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RESUMO 

A presente dissertação apresenta narrativas e experiência da Justiça Restaurativa 

na cidade do Rio de Janeiro, por meio do olhar de quem julga, de quem faz e de educa. 

A hipótese de partida é de que cada um desses atores traz consigo suas histórias e 

percepções sobre as práticas em construção, conforme acontece nos demais estados do 

Brasil e países do mundo. Para verificá-la, realizou-se uma revisão da literatura sobre 

Justiça Restaurativa no Brasil e mundo. A seguir, analisou-se as entrevistas realizadas 

com base no roteiro estruturado inicialmente para a construção de um acervo de história 

oral. Concluiu-se, por fim, que falar sobre Justiça Restaurativa é primeiro ter a clareza 

de que não há uma definição fechada sobre o que seja; é um constante construir, pois 

primeiro surgiram as experiências, depois a teorização sobre esse fazer.  É uma 

tecnologia jurídica potente para trocar as lentes daqueles que atuam na estrutura da 

Justiça, reverberando também naqueles que utilizam esse serviço ``dentro`` ou ``fora`` 

dela, impactando a forma como desejamos olhar para os conflitos, para os danos, para 

as nossas dores e relações.    

 

Palavras-chaves: Justiça Restaurativa. História Oral. Etnografia. Tecnologia jurídica. 
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ABSTRACT 

The present dissertation presents narratives and experiences of Restorative 

Justice in the city of Rio de Janeiro, through the eyes of those who judge, who practice 

and teach about it. The starting hypothesis is that each person involved brings with them 

their stories and perceptions about the practices under construction, as it happens in 

other states of Brazil and countries of the world. To verify it,  a research and review of 

the literature on Restorative Justice in Brazil and in the world was made. Then, the 

interviews were analyzed based on the script initially structured for the construction of a 

collection of oral history. The conclusion was that to speak about Restorative Justice is 

necessary to have the clarity that there is no closed definition of what it is; is a constant 

construction;  first the experiences and facts arise. Only after then the theorizing about 

what to do begins. It is a powerful legal technology to change the lenses of those who 

work in the structure of justice, transforming those using  this service directly and 

indirectly and  impacting how we want to look at conflicts, damages, pain, hardships 

and how they all relate. 

 

 

Keywords: Restorative Justice. Oral History. Ethnography. Legal technology. 
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INTRODUÇÃO 

Cidade do Rio de Janeiro. Sou filha dessa terra, procurando o meu lugar. 

Quando penso em ti Rio lembro da tua história. Lembro da minha história também, que 

nasci aqui, mas tenho ancestralidade paraense: parte indígena, parte africana e 

portuguesa. Tão parecida contigo, Rio. Cadê as memórias teus dos nativos? Onde estão 

os corpos dos escravos trazidos para cá? Tu que fostes cidade imperial e capital. Eu me 

vejo em ti. Minha história que fui há pouco conhecendo... junto com o meu 

questionamento sobre o que é o justo? Eu que tenho a diversidade em cada célula do 

meu ser. E tu que revelas desigualdade a quem por ti circula: é asfalto, é favela, estamos 

nós aqui em restauração. Tu sabes os teus desafios Rio, assim como eu sei dos meus, 

nessa dança de luz e sombra, numa ciranda do ser, incluindo diversas cores no conviver 

em comunidade. Entre ditaduras e suspiros de democracia, sigo aqui Rio e corre em 

mim o desejo de ouvir as histórias de quem fez e faz uma outra justiça. 

Começo falando de mim. Dessa minha história. De como essa sensação de não 

lugar me acompanha. E de como concluir essa etapa acadêmica também revelou os 

desafios de honrar as histórias quando sou também agente nesse fazer. Estou aqui como 

pesquisadora e como agente de Cultura do Diálogo nesse campo da Justiça Restaurativa.   

Justiça, essa palavra polissêmica, utilizada no cotidiano para fazer referência 

desde aos conflitos domésticos entres parentes até aos mais complexos confrontos 

internacionais entre países. Em comum temos as pessoas envolvidas inacabadas 

(FREIRE, 2006), com suas histórias e contextos.    

São as narrativas construídas, repetidas e documentadas em processos que 

asseguram os direitos previstos no ