por ela, um deles é
morto (em estado de necessidade!). A pergunta fica mais “sofisticada” quando o professor resolve discutir o
“foro de julgamento” de Caio (entra, então, a relevantíssima discussão acerca da origem da referida tábua,
como se pudesse haver outra flutuando em alto-mar, além daquela que, com certeza, despregou-se do navio
naufragado!) No caso, devem existir muitas tábuas – talvez milhares – em alto-mar, para que um dos
personagens, nascidos para servirem de exemplo no direito penal, agarre-se a ela.
Disponível em http://www.conjur.com.br/2006-jan-09/manuais_direito_apresentam_profundo_deficit_realidade.
Consultado em 13/02/2015.
10
STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do
direito. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. Pag. 71. No mesmo sentido: FARIA, José Eduardo. A
Reforma do Ensino Jurídico. Sergio Fabris Editor: Porto Alegre, 1987.

157

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

advogados, defensores, promotores). Na verdade, nos últimos 100 anos, o jurista teórico,
por sua formação universitária, foi sendo conduzido a esse tipo de especialização, fechada e
formalista.11 A interdisciplinaridade poderia incrementar o estudo científico do Direito, porém
nem sempre ela é trabalhada de forma adequada para propiciar a análise do Direito além da
norma positivada.
E é nesse contexto dogmático, mais estrito, legalista, que os espaços institucionais
vêm tratando dos mecanismos de solução de conflitos. O modelo tradicional estatal, que é o
jurisdicional, obedece a essa lógica fechada e normativista. O ato processual que não
atende aos requisitos previstos na lei pode ser anulado. O procedimento experimentado no
Poder Judiciário é o do conflito, que polariza as pessoas envolvidas e se encerra com a
força da sentença judicial, que declara quem ganhou ou quem perdeu ou, ainda, extingue o
instrumento por desconformidade com a lei. Mais que julgar, a decisão adjudicada subjuga
as pessoas. É para esse cotidiano que os egressos são formados.
As disciplinas de direito processual e seus desdobramentos são apresentadas ao
longo de quase todo o curso. Geralmente, os Núcleos de Prática/Escritórios Modelos das
Faculdades de Direito associam o estágio à prática judicial, promovendo a assistência
jurídica aos hipossuficientes. E, de certa forma, também são assim vistos pela sociedade12 e
pelo Judiciário13. Assim, a experiência fica reduzida à elaboração de petições iniciais e
intermediárias, a interposição de recursos etc. Isso reforça a formação do profissional para o
litígio. Entretanto, a assistência jurídica significa mais que a representação perante os
Tribunais. Durante esse tempo, tratamos pouco de instrumentos autocompositivos para a
solução dos conflitos, em que pese cada vez mais esses métodos estarem no cotidiano do
próprio Judiciário. As escolas de direito, autênticos aparelhos ideológicos de transmissão da
ideologia liberal, seguem formando profissionais alheios à conflituosidade social crescente
que os cerca, aparentemente imunizados pelo antídoto dos dogmas.14
O acesso à justiça significa acesso a uma ordem jurídica justa e não apenas acesso
ao Judiciário. Também não significa que uma sociedade justa seja uma sociedade sem
conflitos em que todos respeitem o direito um do outro, porque isso significaria uma
sociedade de máquinas e não de pessoas humanas. A justiça que se pretende é aquela que
não destrói a relação entre os homens quando resolve o conflito. Mas é preciso se educar
11

FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. 4ª Ed. São
Paulo: Atlas, 2013, pág. 48.
12
Há Projeto de Lei em tramitação equiparando os Escritórios Modelos à Defensoria no que diz respeito aos
benefícios
previstos
para
os
assistidos.
Texto
disponível
em:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=605842.
Consultado
em
21/09/2014.
13
Decisão do STJ no Recurso Especial 1106213/SP. Disponível em
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=prazo+em+dobro+centro+acad%EAmico+XI+de+agos
to&&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=1. Consultado em 21/09/2014.
14
MACHADO. Antônio Alberto. Ensino Jurídico e Mudança Social. UNESP: Franca, 2005, pág. 256.
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para esse novo olhar sobre o conflito. Também não significa dizer que os métodos
autocompositivos são melhores ou piores para solucionar controvérsias, apenas se pretende
demonstrar que existem questões (sociais) mais importantes a serem preservadas além da
extinção do procedimento, judicial ou não. Mas se mantivermos essa formação dogmática e
estritamente técnica, continuaremos a obter o mesmo perfil de profissional: mero operador
do Direito.
Uma tarefa básica dos processualistas modernos é expor o impacto
substantivo dos vários mecanismos de processamento de litígios. Eles
precisam, consequentemente, ampliar sua pesquisa para mais além
dos tribunais e utilizar os métodos de análise da sociologia, da política,
da psicologia e da economia, e ademais, aprender por meio de outras
culturas. O “acesso” não é apenas um direito social fundamental,
crescentemente reconhecido; ele é, também necessariamente o ponto
central da moderna processualística. Seu estudo pressupõe um
alargamento e aprofundamento dos objetivos e métodos da moderna
ciência jurídica.15
Mesmo com a existência de exames para se exercer a advocacia ou demais funções,
como de magistrado, promotor, defensor, esses só reforçam o conhecimento estritamente
dogmático sem exigir uma reflexão crítica acerca da ciência jurídica. E, nesse caminho, os
juristas passam por “cursinhos preparatórios” para fazer concursos, escolas de formação
dentro da instituição para a qual lograram aprovação, enfim, em nenhum momento se
convida a um conhecimento crítico-reflexivo acerca da ciência jurídica como ciência social
aplicada. Há até uma tentativa ao se inserir a formação humanística nos concursos da
Magistratura e do Ministério Público, mas a falta de experiência dos examinadores não
permitiu que saíssemos desse círculo restrito da ordem jurídica positivada. O Conselho
Nacional de Justiça, criado em 2004, pela Emenda Constitucional 45, por meio da
Resolução 75/2009 que tratou sobre o ingresso na magistratura e demais carreiras do poder
Judiciário, estabeleceu que os exames para ingresso nesses cargos deveriam contemplar
essa formação humanística do candidato. Mas, como já dissemos, tal exigência se esvaziou
diante da falta de preparo dos próprios examinadores nesse campo do conhecimento. Vale
conferir o texto escrito por Lênio Streck na página do CONJUR – consultor jurídico –, em
que ele cita uma bibliografia que “tentou” tratar do tema.16 Pensamos que a intenção boa do

15

CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto
Alegre, Fabris, 1988, pág.13.
16
Disponível em: http://www.conjur.com.br/2012-set-20/senso-incomum-triste-fim-ciencia-juridica-terraebrasilis. Neste artigo, Lenio Streck aponta os equívocos do texto, além da falta de indicação das fontes
bibliográficas. A preocupação em simplificar tudo para os “concurseiros” atropelou a complexidade dos temas,
como por exemplo, o conceito de direito. Segue um trecho do texto publicado na coluna:
Quando os autores falam do conceito de Direito, a “coisa pega” (mais). Vejamos. Para eles, “o Direito possui, como “causa formal”
(“modos pelos quais o direito se exterioriza”) o que está definido pelo art. 4o. da LINDB: lei, os costumes e os princípios gerais de
direito, “podendo ser considerados, ainda, a doutrina, a jurisprudência e os brocardos jurídicos”. (p. 37) Isto é: o Direito está
resumido na “Lei de Introdução”. Princípios constitucionais... nem falar. Talvez a LINDB valha mais do que a Constituição... E não
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CNJ seria contemplar uma formação mais ampla dos operadores do Direito que pretendiam
ingressar nas carreiras jurídicas, mas os professores que preparam os alunos para tal
certame, reduziram tal regulamento a um conteúdo simplista e em alguns pontos risível,
como fez o citado professor por meio de sua coluna.
Mas o que importa para esse trabalho é a demonstração de que o ensino jurídico
continua dissociado da prática. Os alunos continuam aprendendo nas faculdades de Direito
como agir num processo judicial para obterem uma decisão favorável ao seu cliente, ou
como analisar a prova para um julgamento mais adequado, ou ainda como se preparar, no
curso do processo, pra um possível recurso extraordinário que exige o prequestionamento
de algumas matérias. Ou seja, são ensinados para postular em juízo até as últimas
instâncias. Não há, na maioria dos cursos, uma reflexão sobre as possibilidades de
autocomposição de litígios com a mesma importância como são dados os ensinamentos
desse longo processo judicial subordinado à decisão adjudicada.17
E, depois, quando estiverem nessa “batalha” judicial como advogados, juízes,
representantes do Ministério Público, defensores, ou mesmo em causa própria, deparar-seão com essas modalidades autocompositivas de forma voluntária ou por imposição dos
regulamentos do CNJ, ou da lei.18 Se não houver uma formação adequada desses
estudantes, tais dispositivos legais continuarão a ser deturpados pela falta de conhecimento
e técnica para lidar com esses novos mecanismos de resolução de conflitos, e continuarão a
tratá-los como meios para extinção da contenda judicial, apenas, ou pior, como mecanismos
menos importantes.
A formação jurídica atual, fundada apenas na dogmática traduzida por conceitos,
regras e princípios não vão atender aos anseios dos juristas que pretenderem uma prática
adianta colocar a culpa na LINDB... Por falar em LINDB, queria saber quem foi a iminência parda que inspirou a redação desse
malsinado artigo 4º.
Ainda: O que seria um sistema jurídico? Atenção, futuros juízes federais e estaduais: “(...) sistema jurídico é o conjunto das fontes
formais do Direito (lei, costumes e princípios gerais”. (p. 43)
E as fontes? “(...) a expressão fontes do Direito faz subentender as fontes formais que estão estabelecidas no art. 4 o. da LINDB, ou
seja, a lei, os costumes e os princípios gerais de Direito”. (p. 48) “As fontes formais do Direito “(...) são todas as razões humanas
que estabeleceram a feitura de uma lei específica, de um determinado costume ou de um princípio geral de direito. São a razão
econômica, a sociológica, a política, etc. que influenciaram a criação de uma fonte formal”. (p 49)
Não vou falar da classificação das fontes do Direito, mas o que mais me intrigou foi a ausência de fontes (sem trocadilho). Parece
que os autores criaram, per se, a classificação constante à página 49.
Descobri também, na página 50, que os brocardos jurídicos podem ser fontes do Direito. Bom, nessa toada, o que não pode ser
“fonte do Direito”?
17

Mesmo após a entrada em vigor do novo CPC juristas ainda resistem à reflexão sobre os meios
autocompositivos. Veja o artigo intitulado: Como Escapar da Audiência de Conciliação e Mediação no novo
CPC disponível em http://jota.uol.com.br/como-escapar-da-audiencia-de-conciliacao-ou-mediacao-novo-cpc.
Consulta realizada em 09/10/2016.
18
Atualmente, o novo CPC, trata dos conciliadores e mediadores como auxiliares do juízo e estimula a mediação
e conciliação no âmbito dos Tribunais para a resolução de controvérsias, em seus artigos 134 a 153. E mais
recentemente, o PL 7169/2014, dispõe sobre a mediação de conflitos entre particulares para a solução de
controvérsias e sobre a composição de conflitos no âmbito da Administração Pública.
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libertadora e democrática. A mudança na forma como se ensina e aprende o Direito deve
ser progressiva e gradual. Não basta que venham novas resoluções do MEC ou da OAB
Federal nesse sentido, a mudança está para além de novos dispositivos normativos, ela
deve ser cultural. Para algumas demandas, conforme a natureza do conflito, o conjunto de
regras que delimitam a atuação das partes, pode se revelar inútil.
A formação dogmática e tecnicista do profissional do direito, sem as
dissociações do pensamento humanístico, não permite sequer que
aquele perceba um dos mais importantes efeitos estruturais do direito
positivo em relação ao poder: a normatização de pautas axiológicas
das classes hegemônicas como padrão de legalidade e de justiça.
Essa formação despolitizada do jurista não permite também o
questionamento da legitimidade do poder normante e, sequer, a
visualização do dilema que se apresenta quando tem que optar entre
uma aplicação passiva do conjunto normativo positivado e uma
atuação crítica e contestadora desse mesmo conjunto de normas, no
que ele tem de classístico e opressor. 19
Para Antônio Alberto Machado o argumento de neutralidade do sistema normativo
mantém essa estrutura que exclui os direitos dos sujeitos dotados de autonomia e prejudica
o exercício da cidadania, mantendo-os à margem da ordem jurídica. Isso chega até a
representar a institucionalização da injustiça. Faz-se necessária uma prática contestadora e
libertadora para a fruição dos direitos fundamentais do Estado Democrático. Para esse
autor, o jurista precisa: realizar a crítica permanente dos valores predominantes no contexto
social onde opera seu saber; realizar uma contínua adaptação de sua técnica a esses
valores; e assumir compromissos com o meio social em que atua. 20
A mudança no ensino jurídico quanto aos mecanismos autocompositivos de solução
de conflitos não pode mais ser adiada. Os Tribunais, em qualquer jurisdição, têm utilizado
de tais meios como forma de reduzir seus processos, alguns textos normativos já
regulamentam a questão e tantos outros estão por vir.
E as escolas de direito, são, por excelência o local adequado à revisão
dos paradigmas jurídicos, à crítica dos modelos e dos papéis
atribuídos ao direito e aos juristas.
Logo as perspectivas de mudança social e transformação democrática
da sociedade, por meio do direito, estão de alguma forma, vinculadas
à revisão do modelo de ensino jurídico liberal/positivista vigente até
hoje no País.21
Para Humberto Dalla, as Faculdades de Direito devem incluir disciplinas obrigatórias
que trate de “meios alternativos”, “negociação”, “conciliação”, “teoria do conflito” e nos
Núcleos de Prática deveriam ter pelo menos um período de “clínica de mediação” com

19

MACHADO. Antônio Alberto. Ensino Jurídico e Mudança Social. UNESP: Franca, 2005. Pág. 256.
Ibidem. Pág. 258.
21
Ibidem. Pág. 270.
20
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profissionais de outras áreas (psicólogos, assistentes sociais, por exemplo). Para o citado
autor, é imperiosa a mudança de mentalidade dos operadores do direito. E essa mudança
de mentalidade deve ser iniciada nos bancos das Faculdades. 22
E por que não são feitas essas adequações nos cursos de Direito espalhados pelo
país? Poderíamos levantar apenas dois motivos a título de exemplo. Em primeiro lugar,
nosso histórico em depender das leis para conformar nossos comportamentos. Aguardamos
a imposição normativa para promover a evolução do conteúdo dos nossos cursos. É difícil
nos desvencilharmos da subsunção. Em segundo lugar, porque mudar dá trabalho. Uma
mudança no currículo do curso de Direito para inserir matérias com tal conteúdo vai
demandar ampla discussão entre os docentes e discentes, para que seja feito de forma
democrática e qualitativa, não apenas criando disciplinas formais sobre a temática. Em
geral, a democracia dá trabalho.
O ensino jurídico é complexo e exige dedicação para sua compreensão. Trata-se de
uma ciência social e deve ser contextualizada para que tenha utilidade. Como adverte Edgar
Morin, é preciso contextualizar as informações e os dados para que o contexto jurídico tenha
sentido. Então, além das reformulações nos conteúdos das disciplinas é preciso
contextualizá-las para que tais alterações façam sentido. 23
3. A EXPERIÊNCIA DO NÚCLEO DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS E CONSTRUÇÃO DE
PAZ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
Nessa conjuntura de educação em direitos humanos e de promoção de uma cultura
de paz, destacamos a importância da Mediação de Conflitos como dispositivo imprescindível
nos mais diversos espaços educativos. Mais do que uma metodologia de intervenção em
situações de conflitos de gênero, sexuais, raciais, socioeconômicos, políticos entre outras,
apontamos a mediação de conflitos como um estilo de vida do/a educador/a nesses espaços
educativos formais e não-formais.
Em nosso entender, a mediação de conflitos se mostra como a arte de conviver em
um ambiente em que os princípios do reconhecimento da diferença e da igualdade sejam
reconhecidos e garantidos. Tais princípios estão sintetizados por Boaventura de Sousa
Santos no aforismo: “Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e
temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. (Santos
[org.], 2003, p.56).

22

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. DURÇO, Karol Araújo. A Mediação e a Solução dos Conflitos no
Estado Democrático de Direito. O “Juiz Hermes” e a Nova Dimensão da Função Jurisidicional. Pág. 25.
Disponível
em:
http://www.humbertodalla.pro.br/arquivos/a_mediacao_e_a_solucao_de_conflitos_no_estado_democratico.pdf.
Consultado em 18/09/2014.
23
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tradução de Catarina Eleonora F. da Silva
e Jeanne Sawaya; revisão técnica de Edgard de Assis Carvalho. 2ª Ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF:
UNESCO: 2000. Pág.37.
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Nesse sentido, a mediação de conflitos exigirá do/a educador/a um repensar de sua
postura – que valores e comportamentos que vivencia; repensar de seu papel de forma a
tornar-se facilitador(a) de processos vivos que vão além do repasse de conteúdo, de
promoção de relações saudáveis; repensar de seu espírito - crença nos direitos humanos,
na promoção da paz. Assim, a(o) educador(a)/facilitador(a) ajuda o grupo a identificar os
elementos como atitudes, comportamentos e valores que promovem o conflito, a violação de
direito e mesmo os tipos de violências. E ao identificar esses elementos negativos, facilita
também a descoberta e construção dos elementos/atitudes positivas que promovam a
resolução do conflito, a promoção do direito e da pessoa, para estabelecer um ambiente
relacional saudável e pacífico. Como os comportamentos e hábitos não existem no vazio,
exige-se do educador em direitos humanos um exercício permanente e vigilante sobre os
valores que pratica no seu cotidiano, de forma que seu discurso e prática sejam elementos
indissociáveis.
A metodologia utilizada pelo Núcleo é a dos Círculos de Construção Paz,
desenvolvida e mundialmente difundida por Kay Pranis, do Centro de Justiça Restaurativa
da Suffolk University, Estados Unidos.
Esta proposta metodológica sugere que as pessoas envolvidas em uma situação de
conflito sejam convidadas para um primeiro momento, o pré-círculo, em que ocorre a prévia
apropriação dos fatos pelos facilitadores do círculo, que irão prestar elucidações sobre sua
dinâmica e os princípios da Justiça Restaurativa, bem como convidar os envolvidos a indicar
outras pessoas significativas, da família ou da comunidade, para participar da etapa
posterior. Em seguida, ocorre o círculo propriamente dito, o qual é o momento do encontro
entre os convidados ao processo circular, afetados direta ou diretamente pela
conflitualidade. O diálogo em círculo possibilita a escuta atenta, a compreensão, o
entendimento mútuo e, em caso de danos, a responsabilização, tendo como escopo o
estabelecimento de um acordo e a fixação de compromissos que atendam às necessidades
expressas durante o encontro. Por fim, ocorre o pós-círculo, que consiste no
acompanhamento do processo de restauração e, quando necessário, na realização de uma
nova ocasião restaurativa entre os participantes do círculo.
Nos primeiros meses após a instituição do Núcleo, que entrou em funcionamento em
julho de 2014, as atividades de processamento de conflitualidades priorizadas foram
aquelas atinentes a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, havendo
um caso relacionado a uma medida protetiva de adolescente em situação de risco. Estes
círculos são decorrentes de parceria estabelecida entre o Núcleo e a Vara da Infância e
Juventude do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, comarca de Santarém. Tais processos
circulares, desde julho do ano de 2014, ocorrem periodicamente às quartas-feiras, tendo
duração média de três horas, durante as quais os monitores participam auxiliando os
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facilitadores na realização das práticas restaurativas realizadas com adolescentes em
conflito com a lei.
A vivência no Núcleo de Mediação de Conflitos e Construção de Paz, através do
contato com práticas alternativas de tratamento de conflitos, conduz a novos olhares e
caminhos relacionados à prática dos profissionais do Direito, em particular no que tange ao
trato com relações humanas conflitivas, doravante tratadas por meio do diálogo e do contato
face a face entre as pessoas, o que faz com que estas possam restaurar a si mesmas e a
suas relações.
Desta forma, é possível observar que a metodologia utilizada no Núcleo proporciona
um tratamento mais humanizado aos conflitos, bem como contribui para a construção de
atitudes, conhecimentos e habilidades relacionadas à Justiça Restaurativa e a outras formas
alternativas de tratamento de situações conflitivas. Trata-se, pois, de uma vivência que
possibilita a percepção de outros horizontes aos futuros profissionais do Direito e, mais do
que isso, confere-lhes uma formação ético-humanística
CONCLUSÃO
A escolha pela conciliação e pela mediação tem base no panorama atual de
resolução de conflitos, notadamente diante da atual legislação que passou a reger o
procedimento judicial com o novo Código de Processo Civil (Lei 13.105 de 16 de março de
2015)24 e também o procedimento da mediação com a Lei Geral de Mediação (Lei 13.140 de
26 de junho de 2015)25.
Com isso, tendo em vista a conciliação ser um método já utilizado e inserido em
nosso sistema jurídico e a mediação um pouco mais recente em nosso ordenamento – e
isso não significa um mecanismo de utilização recente, mas de regulamentação recente – a
escolha, com recorte nestes dois institutos, fundamenta-se na possibilidade de estudo
paralelo entre um método que já vem sendo utilizado há algum tempo e um método que
passou a ser regulado há pouco pelo ordenamento pátrio.
Devemos nos preocupar com a formação de profissionais aptos a enfrentar as novas
formas de solucionar os conflitos. Tão importante quanto estudar os meios de prova para
obter uma sentença favorável e os recursos cabíveis para o inverso, deve ser também
conhecer as formas autocompositivas.
Defendemos,

contudo,

que

a

formação

do

acadêmico

para

os

meios

autocompositivos não deve se resumir a cumprir uma exigência legal vinda da nova

24

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em
15/06/2015.
25
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13140.htm. Acesso em
15/06/2015.
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resolução do MEC ou de outra lei. Deve contemplar uma formação humanística,
interdisciplinar, voltada para operar o direito como uma ciência social aplicada.
A modernidade impõe que hoje pensemos num saber universitário para um futuro
longo de resultados imprevisíveis. A natureza é cada vez mais um fenômeno social.26 A
universidade não pode concentrar suas atividades de interpretação e interação sem pensar
nos cidadãos que estão na realidade social. Ela deve se apresentar como um ponto de
encontro entre os saberes (ensino, investigação e práticas sociais) e possibilitar a
comunicação com comunidades sociais mais amplas.
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PROCESSO PENAL, POLÍTICA CRIMINAL E OBSERVATÓRIO DE GARANTIAS NO
MARANHÃO: uma análise sobre a (in) efetividade das garantias fundamentais processuais
penais na atuação do poder judiciário maranhense
Leonardo Portela Moraes1
Thiago Allisson Cardoso de Jesus2

PRELIMINARES

A compreensão dos fundamentos epistemológicos do processo penal no atual
contexto brasileiro passa pela análise do paradigma de Estado contemporâneo e seus
reflexos no trato das questões criminais. Nessa senda, a Constituição da República de 1988
revela-se como horizonte e vetor interpretativo da atividade de processamento criminal no
ordenamento pátrio.
Essa realidade intrinsecamente se relaciona ao constitucionalismo, baseado na
importância conferida às Constituições enquanto institucionalizadoras, no plano jurídico, do
poder político limitado3, em face do outrora protagonismo conferido às codificações privadas,
e, mais adiante, à necessidade de introduzir força normativa aos textos constitucionais, para
que sejam seguidos e vivificados (PRADO, 2005), inclusive pelo próprio Estado, concepção

1

Bolsista do PIBIC/Universidade CEUMA. Graduando em Direito pela Universidade CEUMA e
integrante do Núcleo de Estudos em Estado, Segurança Pública e Sociedade (NEESS/CEUMA/DGPCAPES).
2 Advogado. Pós-doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Escola de
Direito da Pontifícia Universidade Católica (PUC/RS) do Rio Grande do Sul (Capes 5), sob orientação
do Prof. Dr. Nereu Giacomolli. Doutor em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão
(2017), sob orientação da Profa. Dra. Claudia Maria da Costa Gonçalves. Mestre em Políticas
Públicas (2012) pelo Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do
Maranhão (Capes 6), sob orientação do Prof. Dr. Paulo Roberto Barbosa Ramos. Editor-Assistente na
Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Professor Efetivo do Curso de Direito da Universidade
Estadual do Maranhão (UEMA) e da graduação e pós-graduação em Direito na Universidade Ceuma.
Orientador de Iniciação Científica na Universidade CEUMA (PIBIC/CEUMA) e na Universidade
Estadual do Maranhão (PIBIC/UEMA/FAPEMA). Professor Pesquisador da Faculdade Estácio São
Luís. Líder do Núcleo de Estudos em Estado, Segurança Pública e Sociedade (NEESS) da
Universidade Ceuma e do Núcleo de Estudos em Processo Penal e Contemporaneidade (UEMA).
Professor integrante do Núcleo de Direitos Humanos e Biodiversidade (NEDH-Bio) da UFMA. Egresso
do Programa de Educação Tutorial em Direito (PET) da Universidade Federal do Maranhão. Atua
como pesquisador, consultor e palestrante de temáticas relacionadas aos Direitos e Garantias
fundamentais, Processo Penal Constitucional, Teoria do Conflito, Vingança Privada e Políticas de
Segurança Pública. Autor de artigos, capítulos de livros e trabalhos publicados em periódicos
regionais e nacionais. Cristão católico.
3 José Joaquim Gomes Canotilho (1993, p. 35-36), ao analisar o político como objeto de estudo do
direito constitucional, aduz que este se trata de “a) um direito sobre o político (dado que, ente outras
coisas, tem como objeto as formas e procedimentos da formação da vontade e das tomadas de
decisões políticas; b) de um direito do político (é uma expressão normativa da constelação de forças
políticas e sociais); c) de um direito para o político (estabelece medidas e fins ao processo político)”.
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fortalecida principalmente no séc. XX ao se reconhecer o caráter de imperatividade das
normas constitucionais.
Tal concepção de política criminal com assento na Constituição está
consubstanciada, no contexto do Estado Democrático de Direito Brasileiro, no fundamento
da dignidade da pessoa humana, preconizada no art. 1º, III da Constituição da República de
1988. Não é à toa que Barroso (2013, p. 64) afirmou que “a dignidade humana funciona
tanto como justificação moral quanto como fundamento jurídico-normativo dos direitos
fundamentais”, tendo também papel interpretativo, pois “é parte do núcleo essencial dos
direitos fundamentais, como a igualdade, a liberdade ou o direito ao voto [...]. Sendo assim,
ela vai necessariamente informar a interpretação de tais direitos constitucionais, ajudando a
definir seu sentido nos casos concretos” (BARROSO, 2013, p. 66). Nesse giro, deve
reverberar na produção legislativa bem como nas práticas judiciárias interpretativas,
abarcando, por óbvio, as disposições e redimensionamentos em matéria penal e processual
penal.
Nesse

reconhecido

protagonismo

constitucional

–

cerne axiológico

do

ordenamento jurídico pátrio - concebe-se a consagração de direitos e garantias processuais
penais no corpus constitucional, para além das previsões estruturantes dos poderes
constituídos. Nas palavras de Aury Lopes Júnior, “[...] em matéria penal todos os interesses
em jogo – principalmente os do réu – superam muito a esfera do ‘privado’, situando-se na
dimensão de direitos e garantias fundamentais (portanto, ‘público’, se preferirem). Na
verdade, são verdadeiros direitos de todos e de cada um de nós, em relação ao (ab)uso do
poder estatal”. (LOPES JR., 2016, p. 8).
Ademais, no plano comunitário global no qual esse Estado Nacional insere-se e
se relaciona, os tratados e convenções internacionais em matéria de direitos humanos
ratificados pelo Brasil e devidamente incorporados pela cláusula de abertura a partir de iter
procedimental solene previsto, devem também ser seguidos e nutrir fecundo e necessário
controle de convencionalidade. Isso denota Giacomolli, in verbis, na configuração
teórica/epistemológica do devido processo penal ao anunciar que
A justificação no devido processo constitucional e por ele se dá,
ademais de sua concretude, em sua integralidade, ou seja,
considerando todo o manancial constitucional e convencional dele
decorrente. Por isso, irradia a sua materialização de forma
contextual, integral e global, abarcando seus consectários explícitos
(ampla defesa, v.g.) e implícitos (in dubio pro reo, v.g.).
(GIACOMOLLI, 2015, p. 88).
É na seara punitiva estatal que a efetivação dos direitos e garantias
fundamentais se mostra particularmente imperiosa, dada as diversas mitigações e restrições
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a preceitos que se voltam à limitação do poder punitivo estatal, por vezes naturalizadas,
veladas historicamente.
O processo penal, em tal contexto, deve desenvolver-se no sentido de disciplinar
a atuação estatal e possibilitar a proximidade da justiça do caso segundo critérios racionais
(FERRAJOLLI, 2002). É dizer: a persecução criminal não pode se dar de forma arbitrária,
mas sim de modo estável e com a obediência ao sentido dos direitos axiologicamente
consagrados pela comunidade política, nas palavras de Streck4. O processo penal, portanto,
deve orientar-se pelo princípio da necessidade, por ser “o único locus à construção da tutela
criminal efetiva” (GIACOMOLLI, 2015, p. 91), sendo condição para legitimidade do exercício
estatal da persecução penal5.
Considerando a atividade de processamento criminal como nítida expressão de
política criminal (FERNANDES, 2016) pela qual o Estado trata as situações que foram
declaradas como comportamentos proibidos, geradoras de problemas penais (BETTIOL,
2010), o presente trabalho tem como objetivo investigar o processo de efetivação das
garantias processuais penais nos 30 anos da Constituição e nos 70 anos da DUDH,
analisando o contexto hermenêutico no qual são prolatadas as decisões judiciais no TJ/MA,
discutindo (eventual ausência de) parâmetros, os dilemas e as repercussões nas práticas
judiciárias em um dos estados mais pobres da República.
Com base na sociologia reflexiva e por meio da observação de decisões dos
últimos 03 anos, fez uso de técnicas de pesquisa documental, bibliográfica, análise de
conteúdo e de discurso, considerando a necessidade de revelar/refletir o não-dito nos
moldes foucaultianos.
Elegeu-se como problema: em que medida as decisões criminais do TJ/MA são
compatíveis com as garantias processuais penais constitucionais e quais são os entraves na
observância pelo Judiciário Maranhense?
Como hipótese: essas decisões denotam atecnias e descompassos com a
previsão normativa constitucional e com os entendimentos doutrinários consolidados,
repercutindo na deficiência de critérios como parâmetros para a segurança jurídica na
atividade jurisdicional.
O presente artigo, como instrumento de publicização parcial de resultados de
pesquisa científica realizada na Universidade Ceuma, na capital do Maranhão, estrutura-se
Apregoa que “[...] a decisão se dá, não a partir de uma escolha, mas, sim, a partir do
comprometimento com algo que se antecipa. No caso da decisão jurídica, esse algo que se antecipa
é a compreensão daquilo que a comunidade política constrói como direito”. (STRECK, 2010, p. 108).
5 Nessa esteira, Aury Lopes Júnior sustenta que “cumpre aos juízes e tribunais declararem o delito e
determinar a pena proporcional aplicável, e essa operação deve necessariamente percorrer o leito do
processo penal válido com todas as garantias constitucionalmente estabelecidas para o acusado”.
(LOPES JR., 2017, p. 12).
4
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por meio de duas seções. A primeira discorrerá sobre o processo penal como expressão de
política criminal e versará sobre os parâmetros de contenção da atuação estatal e a
segunda, a partir da eleição de alguns julgados emblemáticos no locus maranhense,
analisará os movimentos dialéticos pela efetivação e mitigação de garantias fundamentais,
expressos em discursos judiciários, considerando núcleo essencial e a restrição ao
conteúdo de proteção à pessoa em situação de processamento criminal.

2 O PROCESSO PENAL COMO EXPRESSÃO DE POLÍTICA CRIMINAL E AS
CONTENÇÕES GARANTISTAS NA ATUAÇÃO ESTATAL 6
A forma pela qual o Estado trata a questão criminal (ZAFFARONI, 2012)
relaciona-se às diretrizes estruturantes que esse adota, afigurando-se o processo penal
como um nítido instrumento de política criminal (FERNANDES, 2000). Com efeito, inclusive,
[...] é possível uma identificação das grandes linhas em que a
questão penal se encontra actualmente posta, cujos reflexos em
cada um dos sectores que dela se ocupam é inquestionável. Com
efeito, a análise a respeito da questão penal irá revelar que a nível
macroscópico verifica-se uma verdadeira tensão entre modelos
denominados garantidores – e garantistas – e modelos fundados
numa maior preocupação com a eficiência e com a funcionalidade
dos aparelhos estatais (normativos, estruturais, pessoais entre
outros) que estão incumbidos do seu tratamento” (2000, p.10).
Nesse sentido, o processamento criminal condiciona-se às dimensões do Estado
Nacional, revelando uma verdadeira tensão entre os diversos modelos epistemológicos (de
contenção e recrudescimento) idealmente concebidos (JESUS, 2016).
Considerando que a política se dá no campo das escolhas, Zaffaroni afirma que
o Estado atua a partir de movimentos contraditórios e de indiferença quando apregoa que “o
poder punitivo reduziu a pessoa com o osso partido a um mero dado, porque não toma parte
na decisão punitiva do conflito” (2010, p. 19). Agiganta-se o Estado Punitivo, e gozando de
legitimidade democrática, categoricamente apregoou, sabiamente, que “o resultado mais
espetacular do sistema penal é a prisionização, pois desde o século XIX, a privação de
liberdade é, em todo o mundo, a coluna vertebral do sistema de penas” (2010, p. 278).
Com efeito, não pode a processualidade (GRINOVER, 2011) brasileira ser
analisada com a ótica da época da positivação do codex processual penal. Pressupondo um
neoprocessualismo necessário para a concepção da ambiência neoconstitucional, os
instrumentos processuais penais passam por um redimensionamento oriundo da adequação
6

As investigações científicas nessa seção desenroladas fazem parte do projeto de pesquisa científica
desenvolvido com o olhar nos estudos da mentalidade inquisitória e suas repercussões para o
processamento criminal brasileiro, já tendo sido suas ideias divulgadas no Encontro Nacional do
Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI) ocorrido em junho de 2018
na cidade de Salvador-BA.
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e compatibilização do poder punitivo estatal à nova Constituição, marco político, filosófico e
jurídico para o Estado Democrático de Direito no Brasil. Decerto, o Estado de Direito no
Brasil qualifica-se como democrático e assume uma dupla finalidade. Nessa linha, Vieira
(2016, p. 160) ensina que
a democracia emerge com a dupla função de ser um princípio de
justificação e uma técnica de decisão, pois tanto justifica as ordens
emanadas por autoridades estatais, validadas nas leis e postas por
decisões construídas em procedimentos democráticos inclusivos,
quanto se apresenta como um conjunto sofisticadamente balizado de
técnicas para a consecução de decisões públicas estatais.
Nesse cenário, também se alavanca o estado de sujeição jurídica das diversas
pessoas reconhecidas em suas peculiaridades e dilemas, realça-se a necessidade e a
utilidade das diversas garantias fundamentais entendidas como medidas assecuratórias e
de proteção face o poder estatal. Entre elas, as que são voltadas ao processamento criminal
coadunam com a real necessidade de contenção e condicionamento do poder punitivo
estatal, expressão legítima da força7. Com efeito, ainda que passível de crítica no que se
refere a carga ideológica, a teoria processual, tradicionalmente,
retrata o processo penal como fórmula de resolução de lides penal que, a partir
da modernidade e da consagração cada vez mais enfática de direitos
fundamentais nas Constituições, procura equalizar a tensão produzida por duas
pretensões conflitantes: de um lado a pretensão punitiva do Estado, que se
manifesta pela atividade dos órgãos responsáveis pela persecução criminal e que
pretende, ao final, a imposição de uma pena ao acusado; ao passo que, de outro
lado, existe a pretensão do acusado de manter o seu status libertatis, esgrimindo,
para tanto, as garantias previstas pela Constituição e pelas leis processuais e que
funcionam como limites para o exercício da pretensão punitiva do Estado
(STRECK, 2012, p. 18)
Ademais, sobreleva ressaltar que a Constituição assumiu feição garantista por
adotar como um dos fundamentos da República a dignidade humana vista em sua
concepção objetiva e subjetiva, atributo da pessoa em concreto (MIRANDA. 2000).
Coadunando, Ferrajolli, em Direito e Razão (2014, p.57, grifo nosso), aduziu que
os axiomas garantistas – formulados pelas implicações entre cada
termo da série aqui convencionada e os termos posteriores – não
expressam
proposições
assertivas,
mas
proposições
prescritivas; não descrevem o que ocorre, mas prescrevem o
que deva ocorrer; não enunciam as condições que um sistema
penal efetivamente satisfaz, mas as que deva satisfazer em

7

Em diálogo com a emblemática obra O Processo de Kafka (2017), Lênio Streck verifica naquele
desenho processual o exemplo de um processamento criminal não-garantista e inumano. Ali, em
análise, “[...] não sabe qual o crime que lhe é imputado; desconhece quem o acusa e o teor da acusação. [...] parece ser
oportuno, portanto, quando estamos a falar de garantias, lembrar da obra de Kafka para termos presente a
importância dessas instituições do processo penal para o contexto de uma democracia constitucional.” (2012, p.
9, grifo nosso).
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adesão aos seus princípios normativos internos e/ou a
parâmetros de justificação externa.
De tal modo, todo movimento contrário a pessoa em conflito com a lei – livre ou
estado de encarceramento – atenta contra a própria estrutura axiológica da Constituição de
1988.
Assim, o arcabouço de proteção à pessoa possui um vasto conteúdo essencial
para alcançá-la nas diversas dimensões da existencialidade concreta. De fato, determinar o
conteúdo essencial de um direito e garantia fundamental é perscrutar seu compromisso com
a pessoa e verificar a intensidade de toda a proteção a ela destinada. Indubitavelmente,
ainda que não preceito jurídico absoluto, entende que o sistema de proteção à pessoa só
admite restrições em natureza de excepcionalidade e transitória, considerando a pessoa
como titular e destinatária de todas as regras de poder (BONAVIDES, 2012). Analisar o
conteúdo essencial de um direito/garantia fundamental é ato complexo e desafiador na
arena jurídica atual que, segundo Virgílio Afonso da Silva, compreende um olhar voltado “a)
à análise daquilo que é protegido pelas normas de direitos fundamentais; b) à relação entre
o que é protegido e suas possíveis restrições; c) a como fundamentar tanto o que é
protegido como as suas restrições” (2010, p. 183).
Logo, necessário discutir as funções das garantias fundamentais processuais
nesse contexto estatal e, por isso, refletir suas disfunções, desvirtuamentos e perspectivas
de restrições a partir dos diversos discursos e justificativas.
Impende destacar que se fala aqui da incidência, em grau máximo ou com a
famigerada restrição, de uma garantia fundamental em matéria de processamento criminal.
Entendido a partir de suas misérias e sua funcionalidade (CARNELUTTI, 2011; 2012), a
processualidade penal demonstra-se de relevância a partir da natureza do bem jurídico
colocado em suspense: a saber, a liberdade. Indisponível, sem conteúdo patrimonial,
irrenunciável e imprescritível, a liberdade é claro atributo individual concedido pela
positivação em norma e já visto como expressão de uma experiência do jusnaturalismo.
As instituições, os sujeitos em suas práticas e os diversos discursos precisam
voltar-se a homenagear e fortalecer o regime jurídico das liberdades8, avanço da
democracia constitucional e apelo no plano internacional. Sobre o trato dado a inocência
como repercussão negativa do olhar da desestruturação do sistema de justiça criminal, diria
8

Abarca complexo leque de facetas, o regime jurídico de liberdades é diversificado, compreendendo
conforme Honneth (2015), as liberdades negativas, perante o Estado e demais indivíduos; as
liberdades reflexivas relacionadas com as concepções de Justiça na atuação da faceta providente do
Estado; e o conteúdo social da eticidade democrática. Assim, desdobram-se nas realidades das
relações pessoais, na possibilidade de agir na economia de mercado e na formação da vida
democrática, inclusive na configuração do Estado Democrático de Direito.
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Iluminati em La presunzione d’innocenza dell’imputato que “L’assunto si basa sul dúplice
equivoco che quello della criminalità, politica e comune, sia un problema exclusivamente
poliziesco e giudiziario; e che uma legislazione a carattere piú repressivo sia uno strumento
per combatterla efficacemente” (1979, p. 1).
Sendo o processo penal instrumento de uma política criminal desenvolvida,
preconiza-se o hibridismo funcional pautado na instrumentalidade e em seu teor de
garantias. Nessa linha,
[...] assim como não se pode tolerar a adopção de um processo
penal ágil pronto a atender às necessidades de deflação do
sistema de justiça criminal, mas destituído das garantias
processuais, não se admite um apego desmedido à sua
tradicional função de garantia, sacrificando desse modo a
exigência de prestar justiça célere. Em síntese, trata-se de
adentrar naquela “terra de ninguém” onde as finalidades de política
criminal se confundem com as exigências de tutela dos valores
constitucionais e dos valores inscritos na Declaração Universal de
Direitos do Homem e do Cidadão, sob a influência das mutações
históricas e ideológicas que se produzem com o tempo
(FERNANDES, 2001, p. 64, grifo nosso).
O processamento criminal é, pois, forma pela qual o Estado instrumentaliza o
Direito Penal, mas também deve ser garantia ao indivíduo de que não teria a liberdade
cerceada a não ser após passar pelo caminho, moroso e tormentoso, do processo que nem
sempre é devido e legal e cujo tempo pode ser a própria pena já antecipadamente aplicada
(MESSUTTI, 2010).

3 UMA PRÁTICA DE OBSERVATÓRIO DAS GARANTIAS: entre a efetividade e a
mitigação do núcleo essencial de proteção à pessoa em situação de processamento
criminal
Passemos a análise dos dados iniciais da pesquisa desenvolvida. Foram eleitas
as garantias fundamentais que resguardam primariamente a liberdade, a saber o resguardo
ao estado de inocência, a legalidade estrita da prisão cautelar, a ampla defesa e o
contraditório.
Partindo dos julgados do TJ/MA, pode-se perceber as tensões referentes às
prisões cautelares e o respeito à garantia do estado de inocência, pois o artigo 3129 do
Código de Processo Penal, mais especificamente no que tange ao preceito de ordem
pública, exigido para que seja decretada a prisão preventiva do acusado, dá margens para
possíveis discricionariedades do magistrado por tratar-se de uma expressão muito ampla,
CPP, Art. 312. “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei nº
12.403, de 2011).” (BRASIL, 1941.)
9
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produzindo reflexos negativos, uma vez versar sobre restrição ao núcleo essencial da
liberdade individual.
De igual modo, é perceptível que em certas situações a gravidade do crime,
expressão também genérica e verdadeiro conceito jurídico indeterminado, é fator
preponderante para a decretação da prisão cautelar, com intento de suposta manutenção da
ordem pública.
Nessa perspectiva, no Recurso em Sentido Estrito nº 019512/2015 (número
único: 0000115-07.2002.8.10.0001), a prisão preventiva decretada em sede de primeira
instancia foi mantida, especialmente em razão do magistrado ter fundamentado a partir da
descrição do modus operandi do crime de homicídio ali processado e dos instrumentos
utilizados que denotariam suposta periculosidade suficiente para justificar a medida restritiva
da liberdade. Colaciona-se trecho da ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO.
MODUS
OPERANDI.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
SOCIETATE. INOCORRÊNCIA.FRAGILIDADE DAS PROVAS E
DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA
INCONTESTE. QUALIFICADORA (MOTIVO FÚTIL). EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há
incongruência com a decretação pela manutenção da prisão
preventiva do recorrente, pois ao contrário do alegado, verifico
que o fumus comissi delicti o periculum libertatis estão
consubstanciados pela decisão de pronúncia, que revelou o
modus operandi, a periculosidade e o desapreço à ordem
legal instituída, na medida em que, conforme constam nos
autos, o recorrente é acusado de ter desferido contra a vítima,
grávida de 05 (cinco) meses, mais de 10 (dez) golpes de faca,
bem como que evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo
foragido por mais de 14 (quatorze) anos, sendo preso no
Estado do Pará (fl. 109), representando, assim, que a
concessão da ordem de soltura riscos à coletividade,
justificando-se imperiosa sua custódia cautelar, com vistas a
assegurar a ordem pública. 2.As condições subjetivas favoráveis
do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e
residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar. [...]
(TJMA, RSE 0195122015, Rel. Desembargador(a) JOSE DE
RIBAMAR FROZ SOBRINHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL,
julgado em 03/08/2015, DJe 07/08/2015).
No supramencionado caso, foi considerado essencial a descrição da fragilidade
da vítima e o número de golpes desferidos contra ela, situação que definiu, para a prática
judiciária, a gravidade do crime de modo geral e justificaria, por seu turno, a prisão
preventiva como meio de tutela da ordem pública.
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De outro modo, entendeu o TJ/MA em julgamento de Habeas Corpus que não
estava configurado o requisito, somente a descrição genérica sobre a gravidade do ato, na
ótica estrita da tipicidade e da repercussão social negativa. Por seu turno, entendeu o
julgador do writ que existem outras medidas menos danosas e suficientes para o alcance da
finalidade pretendida, determinando a aplicação do recolhimento domiciliar e da proibição de
se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial, conforme o art. 319 do CPP. 10
Portanto, faz-se necessário compreender a instabilidade da apreciação do
julgador com base no argumento da tutela de ordem pública ou gravidade do crime, uma
vez afigurar-se matéria controvertida no Supremo Tribunal Federal, pois como verificado
nos julgados, o estado de inocência do acusado é restrito inseguramente. Nesse sentido,
Streck e Oliveira advertiram:
Vale dizer, de que modo a apresentação de tal argumento reflete uma condição –
até certo ponto – objetiva dos fatos apresentados a julgamento e, até que ponto,
ela apenas reflete uma opção pessoal, subjetiva-solipsista, do julgador (STRECK
e OLIVEIRA, 2012, p. 64.).
Outra questão discutível está no princípio da razoável duração do processo e o
constrangimento ilegal gerado pelas prisões cautelares. Verifica-se que as circunstâncias mais rotineiras
envolvem alegações de retardo em relação ao múnus do órgão acusatório de promover a denúncia e a
realização de diligências desnecessárias, como em nexo a fatos ocasionados pelo próprio juízo, por exemplo
pela demora da apreciação acerca do recebimento da denúncia, atraindo a necessária aplicação do método
interpretativo pautado em uma lógica jurídica de proporcionalidade e razoabilidade.
No

Habeas

Corpus

n°

019680/2016

(número

único:

0006780-

44.2016.8.10.0000), julgado na Segunda Câmara, verificou-se a ocorrência de algumas
condicionantes para a expedição de alvará de soltura em face da ocorrência de
constrangimento ilegal pela aplicação de prisão, depreendendo como referência um
precedente do Supremo Tribunal Federal.11 Frisa-se específico trecho do voto:
[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido
de que a demora para conclusão da instrução criminal, como
“A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é carecedora de fundamentação idônea,
uma vez que, não obstante a magistrada tenha pautado sua decisão na garantia da ordem pública,
limitou-se a tecer comentários acerca da gravidade genérica do crime imputado ao paciente,
afirmando que o fato repercute negativamente na sociedade”. (TJMA, HC no(a) HC 010386/2014,
Rel. Desembargador(a) JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL,
julgado em 09/06/2014, DJe 12/06/2014) (MARANHÃO, 2014). Em outro caso semelhante, apesar de
presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sustentou-se que a
gravidade do crime não pode ser analisada de forma abstrata, tão somente em face da tipificação da
conduta (TJMA, RSE no(a) HC 016220/2015, Rel. Desembargador (a). JOSE DE RIBAMAR FROZ
SOBRINHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 05/10/2015, DJe 08/10/2015)
(MARANHÃO, 2015).
11
O julgado do STF ao qual o relator fez referência é o HC n° 108929/PE, Rel. Min. Teori Zavascki,
Segunda Turma, Data de Julgamento: 17/12/2013, DJe-030 DIVULG 12-02-2014 PUBLIC 13-022014.
10
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circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá
em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência
de evidente desídia do órgão judicial; exclusiva atuação da parte
acusadora; ou situação incompatível com o princípio da
razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal, o que não ocorre no caso dos
autos, notadamente em razão da postura diligente do magistrado
para conduzir instrução processual. (TJMA, HC no (a) HC
019860/2016, Rel. Des(a). JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 01/09/2016, DJe
12/09/2016).
Cabe mencionar a referência precisa feita ao juiz de base que adotou postura
adequada e

diligente,

não

podendo ser

outorgada exclusivamente

ao juízo

a

responsabilidade pela demora, mas sim em conjunto com a parte. No voto do
desembargador consta a informação de que o juiz da comarca de São Luís declinou de sua
competência para a comarca de São José de Ribamar, que recebeu a denúncia um mês e
meio depois, mas também que a parte impetrante, ao fazer carga do processo, foi tardio em
fazer a devolução, passando-se três semanas. Interessante exemplo de individualização do
trato processual ao caso que, com as devidas ressalvas, justificou a morosidade no trâmite.
Noutro giro, entendeu que o processo seguiu regularmente, mas considerou que
a responsabilidade pela demora na realização da audiência de instrução e julgamento foi
conjunta. Para isso, adotou uma perspectiva global da contagem dos prazos, com uso da
razoabilidade. Em outra parte do voto, consignou, in verbis:
[...] nesta orientação, é pacífico o entendimento jurisprudencial de
que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os
prazos processuais não são contados de forma individual e
absoluta, mas sim, englobadamente, de maneira que,
atualmente, tal questão está sujeita a um juízo de razoabilidade.
(TJMA, HC no (a) HC 019860/2016, Rel. Desembargador(a). JOSÉ
LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016).
Em

suma, ratifica-se como postura de conformidade constitucional o

entendimento sábio em julgamento de outro Habeas Corpus cuja ordem igualmente foi
denegada por unanimidade, ao adotar a visão de que “o excesso de prazo deve ser aferido
dento dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a
retardar a instrução criminal, não se restringindo à mera soma aritmética dos prazos
processuais” (MARANHÃO, 2014)12. Nesse caso, o paciente encontrava-se preso desde
03/12/2015 e o último despacho proferido, após várias diligencias requeridas pelo Ministério
Público, se deu somente em 26/09/2016, ou seja, nove meses depois; por sua vez, no HC nº

12

HC n° 0533002014, Rel. Des(a). José Bernardo Silva Rodrigues, Segunda Câmara Criminal,
julgado em 11/12/2014.
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002088/2016, o paciente estava preso há aproximadamente dois meses e meio, sem que o
representante do Ministério Público tivesse contraído elementos de convicção suficientes
para o oferecimento da denúncia.
Com isso, entendeu o julgador que a prisão preventiva se subverteu em um
verdadeiro “instrumento de punição antecipada”, causando prejuízo a princípios e garantias
fundamentais que fecundam o amplo sistema de proteção da pessoa humana em conflito
com a lei penal ante a necessária contenção do poder punitivo estatal. Portanto, percebe-se
aqui a desconformidade com o arcabouço jurídico fundamental do acusado, restando
comprovado a política de indiferença, não garantista e de não individualização nesse trato
casuístico.
Além das garantias já citadas, por muitas práticas violadas, analisou-se a ampla
defesa e o contraditório que, por diversas vezes, são os motivos para aplicação da sanção
processual de nulidade em decisões do TJ/MA.
Cabe atentar de início que a ampla defesa dentro do processo penal é estudada
a partir de dois âmbitos de proteção. Primeiro, a defesa técnica; e o segundo, a defesa
pessoal ou autodefesa. A defesa técnica se dá pela figura do advogado que é
constitucionalmente indispensável para a administração da justiça, conforme art. 133,
CF/88, ou por Defensor Público, personificação da Defensoria Pública tida como instituição
permanente pela Constituição da República. A autodefesa, por sua vez, poderá ser exercida
de duas maneiras, a positiva e a negativa; essa última quando o acusado exercer seu direito
ao silêncio.
Todavia, na apelação nº 11333/2015, julgada em 11/06/2015 pela segunda
câmara, tanto a defesa técnica quanto a autodefesa foram violadas, sendo reconhecida a
nulidade do processo, em virtude da carência de cumprimento do despacho que determinou
a citação do réu por edital para a audiência de instrução e julgamento que impossibilitou o
exercício da ampla defesa.
Neste caso, subsumiu a aplicação da Lei nº 11.343/2006, pois o crime era o de
tráfico; tendo a denúncia sido recebida no ano de 2008, quando a lei mencionada já estava
vigente. Por conseguinte, o art. 56 do CPP exige que a citação do acusado seja feita
pessoalmente, sendo desconforme a determinação de citação por edital e a continuidade do
feito levando em conta o fato do despacho não ter sido cumprido, em inobservância do art.
366 do CPP, que determina a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.
Frente à inércia do acusado em oferecer a resposta a acusação, o juiz nomeou
defensor dativo, que é comum nas práticas do Judiciário, para realizar tal ato. Entretanto, na
audiência de instrução e julgamento, o defensor não fez nenhuma pergunta na audiência e
pleiteou apenas genericamente a absolvição nas alegações finais, sem qualquer referência
específica aos elementos que individualizaria o caso. Tais fatos, no pensar do TJ/MA,
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indicam a ocorrência de defesa deficiente e prejuízo ao réu, a motivar a incidência do
enunciado de súmula 523 do STF. Portanto, no voto consta, ipsis verbis:
[...] O processo, como visto, encontra-se repleto de irregularidades,
e o prejuízo causado ao réu restou manifesto nos autos. Observa-se
que a defensora dativa não formulou qualquer pergunta durante a
audiência (fls 158/158v. e 167) e, em sede de alegações finais,
restringe-se a pleitear a absolvição do réu, de forma genérica e sem
fazer qualquer referência aos fatos delituosos que lhe foram
imputados (fls. 177/178). [...] vê-se, pois, que o apelante,
inobstante ciente da existência da ação penal, não teve a
oportunidade de defender-se, seja através da indicação de um
advogado de sua confiança, seja por meio da autodefesa,
exercida durante o interrogatório. (TJMA, Ap 0113332015, Rel.
Desembargador(a) JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015).
Nesse diapasão, a adequada interpretação dada agregou a violação ao
contraditório e especialmente a ampla defesa a um defeito insanável, não sendo passível de
convalidação. Consonante a decisão anterior, o mesmo raciocínio foi aderido em uma
circunstância de descompasso entre a tese defensiva apresentada pelo acusado (negativa
de autoria) e aquela alegada pelo defensor dativo (condenação de seus assistidos). De se
ressaltar que a apelação criminal, em que o relator também foi o Desembargador José Luiz
Oliveira de Almeida, foi proposta pelo Parquet, sendo claro o exercício de sua atribuição
fiscal da ordem jurídica constitucional. A argumentação defendida pelo MP foi aceita por
unanimidade na segunda câmara do TJ/MA, em julgamento que ocorreu em 25/04/2013.
O processo em epígrafe contribui, portanto, para a análise acerca da existência
ou não de partes no processo penal, nos padrões compreendidos no processo civil, dada a
inviabilidade de se falar em interesses privados exclusivos; o ônus probatório do Ministério
Público foi logrado, em corolário dos vícios ocorridos em sede de alegações finais, na
finalidade de demonstrar a nulidade ocorrida pela carência defensiva, isto é, não se limitou
inflexivelmente a satisfação de uma pretensão punitiva e a reducionista e famigerada função
de órgão meramente acusatório.
A ampla defesa é passível de violação no que diz respeito à legítima
possibilidade do réu escolher seu advogado segundo suas peculiaridades, por via da
nomeação de defensor dativo ainda que a parte já possua advogado previamente
constituído em que já até mesmo tenha se manifestado. Tal situação foi notada por ocasião
do Habeas Corpus na apelação nº 039222/2013:
PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DEFESA POR ADVOGADO
CONSTITUÍDO PELOS PACIENTES. FATO VERIFICADO. 1. Segundo
entendimento das Cortes Superiores, a ausência de defesa
preliminar não comportaria nulidade absoluta, todavia, a ausência
de intimação de Advogado devidamente constituído para
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apresentar resposta faria transparecer o vício absoluto. No
presente caso, os pacientes declararam possuir Advogado, que,
inclusive, peticionou no feito, porém, o juízo entendeu por nomear
Defensor Dativo para patrocinar a defesa dos pacientes. 2. Ainda
existiram outras nulidades no processo como intimação de um dos réus
em endereço diverso do declinado e atuação do Advogado Dativo
apresentando Alegações Finais e Apelação em nome de réu já fora do
feito (teve seu processo separado) em detrimento de um dos pacientes
que deveria patrocinar. 3. Habeas corpus conhecido e concedida a
Ordem para declarar nulo o processo desde a nomeação do Defensor
Dativo. (Habeas Corpus, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça
do MA, Relator: José Joaquim Figueiredo dos Anjos). (TJMA, HC no(a)
Ap
039222/2013,
Rel.
Desembargador(a)
JOSÉ
JOAQUIM
FIGUEIREDO DOS ANJOS, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado
em 09/12/2013, DJe 17/12/2013).

Não obstante, o TJ/MA depreendeu como evidente o dano nesse writ também
impetrado pelo MP, quando a parte vê desrespeitada o direito de escolha quanto ao
advogado pela nomeação desapropriada de defensor dativo, que pela não individualização
procedimental fez com que a situação do réu fosse agravada quando atuou
desacertadamente na defesa de outro indivíduo.
Portanto, entre movimentos, conformes e descompassados com a axiologia
constitucional, o Poder Judiciário, poder constituído, (des)estrutura a política criminal nessa
faceta de atendimento jurisdicional. Urge pensar formas de intervenções e propostas críticas
para o fomento da individualização do processamento e do filtro constitucional desse atuar
estatal, inquietando por uma capacitação permanente, pela volta às fontes do direito
processual penal e ao uso técnico (e não meramente político) das garantias fundamentais
processuais penais, nutridas pelo garantismo para conter e racionalizar o poder punitivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o Poder Judiciário como poder constituído em uma ambiência de
paradoxos e percebendo o Estado Brasileiro como uma estrutura-estruturante, analisaramse, por meio de julgados, as desconformidades das práticas judiciárias com a Constituição,
verificando entraves, atecnias e descompassos no locus maranhense. Com efeito, não
obstante reconhecer os avanços democráticos e a publicidade dos atos que permitem
inclusive a presente análise, urge repensar a política de atendimento jurisdicional com o
olhar voltado à efetivação de direitos e garantias fundamentais que fitam a contenção do
poder punitivo estatal e, consequentemente, a realização máxima dos valores apregoados
de proteção à pessoa em conflito com a lei penal.
Nesse sentido, publicizam resultados parciais da pesquisa sem intuito de esgotar
a temática tampouco construir pensamentos herméticos e posições críticas sem
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racionalidade, realçando o compromisso da pesquisa aplicada com a mudança das
realidades e das intervenções nessas.
Assim, depreende-se que: a) ao estabelecer correlações entre os julgados, o
contraditório e ampla defesa constituem as garantias com o núcleo essencial
corriqueiramente restringido e causa de decretação de inúmeras nulidades no âmbito do
TJ/MA;

b)

a

violação

às

referidas

garantias

pode

se

configurar

tanto

pela

ausência/deficiência dos atos de comunicação processuais como na defasagem técnica das
teses jurídicas sustentadas; c) o estado de inocência, não mencionado de forma expressa
em grande parte dos julgados, é tangenciado nas discussões sobre a culpabilidade e ônus
probatório; d) os julgados refletem que as decisões fazem referências, por vezes sem
reflexão, aos entendimentos do STJ e do STF, prejudicando a individualização do
processamento criminal e, com arrimo no garantismo, da pena; e) há influência do ativismo
judicial que gera margem de discricionariedade para a atividade interpretativa do órgão
julgador quando esse interpreta, por exemplo, os motivos que justificaram a imposição de
encarceramento cautelar; f) urge pensar em uma agenda prospectiva, humanitária e
sensível que promova capacitação permanente para a uniformização/aproximação do trato
processual penal com a axiologia constitucional, com o fito de fomentar uma ambiência de
segurança jurídica e de respeito à Constituição, maturada em seus 30 anos de efetivação e,
paradoxalmente, mitigação.
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A (NÃO) SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS ACERCA DO TRÁFICO DE PESSOAS NO
ESTADO DO MARANHÃO COMO ENTRAVE À AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS.
Amanda Passos Ferreira1
Hilza Maria Feitosa Paixão2
RESUMO
O Tráfico de Pessoas é caracterizado pelo recrutamento, transporte, transferência ou
recebimento de pessoas, utilizando variadas formas de coerção, como ameaça ou uso da
força. Apesar de a Carta Magna versar quanto ao respeito à dignidade da pessoa humana,
assim como o Código Penal que prevê punibilidades para o crime de Tráfico de Pessoas,
seguindo os princípios e diretrizes dispostos no Protocolo Internacional assinado pelo Brasil,
a prática de se comercializar seres humanos parece cada vez mais distante de se extinguir.
Dessa forma é perceptível que existam obstáculos que impedem a eficácia da repressão,
punição e prevenção, o que termina por ser um entrave à afirmação dos Direitos Humanos
no estado do Maranhão, dentre esses obstáculos, se encontra a defasagem da
sistematização dos dados que aduzem acerca do referido crime. Com o advento da novel lei
13.367/2016 o Tráfico de Pessoas ganhou um olhar mais amplo e acredita-se que
modernizado. A partir disto objetiva-se analisar as consequências da não sistematização
dos dados, bem como compreender e identificar a correspondência entre a não
sistematização de dados sobre a problemática do Tráfico de Pessoas e o atual estado dos
Direitos Humanos no Maranhão. Constatou-se que o estado do Maranhão, assim como o
Brasil, ainda tem muito em que evoluir quanto ao tratar da problemática, deve-se, portanto
buscar o intercambio de ideias e valorizar a intersetorialidade do mesmo modo que investir
na capacitação dos profissionais que atuem frente as vitimas e publicizar a questão de modo
que conscientize a população a denunciar e se precaver.
Palavras-chave: Tráfico; Sistematização; Pessoas; Direitos Humanos; Tráfico Humano.
SUMÁRIO.
1 Introdução. 2 O comércio de seres humanos: análise da historicidade. 3 Os 3PS:
Prevenção, Punição e Proteção. 4. Análise da legislação brasileira sobre tráfico de pessoas.
5 Tráfico de Pessoas no Maranhão como expressão das desigualdades: A entrave da
sistematização. 6 Conclusão. Referências.
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A presente pesquisa buscou analisar as relações entre a não sistematização de
dados sobre a problemática do Tráfico de Pessoas e o atual estado dos Direitos Humanos
no Maranhão, à luz da Criminologia Crítica e os dados revelados.
O tráfico de pessoas é caracterizado pelo aliciamento, recrutamento, transporte,
transferência ou recebimento de pessoas, utilizando variadas formas de coerção, como
ameaça ou uso da força. O comércio de seres humanos tem tomado crescente proporção
sendo apresentado como fenômeno mundial, perdendo apenas, em termos de lucro para o
tráfico de drogas.
Quanto ao seu procedimento, caracteriza-se pelas condutas de aliciar e recrutar. O
Conselho Nacional de Justiça (2014) dispõe que: “Os aliciadores, homens e mulheres, são,
na maioria das vezes, pessoas que fazem parte do círculo de amizades da vítima ou de
membros da família. São pessoas com que as vítimas têm laços afetivos. Normalmente
apresentam bom nível de escolaridade, são sedutores e têm alto poder de convencimento.
Alguns são empresários que trabalham ou se dizem proprietários de casas de show, bares,
falsas agências de encontros, matrimônios e modelos. As propostas de emprego que fazem
geram na vítima perspectivas de futuro, de melhoria da qualidade de vida.”.
Com base na sociologia reflexiva em Bourdieu e Foucault, a pesquisa possui caráter
exploratório, de abordagem qualitativa e quantitativa, com uso de técnicas de pesquisa
bibliográfica e documental bem como análise de conteúdo e do discurso, almejando
construir as relações que contribuam para as discussões do problema delimitado.
O objetivo da pesquisa foi analisar as relações entre a não sistematização de dados
sobre a problemática do Tráfico de Pessoas e o atual estado dos Direitos Humanos no
Maranhão, à luz da Criminologia Crítica e os dados revelados.
A primeira seção faz uma breve análise da historicidade do Tráfico de Pessoas,
aduzindo quanto a quem faz, como faz e o que utiliza para fazer, também aborda os dados
mundiais encontrados no site da Organização das Nações Unidas, fazendo uma análise ao
que é assegurado pela Constituição Brasileira.
A segunda seção discorre quanto a Prevenção, Punição e Proteção encontrados nos
Planos de Enfrentamento Nacional do Brasil.
Ao passo que a terceira seção analisa criticamente a legislação brasileira quanto ao
tráfico de pessoas fazendo um comparativo com o Decreto 5.017/2014 e a novel Lei
13.344/2016 nos parâmetros dos tratados assinados pelo Brasil.
A quarta seção alude acerca da problemática com enfoque no estado do Maranhão,
levando em consideração os dilemas sociais, econômicos e institucionais, como entrave à
atuação dos Direitos Humanos no tratar do Tráfico de Pessoas.
2. O COMÉRCIO DE SERES HUMANOS: ANÁLISE DA HISTORICIDADE
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Historicamente, o comércio sexual existe desde a Antiguidade Clássica, período
em que os prisioneiros de guerra eram forçados a trabalhar como escravos, tal prática era,
inclusive defendida por grandes pensadores.
‘

Entre os séculos XIV E XVI surge o tráfico negreiro que recrutava pessoas

mediante violência para formar um sistema comercial onde os africanos eram utilizados
como mão-de-obra nas colônias de exploração europeias. Rogerio Greco (2017) utiliza o
termo White Slate (Escrava Branca) que em 1839 ganhou conhecimento, assim eram
chamadas as escravas brancas, mulheres europeias que eram levadas para outros países
para serem exploradas sexualmente em bordéis. Foucault (1984) versa que “As pessoas
sabem aquilo que elas fazem; frequentemente sabem por que fazem o que fazem; mas o
que ignoram é o efeito produzido por aquilo que fazem.”.
Para a dogmática jurídica penal, o tráfico de pessoas, conduta proibida prevista
no artigo 149 do Código Penal (incluído pela Lei 13.344 de 2016) é um tipo penal formal e
alternativo, ligado às diversas formas de exploração e dominação que atentam contra
diversos bens jurídicos e conteúdos de proteção à pessoa humana, traduzindo-se em
atentados contra o mundo e a organização do trabalho, nas diversas práticas de trabalho
escravo, da remoção e transplantes ilegais de órgãos e nos inúmeros crimes contra a
criança e adolescente, além do que se volta para a exploração sexual. De acordo com os
dados do UNODOC (2014) que apontam que 57% dos casos detectados nos países
estudados na América do Sul, dentre eles o Brasil, são destinados para exploração sexual.
O Tráfico Internacional de Pessoas é um crime transnacional, consumado
quando as vítimas são enviadas para outros países ou trazidas de outras nações para o
Brasil. Também ocorre internamente, por exemplo, quando determinado grupo ou indivíduo
são levados para outro estado para fim de trabalho escravo ou exploração da sexualidade,
neste caso o crime se limita as esferas punitivas e repressivas brasileiras, vale ressaltar que
a prostituição do próprio corpo não constitui crime, mas sim a exploração da sexualidade de
outrem, dado que atinge a liberdade do indivíduo e atenta contra a dignidade sexual.
É preciso que seja praticado mediante grave ameaça, coação, violência, fraude ou
abuso. Grave ameaça Rogerio Greco entende que: “Grave ameaça é a chamada vis
compulsiva, em que o agente promete à vítima o cumprimento de um mal injusto, futuro e
grave, caso esta não leve a efeito aquilo que lhe é solicitado. Esse mal pode recair sobre a
própria vítima do tráfico, ou sobre alguém que lhe seja próximo, com quem tenha alguma
relação de afinidade, fazendo com que se abale psicologicamente caso isso venha a
acontecer. Não é incomum que traficantes ameacem a vítima, dizendo que matará seus
familiares caso não cumpra exatamente as ordens que lhe são determinadas, fazendo,
assim, com que a vítima ceda.” Coação é a intimidação que pode ser empregada por meio
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da violência. Violência consiste na agressão física cometida contra a própria vítima. Fraude
ou abuso são considerados um dos meios mais utilizados para a prática do tráfico a fraude
consiste no engano, no ato de fazer com que a vítima seja ludibriada por falsas promessas.
O abuso ocorre quando alguém que possui poder sobre a vítima o utiliza de maneira
excessiva.
As estatísticas retiradas do UNODC (2016) mostram que 57% das vítimas
traficadas são para finalidade de exploração sexual, apesar dos indicativos apontarem
maioria composta por mulheres e crianças, esses números sofreram certa mudança ao se
observar o aumento da porcentagem de homens como vítimas do Tráfico de Pessoas.
Com base no artigo 1º da Constituição da República Federativa, o Estado
Democrático de Direito preserva a dignidade humana como base e fundamento de sua
existência, zelando pelos direitos e garantias individuais tendo em vista dar efetividade aos
direitos fundamentais, por isso de acordo com Nucci (2016) “Há expressa garantia à
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da casa e das comunicações em geral”. A
dignidade da pessoa humana é um direito inerente e indissociável do homem, independe de
qual posição ocupe cultural, social e racialmente. Rogério Sanches defende a modalidade:
“A dignidade da pessoa humana é, assim, o epicentro do sistema jurídico brasileiro, em cujo
derredor gravitam a afirmação de sua integridade física, psíquica e intelectual e a garantia
de sua autonomia e livre desenvolvimento da personalidade.”.
O sistema jurídico do País assegura o direito à vida digna, que implica na
efetivação dos princípios que a assegurem, é um direito indisponível que está intrínseco à
vida do individuo desde o seu nascimento, o que implica na premência da atuação do
Estado fornecendo segurança e os devidos cuidados às vitimas já traficadas. É interessante
frisar que a globalização tem desguarnecido o indivíduo, contudo crê-se que o
desenvolvimento global deveria, em tese gerar avanços culturais e tecnológicos e
desconstruir decrépitas práticas criminosas, porém observa-se que o advento da
mundialização expandiu o comércio de seres humanos e o acesso à informação acerca do
tema continua de modo geral obsoleto.
3. OS 3P’S: PREVENÇÃO, PUNIÇÃO E PROTEÇÃO.
A prevenção ao Tráfico de Pessoas exige uma abordagem multidisciplinar,
compreendendo diversos campos. Daí a necessidade de integração e colaboração mútua
entre as mais diversas áreas (SANCHES, 2017)
O art. 4º da Lei 13.344/2016 alinha que:
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Art. 4º. A Prevenção ao Tráfico de Pessoas darse-á por meio:
I- da implementação de medidas intersetoriais e
integradas nas áreas de saúde, educação,
trabalho, segurança pública, justiça, turismo,
assistência
social,
desenvolvimento
rural,
esportes, comunicação, cultura e direitos
humanos.

O Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (PNETP, 2013) tem
como atribuição mobilizar redes de atores envolvidos no enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas, articular ações de enfrentamento com Estados, Municípios, Distrito Federal,
órgãos de instituições privadas e internacionais e a sociedade civil.
O primeiro PNETP foi instituído em 2008 integrado por representantes de órgãos
públicos federais, o Ministério Público, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Poder
Judiciário, estados, municípios, Distrito Federal, universidades e ONGS buscou atentar para
todas as diretrizes impostas, o trabalho foi estruturado em prevenção, repressão e punição
dos traficantes e atenção às vítimas, contudo não conseguiu executar todas as ações
previstas no prazo estabelecido e os objetivos não foram alcançados.
Quanto a punição ou repressão, a Lei 13.344ª em seu artigo 5º alega que:
Art.5º A repressão ao tráfico de pessoas dar-se-á
por meio:
I – da cooperação entre órgãos dos sistema de
justiça e segurança, nacionais e estrangeiros.

,
A integração de políticas de ações de repressão aos crimes correlatos e da
responsabilidade dos seus autores a ONU prevê:
A formação deverá também ter em conta a necessidade
de considerar os direitos humanos e os problemas
específicos das mulheres e das crianças bem como
encorajar a cooperação com organizações não
governamentais, outras organizações relevantes e
outros elementos da sociedade civil.

Quanto à proteção e assistência ás vítimas de acordo com UNODC, cada Estado
deve deliberar quanto à punição do Tráfico de Pessoas tendo como base o Protocolo de
Palermo. Levando em consideração a execução de medidas que tratem da recuperação
física e psicológica das vítimas. Conforme descrito em manual publicado pelo Ministério da
Justiça: “algumas mulheres, ao serem localizadas, são tratadas como criminosas, e não
como vítimas de exploração sexual. Em certas ocasiões, ao invés de serem submetidas a
um exame médico para avaliação ou comprovação das violências sofridas, chegam a ser
encarceradas ou sofrem deportação imediata, sem nenhum respeito por seus direitos ou
atendimento humanitário.”.
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Jorge Trindade aduz que: “o fenômeno da vitimização secundária parece estar se
tornando comum no mundo moderno e servindo para o agravamento da situação das
vítimas. Por isso, há necessidade de um olhar atento tanto da psicologia quanto do direito,
tanto dos psicólogos, quanto dos operadores judiciais. Reconhecer essa situação
revitimizatória é sempre questionar os fundamentos em que se baseia a própria sociedade,
por isso uma missão de difícil execução.”.
O II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas prevê em seu art. 2, a
implantação de “serviços de acolhimento institucional assegurados pela política de
assistência social para pessoas vítimas de tráfico, criados e fortalecidos em parceria com
setores governamentais e não governamentais.”
Mas, apesar de toda a complexidade e abrangência do tráfico de pessoas para fins
de trabalho escravo, exploração sexual, servidão, casamentos arranjados ou para retirada e
comércio de órgãos e tecidos, a grande mídia não faz abordagem frequente a essa
problemática mundial. Raramente vemos reportagens informativas ou sobre eventos,
programas e práticas de enfrentamento e prevenção ao tráfico humano, embora muitas
iniciativas governamentais, não governamentais e religiosas existam no Brasil e estejam
acontecendo. Podemos perceber, na maioria das vezes, que muitos profissionais da
comunicação estão despreparados e desinformados quanto à dimensão e consequências do
tráfico de seres humanos. Para mudar esse panorama, as organizações que atuam no
campo de enfrentamento e prevenção ao tráfico de vidas humanas podem auxiliar a
imprensa a abrir mais espaço e fazer uma abordagem mais sensível e esclarecida sobre o
assunto, oferecendo conteúdo, dados e cursos de formação aos profissionais. (TATIANA
FELIX, 2013).
Ao noticiar sobre o tráfico, é ético e responsável ter conhecimento de causa, usar a
correta linguagem e respeitar as vítimas, de modo a não coloca-las como meros atores de
uma notícia policial. Faz parte de o processo esclarecer que um caso de tráfico tem
características como engano, aliciamento, transporte, força, coação, chantagem, retenção
de documento, dívida forçada, ausência de liberdade de ir e vir etc. (TATIANA FELIX, 2013)
São diversas as medidas que devem ser tomadas cujo objetivo é prevenir antes de
tudo a ação dos traficantes, a adequação na educação, trabalho e saúde pode contribuir na
diminuição

da

vulnerabilidade

das

pessoas.

Campanhas

socioeducativas

e

de

conscientização, considerando as diferentes realidades e linguagens são indispensáveis,
assim como o incentivo à mobilização e à participação da sociedade civil.

4. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE TRÁFICO DE PESSOAS
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No dia 12 de março de 2004 o Decreto 5.017 promulgou o Protocolo Adicional à
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à
Prevenção, Repressão Punição do Tráfico de Pessoas, em especial mulheres e crianças.
O Protocolo de Palermo alinha em seu texto que objetiva a prevenção, repressão e
punição do Tráfico de Pessoas, determinando no art. 5ª que cabe a cada um dos países
signatários legislar de acordo com os princípios e diretrizes já manifestos.
Conforme o art. 2º do referido Protocolo:
Artigo 2.º O presente Protocolo tem como objeto:
a) Prevenir e combater o tráfico de pessoas, prestando uma especial
atenção às mulheres e às crianças;
b) Proteger e ajudar as vítimas desse tráfico, respeitando plenamente os
seus direitos humanos; e c) Promover a cooperação entre os Estados
Partes de forma a atingir estes objetivos.

O Tráfico de Pessoas se encontrava previsto nos artigos. 231 e 231-A do Código
Penal Brasileiro indicando à finalidade de exploração sexual, contudo ao levar em conta os
tratados internacionais assinados pelo Brasil, tornou-se perceptível a insuficiência do
dispositivo quanto à proteção do indivíduo, uma vez que o Tráfico de Pessoas dispõe de
diversas modalidades. A implementação da Lei 13.344/2016 passou a incluir a exploração
sexual, o trabalho forçado, adoção ilegal e a remoção de órgãos, aduzindo acerca do tráfico
nacional e transnacional, migrando-o para o Título I- dos crimes contra a pessoa, - Capítulo
IV- dos crimes contra a liberdade individual. Desta forma o artigo 149-A atendeu ao
regulamento internacional.
A novel Lei detalha a prevenção e a repressão, mas sem ignorar as medidas de
atendimento humanizado às vitimas, compreendendo assistência jurídica, social, de trabalho
e emprego e saúde. (SANCHES, 2017)
O quadro comparativo abaixo demonstra a evolução legislativa brasileira:

Antes da Lei 13.344/2016

Depois da Lei 13.344/2016

Art. 231 do CP (crime contra a

Art. 149-A do CP (crimes contra a

dignidade sexual)

liberdade do indivíduo)

Art. 231-A. Promover ou facilitar o
deslocamento de alguém dentro do
território nacional para o exercício da
prostituição ou outra forma de
exploração sexual:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis)
anos.
§ 1o Incorre na mesma pena aquele
que agenciar, aliciar, vender ou

Art. 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar,
transportar, transferir, comprar, alojar ou
acolher pessoa, mediante grave ameaça,
violência, coação, fraude ou abuso, com a
finalidade de:
I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes
do corpo;
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comprar a pessoa traficada, assim II - submetê-la a trabalho em condições
como, tendo conhecimento dessa análogas à de escravo;
condição, transportá-la, transferi-la ou
alojá-la.
III - submetê-la a qualquer tipo de
servidão;
IV - adoção ilegal; ou
V - exploração sexual.

Não tem minorante correspondente, §2º A pena é reduzida de um a dois
cabendo ao juiz considerar as terços se o agente for primário e não
condições pessoais do agente na integrar organização criminosa.
fixação da pena-base (art. 59 do CP)
A Lei 13.344/2016 assegura em seu art. 1º: “Dispõe sobre o tráfico de pessoas
cometido no território nacional contra vítima brasileira ou estrangeira e no exterior contra
vítima brasileira”, consoante com o princípio da territorialidade previsto no art.5º do Código
Penal, contudo Sanches (2017) pensa que o dispositivo parece prejudicial pois ao proteger o
comércio de pessoas cometidos no território brasileiro e estrangeiro, exclui da proteção o
apátrida, indivíduo que não é considerado titular de nenhuma nacionalidade por não
preencher os requisitos de determinados países. Porém essa falha é corrigida ao lembrar
que o Brasil na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional
relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, se obrigou a opor-se ao
tráfico humano independente onde e contra quem foi praticado, desde que o agente seja
preso no Brasil. Portanto o crime cometido contra o apátrida no nosso país ou em país
estrangeiro a Lei brasileira será aplicada, mesmo que não praticado contra brasileiro, desde
que o traficante seja capturado no nosso território.
Anterior à Lei 13. 344/2016 Guilherme Nucci, Rogerio Sanches e outros
doutrinadores consideravam irrelevante a questão do consentimento da vítima, aduzindo
que o emprego de violência moral e física servia como majorante de pena. Contudo com o
advento da novel Lei, o legislador determinou que sem violência não há crime, ou seja o
consentimento da pessoa exclui a tipicidade, contudo acredita-se que essa mudança foi de
grande benesse ao réu, devendo seguir ao princípio da irretroatividade da Lei penal.
É notável que existem diversos desafios encontrados pela Lei 13.344/2016, em
virtude dos hábitos culturais brasileiros vivenciados há décadas tendo por corolário inúmeras
problemáticas que não estão restritas a um órgão especifico, mas que necessita da
construção de novos mecanismos ante o enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
Não obstante o legislador tenha visado seguir com afinco os princípios e diretrizes
do Protocolo de Palermo, é perceptível que apenas a legalização dos termos não os torna
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eficazes ante o enfrentamento e não gera os resultados almejados. A Constituição Brasileira
de 1988 assegura denso acervo jurídico individual e, nesse sentido, tal prática viola direitos
humanos fundamentais (materiais e imateriais, em diversas dimensões) e fere princípios e
fundamentos de um Estado Democrático de Direito, como o nosso, cujo assento na
dignidade da pessoa humana é o grande marco da Constituição nesses 30 anos de sua
vigência.

5.

TRÁFICO

DE

PESSOAS

NO

MARANHÃO

COMO

EXPRESSÃO

DAS

DESIGUALDADES: A ENTRAVE DA SISTEMATIZAÇÃO
No Maranhão, uma a cada quatro pessoas vive em situação de extrema pobreza,
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), demarcando nítida
situação de vulnerabilidade socioeconômica e campo de luta apropriado para falsas
promessas, indiferenças e descasos com os fatídicos que, por vezes, carecem de rápida
identificação do complexo problema penal aqui refletido. Os dados de 2011 a 2013 mostram
que o Maranhão está, de acordo com o relatório nacional, entre os 10 Estados do Brasil com
maior número de vítimas do Tráfico de Pessoas, contudo os dados não são exatos, uma vez
que existam inúmeros casos aquém do conhecimento público. Nesse sentido, urge trazer à
tona, fomentar visibilidade política e analisar entraves e dilemas em torno da questão como
realce às tentativas de enfrentamento da problemática.
O art. 10 da Lei 13.344/2016 aduz que:
Art. 10. O Poder Público é autorizado a criar sistema de informações
visando à coleta e à gestão de dados que orientem o enfrentamento ao
tráfico de pessoas.

É imprescindível um sistema que reúna dados que tratem do Tráfico de Pessoas e
o Poder Público possui ampla liberdade para cria-lo, embora ainda subsista na
administração pública a cultura localista, acredita-se que a intersetorialidade pode trazer
ganhos para a população, por meio da articulação entre órgãos que elaborem, implementem
e executem as políticas públicas de enfrentamento corroborando o Protocolo da Convenção
das Nações Unidas.
“Há necessidade de um sistema, em plano nacional, que reúna dados sobre a
incidência do crime, regiões onde é mais frequente, faixa etária das vítimas, enfim, uma
série de informações úteis à repressão e prevenção, realizada com inteligência.”
(SANCHES, 2017).
No Maranhão, atualmente não é possível contemplar estatísticas abrangentes e
confiáveis para sistematizar e características precisas e relativas ao Tráfico de Pessoas,
portanto sem a implementação eficaz de uma política interna de enfrentamento que

193

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

reproduza com afinco os princípios e diretrizes dos dispositivos legais de repressão e
prevenção ao crime não haverá como resguardar a perspectiva da proteção penal de um
Estado Democrático de Direito. Os dados e projetos que aduzem a respeito do Tráfico de
Pessoas no Maranhão se apresentam de forma incompleta e assistemática e são entraves à
eficácia das políticas de enfrentamento e à afirmação dos Direitos Humanos, apesar de o
Estado dispor desde 2012, o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP),
observa-se que é necessário ampliar e identificar caminhos metodológicos que permitam a
análise da problemática com o intuito de otimizar os resultados e fazer valer o Direito no
caso concreto.
Embora seja notória a dificuldade das nações em programarem uma legislação que
reproduza os termos expressos no Protocolo de Palermo, a Lei 13.344/2016 que versa
sobre o tráfico de pessoas alega que a prevenção se dá por meio da cooperação entre
órgãos do sistema de justiça e segurança, o que nos faz acreditar que o Maranhão precisa
aprimorar a intersetorialidade entre os diversos órgãos que compõem o Sistema de Justiça
Criminal com o fito de um enfrentamento efetivo.
Rogerio Sanches aborda que “uma das causas que se identifica como maior
responsável pela falência do combate à criminalidade em nosso País é, exatamente, a falta
de integração entre os diversos órgãos componentes do aparelho estatal”. Acrescenta que é
necessário um conjunto articulado de ações entre União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e entes não governamentais, sem ignorar a cooperação internacional para o
intercâmbio de ideias e experiências e a execução de programas destinados a proteger a
pessoa humana objeto desta espécie de violência, efetivará as obrigações assumidas pelo
Brasil quando da ratificação da convenção. (2017)
O desenvolvimento, a sistematização e o aprofundamento sobre o referido tema
podem auxiliar na execução das políticas públicas respondendo as diretrizes e preceitos
constitucionais de garantia dos direitos fundamentais e sociais. As demais problemáticas
que assolam o país já demonstram que a fragmentação dos setores não alcança os
resultados almejados, a intersetorialidade como instrumento de gestão é necessária, uma
vez que não é possível pensar em políticas públicas sem pensar na integração dos diversos
órgãos, necessitando também da atuação social.
Configura-se uma grande dificuldade a utilização de um modelo setorializado com o
propósito de proporcionar políticas de inclusão social que não retratem itens isolados e sim
um aparato de direitos relacionados entre si. O alcance de uma condição isolada, além de
ser mais difícil não oportuniza a inclusão e a participação cidadã. (JUNQUEIRA, INOJOSA,
KOMATSU, 1997)
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A intersetorialidade consiste na conjugação e compartilhamento de saberes e
experiências, que articula pessoas, órgãos, departamentos, organizações haja vista que tais
saberes se mostram fragmentados. De um outro lado, a ideia de intersetorialidade
pressupõe uma ação em rede, compreendida como um arranjo entre essas pessoas,
órgãos, departamentos e organizações. (CKAGNAZAROFF, MOTA, 2003).
Portanto é perceptível que a indevida sistematização pode ser considerada como
barreira para que o enfrentamento tenha os resultados desejados.
No dia 20 de maio de 2018, ocorreu no estado do Maranhão uma operação especial
envolvendo vários órgãos como a Marinha do Brasil, a Polícia Federal junto com o apoio da
Prefeitura de São José de Ribamar, para resgatar um grupo de estrangeiros que havia
desembarcado no cais de Ribamar, foram encontradas cerca de 27 (vinte e sete) pessoas,
dentre eles dois brasileiros, o restante do grupo é formado pelas seguintes origens: Senegal,
Nigéria, Guiné, Serra Leoa e Cabo Verde, de acordo com o G1, os primeiros procedimentos
realizados foram atendimentos médicos e refeições. Segundo a Equipe Multidisciplinar do
Centro Estadual de Apoio às Vítimas (CEAV), que esteve prestando apoio psicológico, os
estrangeiros estavam com quadro desidratação. Acredita-se ser mais um caso não isolado
de tráfico de pessoas e que a finalidade seria trabalho escravo, contudo a Policia Federal
continua as investigações para apurar se trata-se de migração ou tráfico de pessoas.
Os imigrantes foram encaminhados, de acordo com o site do G1 e Imirante para o
Ginásio Costa Rodrigues onde seguem assistidos pela Secretaria de Direitos Humanos e
Participação Popular (SEDIHPOP), em caráter temporário, enquanto aguardam a Polícia
Federal finalizar os procedimentos.
CONCLUSÃO
A conjuntura de desigualdade social vivenciada pelo Maranhão termina por dar
brecha a atividades criminosas, apesar de a escravidão ter sido abolida, a prática nunca foi
erradicada, traficar pessoas vai além de se cometer um crime, transformar o ser humano em
mercadoria atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana, inerente a todos os
indivíduos desde sua própria existência.
É primordial que o debate acerca do tema referido seja levado a programas de
televisão, em rede nacional cujo acesso é para todos, documentários e até mesmo
produções de ficção abordem e externem o quão sério e agravante é o mercado humano.
Acredita-se que ao abordar o problema a mídia esclarece o que ocorre com a vítima de
Tráfico de Pessoas colocando os direitos humanos em pauta, sendo fato contributivo para a
atuação da sociedade.
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Desta forma as organizações que atuam no campo de enfrentamento devem
auxiliar a imprensa a inquirir de forma esclarecida sobre o tema, dispondo de dados e até
mesmo aulas preparatórias aos profissionais.
Levando em conta que a complexidade do tema referido vai além de simples
implementação núcleos de enfrentamento, é inescusável o agir efetivo das entidades
responsáveis, é preciso fiscalizar, monitorar e melhorar a atuação dos profissionais que
atuam frente ao combate ao Tráfico de Pessoas.
Ademais que a sua relevância não se limita as esferas Criminais, entretanto pode
ser viabilizada por diversas áreas de atuação, dado que a Lei 13.344/2016 mostra que o
tráfico de pessoas deixou de possuir enfoque exclusivo à exploração sexual, apesar de os
dados expostos nas seções anteriores afirmarem que a exploração com finalidade de
prostituir outrem continua a ser preponderante no que tange o tráfico de pessoas, há
diversidade na proporção tomada pelo crime.
A tarefa de tratar quanto ao Tráfico deve ser realizada de forma agrupada pelas
entidades estatais e a sociedade civil, havendo intersetorialidade entre as entidades e estas
devem fomentar a união e o intercâmbio de ideias entre os demais operadores.
Presume-se que a adequada sistematização dos órgãos gerará na sociedade
conhecimento amplificado da questão, provendo conscientização, prevenção e assistência.
Por conseguinte é improrrogável organizar, sistematizar, metodizar e estruturar as
informações e dados a respeito dos locais de maior número na rota do tráfico de pessoas,
perfil social das vítimas e aliciadores.
Assim como preparar, propiciar, orientar e ministrar orientações que tornem o tratar
da questão humanizado, aos profissionais que atuam nos cuidados que devem ser
dispostos às pessoas que já foram traficadas, destarte que a proteção é uma função estatal
prevista na Carta Magna, uma vez que não é capaz de fornecê-la, deve zelar pelo
tratamento adequado dos fatídicos.
Prevenir, instruir, alertar e despertar a sociedade civil para que atue em
consonância com as demais entidades no tratar do problema.
A ausência de apropriada sistematização de dados no Estado do Maranhão mostra
quão fragilizadas são as estratégias de enfrentamento a problemática do tráfico de pessoas,
o que resulta em um obstáculo à afirmação dos Direitos Humanos. É improtelável adotar a
intersetorialidade entre os demais órgãos, com a finalidade de oportunizar e expandir o
acesso a direitos sociais, a ideia de intersertorialidade objetiva a efetividade e a eficiência
das políticas públicas.
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AS FUNÇÕES DO JUIZ DAS GARANTIAS NO PROJETO DE LEI 8045/2010 EM MEIO AO
DEBATE DO PROCESSO PENAL CONTEMPORÂNEO

Sara Ravena Camelo Coelho1
RESUMO
Embora a Constituição Federal esteja prestes a completar 30 anos, o atual Código de
Processo Penal foi editado na década de 40, do século XX. Nesse sentido, a necessidade
de um novo Código de Processo Penal traz expectativa pelo exercício da dupla função:
aplicação da pena e instrumento de garantia dos direitos e das liberdades individuais. O
então juiz das garantias vem disposto a exercer o controle da legalidade na persecução
criminal da fase investigatória, bem como a salvaguarda de direitos individuais. Nesse
sentido, busca-se, como problema central, saber de que forma as funções do juiz das
garantias previstas no PL 8045/2010 produzem a efetiva materialização de direitos
fundamentais no decorrer da fase pré-processual. A partir disso, objetiva-se analisar as
competências do juiz das garantias, previstas no referido Projeto de Lei, bem como
identificar e compreender as repercussões materiais na fase investigatória de maneira a
consubstanciar a harmonia do sistema com o Estado Democrático de Direito. Com pesquisa
bibliográfica e análise de conteúdo, propôs-se investigar a teleologia das funções do juiz
atuante na fase pré-processual. Nesse contexto, observou-se que, além de ser uma
exigência do garantismo, é a posição mais adequada aos princípios que orientam o sistema
acusatório e a própria estrutura dialética do processo penal. Depreendeu-se, como
resultados parciais, que atualmente o juiz atua com práticas policialescas, abandonando
princípios norteadores do Estado Democrático de Direito e a função precípua do juiz das
garantias é corroborar para redefinição dos papéis dos sujeitos processuais no transcorrer
da persecução penal. Assim, o juiz das garantias torna-se mecanismo capaz de reduzir os
danos do arbítrio e da parcialidade do julgador, tratando-se de um aperfeiçoamento do ser
humano, da prestação jurisdicional e do mundo jurídico.
Palavras-chave: Processo. Juiz. Garantias.
1Graduanda em Direito pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. PesquisadoraDiscente do Núcleo de Estudos em Processo Penal e Contemporaneidade. E-mail:
saravenacc@gmail.com

200

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

SUMÁRIO.
1 Introdução. 2 O Projeto de Lei 8045/2010: um (novo) Código de Processo Penal. 3 O juiz
das garantias no projeto do novo Código de Processo Penal 3.1 As funções do juiz das
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1 INTRODUÇÃO
Em que pese a Constituição da República Federativa do Brasil esteja prestes a
completar 30 anos, temos o atual Código de Processo Penal (Decreto-Lei 3.689/1941)
vigorando desde a década de 40, do século passado. A partir disso, arrisca-se afirmar a
urgente necessidade de um novo Código de Processo Penal que possa materializar a dupla
função esperada na persecução criminal: aplicação da pena e instrumento de garantia dos
direitos e das liberdades individuais.
Nessa empreitada, serão analisados os aspectos trazidos pelo Projeto de Lei
8045/2010, encarregado de apresentar a minuta da reforma processual criminal, e ainda o
ponto central que interessa ao presente estudo: o juiz das garantias.
Continuamente, como já não bastasse a investigação da figura em si, a proposta
recai sobre as repercussões das funções deste juiz na concretização de direitos e garantias
fundamentais a fim de saber se o próprio sistema processual encontra-se harmonioso com o
Estado Democrático de Direito previsto na Constituição Federal de 1988.
Assim, utilizando-se procedimento metodológico e teórico acerca do tema, feita a
análise de conteúdo com literatura específica acompanhada de pesquisa bibliográfica e
documental, coube detectar as racionalidades e consequências para a investigação criminal
diante da atuação do juiz das garantias, em busca do devido processo legal e da
consonância aos princípios processuais penais.
2 O PROJETO DE LEI 8045/2010: UM (NOVO) CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Com a surgimento de um Projeto de Lei de tamanha importância como o aqui
estudado, é preciso ir além da reforma textual a fim de façamos a análise se realmente
estamos prestes a efetivar um processo penal democrático em que se garanta direitos
fundamentais, atualizando o velho Código de Processo Penal de 1941.
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Polêmicas à parte, o referido projeto é dividido em 6 livros: da persecução penal, do
processo e dos procedimentos, das medidas cautelares, das ações de impugnação, das
relações jurisdicionais com autoridade de estrangeira e disposição finais. Contudo, o que
nos interessa para o momento é o capítulo reservado ao juiz das garantias, no título da
investigação criminal.
É de se saber que nada adianta a modificação e inclusão de artigos se ainda
persistir um vício estrutural, ou seja, o Código já nascer refém do sistema inquisitivo,
contrariando os ideais acima mencionados (STRECK, 2009).
Não se pode negar que o referido projeto está trazendo mudanças significativas,
porém ainda se percebe resquícios inquisitoriais, o que de nada se enxerga um processo
penal contemporâneo em consonância com a Constituição Federal 1988.
Sobre tal aspecto, é cabível destacar as palavras de Rubens Casara quanto à
dissonância entre o processo penal e a Constituição:
“[…] Ademais, ainda hoje, há todo um patrimônio em desconformidade com
a Constituição Federal (prisões para “averiguações”, buscas em “elementos
suspeitos”, condenações a partir de elementos forjados em sede
inquisitorial, etc.) gestado em períodos autoritários que costuma ser utilizado
pelos detentores do Poder sem que os limites constitucionais sejam
respeitados.

Sembre bom relembrar como é a dinâmica do processo inquisitório, considerando o
ponto de vista do doutrinador Tourinho Filho, para que pensemos sobre a atual dinâmica
processual envolvendo os sujeitos:
O processo de tipo inquisitório é a antítese do acusatório. Não há o
contraditório, e por isso mesmo inexistem as regras de igualdade e
liberdade processuais. As funções de acusar, defender e julgar encontramse enfeixadas numa só pessoa: o Juiz. É ele quem inicia, de ofício, o
processo, quem recolhe as provas e, a final, profere a decisão, podendo, no
curso do processo, submeter o acusado a torturas, a fim de obter a rainha
das provas: a confissão. O processo é secreto e escrito. Nenhuma garantia
se confere ao acusado. Este aparece em uma situação tal subordinação que
se transfigura e se transmuda em objeto do processo e não em sujeito de
direito (TOURINHO FILHO, 2001)

Ligeiramente, cabe neste momento destacar a previsão do Parágrafo Único contido
no artigo 165 do referido Projeto de Lei, no qual narra, sumariamente, a faculdade do juiz
de, antes de proferir sentença, determinar diligências para esclarecer dúvida sobre a prova
produzida por qualquer das partes.
Ora, é notório que tal dispositivo incorre em contradição ao próprio sistema
acusatório, uma vez que, ao ser aferido sob o critério material, dado o conteúdo das normas
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sujeitos à necessária coerência com as normas constitucionais (FERRAJOLI, 2008),
observa-se que não há estrutura dialética do processo penal com o mencionado sistema
(LOPES JR; GLOECKNER, 2014), pois cabe ao julgador, na qualidade de sujeito imparcial,
zelar pelo equilíbrio no devido processo constitucional, outrossim que o ônus da prova é da
acusação e que as partes têm direito a produzir provas.
Com efeito, com inspiração nas lições do processualista italiano Liebman temos que
é o dilema do processo penal moderno a compatibilização do princípio da imparcialidade,
que fundamenta a necessidade desse juiz das garantias com a busca da verdade real ou
material, considerando que a simples concessão de poderes instrutórios a um órgão pode,
no mínimo, mexer com o psicológico e atingir a neutralidade (JARDIM, 2001).
Em relação a esta discussão, cumpre trazer a noção de perda da função social do
processo, o qual somente assim o faz quando encontra-se necessariamente ativo com
observância às normas jurídicas materiais (GRINOVER, 1999), dentre elas se entende pela
ideia de concretização de direitos e garantias fundamentais.
Em sintonia com as noções aqui apresentadas temos o que expõe Paulo Rangel em
brilhante comparativo sobre o juiz, poder decisório e legitimidade estatal em punir:
Imaginar que o poder instrutório concedido ao juiz tem como finalidade
suprir eventuais deficiências entre as partes ou superar as possíveis
desigualdades entre elas é acreditar na figura do juiz Hércules, ou na pior
das hipóteses, na bondade do juiz Nicholas Marshall (este era um
respeitável e honrado Juiz, exibido em um seriado de TV, que durante o dia,
cumpria com as leis em vigor, respeitava os prazos processuais, bem como,
os direitos dos réus, porém, à noite, fora do tribunal, com roupas comuns e,
portanto, sem a toga e com cabelos soltos, decidia “fazer Justiça” com as
próprias mãos eliminando os réus que foram absolvidos na justiça
(RANGEL, 2001)

Nesse contexto, restaria analisar se estamos caminhando para mudança de
mentalidade com a chegada do novo codex, com enfoque na atuação do juiz no processo
penal e seu poder de iniciativa probatória. Tais levantamentos são duvidosos, a ponto de
refletirmos propostas iniciais, condizentes com o sistema acusatório, retirando a gestão das
provas das mãos do juiz e se fazendo cumprir o onus probandi às partes. Com a presença
do juiz das garantias, cabe o questionamento se o órgão julgador exerceria seu principal
mister constitucional, isto é, ser garante da Constituição e, por elementar, do cidadão; sendo
efetivamente justo porque livre do dever referente à iniciativa probatória. Assim, não correria
os riscos de agir guiado pelos fantasmas das decisões a priori e, portanto, pode se colocar
corretamente no lugar de equidistância das partes, como exige a Constituição Federal
(COUTINHO, 2009).
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Por fim, parte-se do pressuposto que a reforma legislativa em questão é de extrema
importância para aprimorar a justiça criminal brasileira por sua vez vista como lenta e
ineficiente, mostrando-se desconexa com os demais sistemas jurídicos e a cada dia
desacreditada pela sociedade (VALLE, 2010). Além de que precisa-se levar em conta que o
Estado Democrático de Direito é construído com o fundamento e por escopo de tutelar a
liberdade individual contra as várias formas de exercício arbitrário de poder, mais
precisamente no que tange ao direito penal (BOBBIO, 2002 apud FERRAJOLI, 2002).

3 O JUIZ DAS GARANTIAS NO PROJETO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

O art. 14 do Projeto de Lei 8045/2010 dispõe acerca das atribuições do juiz das
garantias:
Art. 14. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da
investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja
franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário,
competindo-lhe especialmente:
I – receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso LXII do
art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil;
II – receber o auto da prisão em flagrante, para efeito do disposto no art.
555;
III – zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que
este seja conduzido a sua presença;
IV – ser informado sobre a abertura de qualquer investigação criminal;
V – decidir sobre o pedido de prisão provisória ou outra medida cautelar;
VI – prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como
substituí-las ou revogá-las;
VII – decidir sobre o pedido de produção antecipada de provas
consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a
ampla defesa;
VIII – prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado
preso, em vista das razões apresentadas pelo delegado de polícia e
observado o disposto no parágrafo único deste artigo;
IX – determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver
fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento;
X – requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia
sobre o andamento da investigação;
XI – decidir sobre os pedidos de:
a) interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de
informática e telemática ou de outras formas de comunicação;
b) quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico;
c) busca e apreensão domiciliar;
d) acesso a informações sigilosas;
e) outros meios de obtenção da prova que restrinjam direitos fundamentais
do investigado.
XII – julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia;
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XIII – determinar a realização de exame médico de sanidade mental, nos
termos do art. 452, § 1º;
XIV – arquivar o inquérito policial;
XV – assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito de que
tratam os arts. 11 e 37;
XVI – deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a
produção da perícia;
XVII – outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste
artigo.
Parágrafo único. Estando o investigado preso, o juiz das garantias poderá,
mediante representação do delegado de polícia e ouvido o Ministério
Público, prorrogar, uma única vez, a duração do inquérito por até 15
(quinze) dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída,
a prisão será imediatamente relaxada.
Parágrafo único. Estando o investigado preso, o juiz das garantias poderá,
mediante representação do delegado de polícia e ouvido o Ministério
Público, prorrogar, uma única vez, a duração do inquérito por até 15
(quinze) dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída,
a prisão será imediatamente relaxada.

Até então, nesse dispositivo se percebe que o juiz das garantias, por ora
responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos
direitos individuais, mais precisamente competente para analisar as medidas restritivas de
direitos existentes. Não há, portanto, até aqui, diferenciação com o que já existe na
legislação vigente, pois só o fato de continuar sob a análise de um juiz não houve mudança
no monopólio do poder jurisdicional exercido no âmbito penal, o qual encontra amparo na
indisponibilidade dos interesses em jogo (GIACOMOLLI, 2006).
Acrescentando sobre o juiz natural na fase pré-processual temos que sua função
precípua precisa ser de garantidor, pois é quem vai solucionar incidentes que demandem,
jurisdicionalização já que implicam em ferimento a direitos fundamentais do indivíduo
(COSTA, 2001).
Como se pode perceber dos dispositivos legais apresentados propõe-se a atuação
de um juiz específico para a investigação preliminar, a quem competirá analisar atos
exercidos na fase pré-processual. O sentido deste juiz é impreterivelmente de garantidor dos
direitos individuais, ao contrário do cenário nos dias atuais em o juiz atua com práticas
policialescas, abandonando princípios norteadores do Estado Democrático de Direito
(FOUCAULT, 2003).
Todo esse dilema surge da necessidade de punição por parte do Estado, que detém
tal poder. Sabemos que a vingança privada é suprimida pelos critérios de justiça, sendo o
Estado o responsável pela proteção da sociedade e do réu para fazer cumprir o bem comum
(LOPES JR. 2008).
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Ainda sobre o observatório do atual comportamento do juiz para com o processo,
temos a seguinte análise que aponta para o contexto social:
Não é o processo penal, principalmente quando conduzido como um
instrumento policialesco, que vai solucionar os problemas relacionados à
segurança pública que depende sobretudo de políticas sociais adequadas.
Como sabemos, o tratamento equivocado da questão criminal ao longo do
tempo pelos governos e o autoritarismo no exercício da jurisdição penal
apenas produziram mais violência e crimes no seio da sociedade brasileira
(SILVEIRA, 2016)

Atualmente, verifica-se no Código de Processo Penal de 1941 múltiplas funções para
um único juiz único que controla o arquivamento do inquérito policial, participa do controle
das investigações, realiza o juízo de admissibilidade da acusação e profere o julgamento da
causa, em regra, o que afeta a imparcialidade do magistrado (SCHÜNEMANN, 2012).
De forma comparativa, a implantação do juiz das garantias não deixa de ser uma
combinação entre o sistema processual atual e o juizado de instrução na França, que
também se ramifica pela Europa (SILVA, 2017).
Já a intenção do legislador brasileiro não é tornar o juiz de garantias investigador,
tampouco instrutor do procedimento investigatório, mas uma espécie de garante dos
princípios constitucionais, e que está na verificação do atendimento às regras legais e
constitucionais. Não é, portanto, um “gerente da investigação”, mas sim o controlador da sua
legalidade (CHOUKR, 2011).
Importante trazer a discussão de quem defende o acréscimo de uma competência
fundamental ao juiz das garantias:
[…] Dessa forma, seria mais apropriado que o recebimento ou rejeição da
denúncia fosse ato processual de competência do próprio juiz de garantias,
visto que ele já estará em contato com os elementos indiciários produzidos
na fase pré-processual, com o que se estará afastando qualquer
necessidade de o juiz da instrução processual manter contato com o
material informativo que compõe o inquérito policial, exceto quando para
tomar conhecimento das provas ditas irrepetíveis, como são os laudos
periciais, em geral. Com efeito, se o objetivo é afastar o juiz do contato com
a investigação preliminar, então outro caminho não resta que deixar a
decisão sobre o início do processo penal a cargo do próprio juiz de
garantias (MAYA, 2014)

Ocorre que há quem defenda que, ao conferir essa atribuição ao juiz de garantias,
seria insistir no problema da contaminação do convencimento inicial do magistrado,
infringindo a imparcialidade no momento da tomada de decisão, mais precisamente: o
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recebimento da denúncia, pois este magistrado atuou ativamente na investigação preliminar
(OLIVEIRA, 2011).
Não só aplausos recebe o juiz de garantias, pois também levanta-se crítica sobre
sua existência, a começar pela terminologia utilizada:
Configura verdadeira tautologia, do momento em que expressa discurso
vicioso, inútil e repetitivo, porquanto a existência do juiz já é, histórica e
essencialmente, senão a mais importante, uma das mais relevantes
garantias conquistadas pela humanidade, na medida em que se trata da
investidura de um cidadão na autoridade pública de julgar segundo regras
constitucionais e leis editadas pelo Poder Legislativo, tudo dentro de uma
concepção tradicionalmente consagrada por Montesquieu sobre a divisão
harmônica dos poderes. Divisão essa que não se limita apenas a refrear
fatores de poder real, mas que, além de tudo, se dirige a coordenar de
forma apropriada as funções estatais dos órgãos aos quais tais funções são
confiadas (HESSE, 1998, p. 368-369). Vale dizer, a própria figura do juiz, tal
como prevista nas leis de organização judiciária, com base na Constituição,
já traz em si a garantia ao cidadão de que no processo penal sua função
não se há de confundir com a função daquele órgão de outro Poder
concebido constitucionalmente para perseguir o fato criminoso, e que, por
isso, mesmo diante da acusação estatal ou privada a ser deduzida e
apurada perante o Poder Judiciário, alguém estará constituído para julgá-lo
segundo regras de direito. Nisso, o juiz já é garantia (GOMES, 2010)

Em outra perspectiva, apresentam-se posicionamentos contrários à alteração
legislativa:
Com a criação da figura do juiz das garantias, que se ocuparia das decisões
de buscas e apreensões, de interceptações, de quebras, durante a
investigação, que seriam revistas pelo juiz processual por ocasião da ação
penal, estar-se-ia instituindo a quinta instância, na qual um juiz de mesma
hierarquia funcional passaria a rever, mais uma vez, decisão jurisdicional,
em detrimento da celeridade processual (SANCTIS, 2009).

Contudo, o que importa pensar sobre o juiz das garantias é a reformulação de
função no Estado Democrático de Direito, de maneira que teremos uma atuação
constitucional,

não

pautada

em

atuação

política

e

midiática.

Como

deve

ser

consubstanciada na função de proteção dos direitos fundamentais de todos e de cada um, o
que nem sempre é estar com a maioria, pois o mais difícil para os dias atuais precisa ser
feito: garantir direitos fundamentais do sujeito passivo (LOPES JR., 2001).
Além do mais, não se retirando o poder fiscalizador e assecuratório do juiz
competente para julgar a causa, entende-se a função principal do juiz das garantias a
garantia de imparcialidade daquele, não querendo ser superior ou subordinado de modo a
tumultuar o regular trâmite do processamento criminal.
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Tampouco devemos entender o juiz das garantias como um órgão em sobreposição
ao órgão acusador ou investigador, pois ele não existirá para ter iniciativa de colheita de
provas. A sua criação volta-se para atuar no controle de eventual invasão promovida
indevidamente na esfera de direitos e garantias individuais (COUTINHO; CARVALHO,
2010).
E quando se fala de imparcialidade não está se criando nenhum regramento novo, já
que decorre do próprio Estado Democrático de Direito delineado na Constituição da
República de 1988, temos a colaboração desse entendimento:
Por mais repugnante e hediondo que seja o comportamento daquele que
viola a norma penal, ainda assim, sua persecução quanto à aplicação da
pena só poderá o Estado agir dentro dos parâmetros gizados desde a Lei
Fundamental (SILVA JÚNIOR, 2008).

Ou ainda, em complementariedade sobre a não admissibilidade de processamento
criminal de qualquer jeito ou com notórios espetáculos, temos:
Não basta somente assegurar a aparência de isenção dos Juízes que
julgam as causas penais. Mais do que isso, é necessário garantir que,
independentemente da integridade pessoal e intelectual do magistrado, sua
apreciação não esteja, em concreto comprometida em virtude de algum
juízo apriorístico. (PRADO, 2006)

Ainda sobre o assunto, cabe dar destaque a outra noção sobre o juiz de garantias:
O juízo de garantias, assim, afigura-se como ente destinado à verificação
permanente da legalidade das investigações. Sempre que chamado a
decidir, deve realizar, agora sim sem medo do vínculo do comprometimento
da imparcialidade futura, a plena cognição dos elementos de informação
constantes nos autos e realizar o julgamento baseado na visão que tem,
pelo que pode ler, do fumus comissi delicti de modo a somente limitar um
direito do sujeito passivo se for absolutamente necessário, e sem que isso
implique - ainda que presentes os requisitos do fumus comissi delicti - em
uma quebra da imparcialidade objetiva quando do julgamento do mérito
(RIBEIRO, 2011).

Antes que seja feita a análise mais profunda sobre as funções garantistas desse juiz,
deve-se saber que tudo se volta para a imparcialidade do órgão jurisdicional, sendo um
princípio notadamente supremo do processo. É uma espécie de heterônomo de reparto, no
qual a relação jurídica no processo só se dá por conta da substituição da autonomia das
partes por um terceiro dito como “impartial”, sendo exatamente esta a posição do juiz, o que
não necessariamente significa está acima das partes, mas além dos interesses envolvidos
(LOPES JR., 2008).
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3.1 As funções do juiz das garantias e as repercussões para o processo penal.
Neste trabalho, destaca-se que a função precípua do juiz das garantias é corroborar
para redefinição dos papéis dos sujeitos processuais no transcorrer da persecução penal
durante a produção de provas, pondo fim à sobreposição de funções entre o órgão
jurisdicional e o órgão acusador, concretizando, assim, o propósito constitucional de um
sistema acusatório.
Por conta disso, o juiz das garantias não deve ser entendido como sujeito dotado de
função investigativa, pois seu papel, além de garantidor de direitos na fase criminal prévia,
assegura a isenção e imparcialidade do órgão responsável por julgar a causa, haja vista que
este não estará contaminado com atos praticados na fase persecutória (MORAES, 2010).
Assim, partindo do pressuposto de que a figura do juiz das garantias corresponde
mecanismo capaz de reduzir os danos do arbítrio e da parcialidade do julgador, podemos ir
além para demonstrar um avanço no aperfeiçoamento do ser humano, da prestação
jurisdicional e do mundo jurídico (GIACOMOLLI, 2011).
Partindo dessas duas perspectivas, entende-se que o juiz competente para
julgamento da causa não pode ter funções judicantes, já que não admite-se ao mesmo ser
postulante no processo, sob pena de confusão de papéis entre os sujeitos do processo. É
exatamente o que constrói Ferrajoli:
Do mesmo modo que ao acusador são vedadas as funções judicantes, ao
juiz devem ser em suma vedadas as funções postulantes, sendo
inadmissível a confusão de papéis entre os dois sujeitos (...) É nessas
atividades que se exprimem os diversos estilos processuais: desde o estilo
acusatório, em que é máximo o distanciamento do juiz, simples espectador
do interrogatório desenvolvido pela acusação e pela defesa, ao estilo misto,
em que as partes são espectadoras e o interrogatório é conduzido pelo juiz,
até o estilo inquisitório, no qual o juiz se identifica com a acusação e por
isso interroga, indaga, recolhe, forma e valora as provas (...) Igualmente os
testemunhos, extorquidos pelo juiz e dotados de valor probatório legal na
inquisição, são entregues no processo acusatório exclusivamente à
interrogação pelas partes, submetidos ao seu exame cruzado, vinculados à
espontaneidade e ao desinteresse das testemunhas, delimitados no objeto e
na forma pelas proibições de perguntas impertinentes, sugestivas,
indeterminadas ou destinadas a obter apreciações ou juízos de valor. De
fato, representam resíduos inquisitórios o interrogatório (a oitiva) das
testemunhas pelo juiz (…); a ditadura por parte dele nas atas de
interrogatório; o poder ilimitado do juiz de admitir ou não admitir provas e,
por fim, aquele substituto moderno da tortura, que é a advertência das
testemunhas por meio de incriminação e condenação por falso testemunho
ou
por
silenciarem,
salvo
retratações
(FERRAJOLI,
2006)
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Por outro raciocínio, temos que o juiz das garantias servirá para dar ao órgão
julgador a sua função exata ao processo, ou melhor, a constitucionalmente prevista, de
modo que não adote ativismo excessivo na fase de investigação criminal, atuando de forma
arbitrária sem observância dos princípios constitucionais processuais. Logo, a fim de evitar a
perpetuação de comportamento vicioso, é temos o surgimento do juiz das garantias, que
terá como função precípua de monitorar o respeito aos direitos e às garantias do indiciado,
concretizando um devido processo legal, sem que deixe de preservar o direito de punir
estatal, com a devida aplicação da norma penal (D’URSO, 2010).
De fato, temos que o surgimento da figura dos juiz das garantias na persecução
penal amplia os horizontes para um processo seguro e justo, repercutindo inclusive em
relação a benefícios em destaque:
“A possibilidade de os autos do inquérito policial não servirem para a
formação da convicção do juiz da causa, ressalvados, por óbvio, os
elementos de informação irrepetíveis ou urgentes (p.ex., juntada de
documentos e realização de algumas perícias), cuja produção foi realizada
nessa fase preliminar, e o material utilizado como base decisória do juiz das
garantias para determinar medidas cautelares, as quais poderão e deverão
ser revistas pelo juiz da causa” (MORAES, 2010)

Por isso, a tamanha importância de se preservar a imparcialidade do órgão julgador
para não anulabilidade do processo que por si só estaria comprometido se tomasse outro
caminho:
No terreno da investigação preliminar, portanto, há que se preservar a
garantia da imparcialidade como essencial vetor da atividade do juiz,
chamado a intervir nos incidentes que demandam jurisdicionalização. Calha
registrar, todavia, que, no plano processual penal brasileiro, segundo a lei
vigente, não existe distinção entre o juiz que analisa medidas cautelares na
investigação preliminar, o juiz que efetua o juízo de admissibilidade da
acusação e o juiz que efetivamente julga a ação penal. Trata-se, como bem
observa Fauzi Hassan Choukr, de fator de complicação para a aplicação
substancial da imparcialidade, na medida em que sua formação de
convencimento já está comprometida com o desenrolar dos fatos desde
antes do início da ação penal propriamente dita (LOPES JR., 2005)

Acrescentando, sob outra perspectiva, o juiz das garantias também poderá tornar a
justiça penal mais eficiente, em razão de tudo que já foi falado, pois além de contribuir para
o isolamento psicológico do juiz da causa, propicia maior celeridade aos procedimentos que
envolvem dos atos instrutórios e de julgamento na fase preliminar, proporcionando ao juiz
responsável pela fase judicial mais tempo e espaço para se analisar os feitos que se
encontram na fase processual (ZUANAZZI, 2011).
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De todo modo, o que fica de objeto analisado nesta pesquisa resume-se à
necessidade da busca pela garantia plena da imparcialidade do juiz responsável por julgar a
causa. E tal princípio só será observado se houver verdadeiramente a observação aos
direitos e garantias constitucionais. Já não se consegue mais falar em sistema acusatório
sem exigir um juiz imparcial, envolvendo todos os conceitos e principiologias previstas no
texto constitucional como o juiz natural (HERCULANO; PASSOS, 2015). É nessa defesa,
com atenção também aos percalços, que caminhamos para a prolongada discussão sobre o
juiz das garantias no processo penal contemporâneo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi apresentado, a começar pelos aspectos iniciais do Projeto de Lei
8045/2010, percebe-se a grande expectativa sobre um incremento normativo que poderá
radicalizar o atual sistema utilizado no processamento criminal. Contudo, as duras críticas
que não se limitam à figura do juiz das garantias apresentam-se como um impulso para
análise e reformulação no que for razoável.
Foi possível perceber o quanto o Direito Processual Penal Brasileiro, nas suas sete
décadas de vigência, não obstante tenha passado por alterações de dispositivos, revela-se
hoje inadequado e dissonante aos mandamentos constitucionais.
A discussão, como vimos, pauta-se na evidência à imparcialidade do juiz estruturado
na conformidade pré-determinada ao Estado Democrático de Direito, o qual preza-se pela
salvaguarda de direitos e garantias fundamentais, em concreta plenitude do sistema
acusatório ao processamento criminal.
Dessa forma, se temos o dilema de trazer um sujeito dotado de poder de decisão,
garantidor e controlador da investigação criminal, pode-se concluir que o sistema garantista,
cuja reforma aqui em discussão tenta implementar na sua literalidade, deve ser a regra.
Resta indubitável que o juiz das garantias possui rol de competências que
repercutirão de forma precisa no processamento penal, principalmente na atuação do órgão
julgador competente para decidir a causa. Dentre as posições doutrinárias diversas, pode-se
observar divergências quanto à natureza, pois há quem entenda que se confunde com o
papel do órgão acusador ou investigador, ou ainda atrapalharia o andamento do
processamento criminal. Enfim, são concepções fundamentadas que acrescenta a
discussão sobre a temática deste trabalho.
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Sem impor quaisquer limites ao estudo sobre o juiz das garantias, entende-se por
pontuar, ao fim, que é indispensável aplicar mecanismos de controle ao poder punitivo do
Estado que, como foi falado, caso não monitorada, pode desencadear sérios riscos aos
direitos fundamentais das pessoas, independente de ser agente causador de conduta
criminal ou não. O juiz de garantias pode ser considerando um desses instrumentos. É claro
que, com cautela, deve-se analisar os diversos aspectos envolvidos, possíveis vícios ou
resquícios ultrapassados, bem como acreditar que a implementação desse sujeito é capaz
de proporcionar melhorias para o futuro do País, incluindo não tão somente circunstâncias
jurídicas, mas a sociedade como um todo.
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TRÁFICO DE PESSOAS PARA FINS EXPLORAÇÃO SEXUAL: COMO A
INVISIBILIDADE AFETA O ACESSO À JUSTIÇA E AS GARANTIAS DE DIREITOS
HUMANOS.
Classificada como a terceira atividade ilícita mais lucrativa conforme a OIT, o tráfico de
pessoas envolve elementos desconhecidos, como métodos usados pelas
organizações criminosas para a manutenção das rotas de tráfico humano, portanto,
necessita de instrumentos processuais penais para a devida punição e auxílio às
vítimas. Mesmo com a adoção do Protocolo de Palermo no Brasil, o cenário não
mudou, pois as organizações criminosas possuem várias rotas que permitem a
consumação deste crime. Como resposta, foi sancionada em 2016, a lei 13.344, que
trata de medidas preventivas, repressivas e de enfrentamento. É fato que quem se
prostituem sofrem com a invisibilidade, gerada pela estigmatização social. Logo, sua
posição perante as instituições de justiça é de fragilidade. Com o diploma legal, há
meios que auxiliam na investigação preliminar, como requisição de dados, localização
da Estação Rádio Base, prazo para a instauração do Inquérito Policial, e medidas de
proteção e assistência às vítimas. Os dois primeiros institutos são semelhantes a
dispositivos previstos na lei de lavagem de capitais e na lei de organizações
criminosas. O prazo para instauração de inquérito policial retrata a necessidade de
urgência na investigação desse crime. As medidas de proteção e assistência tentam
garantir os direitos básicos das vítimas, e reduzir a desigualdade imposta às vítimas.
Mesmo com esses institutos jurídicos, a falta de regulamentação da prostituição atrai o
interesse das organizações criminosas, não é determinante, mas a falta de proteção e
regulamentação acarreta as violações de direitos humanos gerada por essa
escravidão. Pode-se perceber que o etiquetamento desses indivíduos e a consequente
invisibilidade, gera desobediência às garantias desses cidadãos. Logo, sabe-se que
institutos legais não podem servir como panaceia para o combate ao tráfico de
pessoas, mas podem ajudar no trabalho das instituições de justiça, e assim garantir a
efetividade dos direitos humanos.
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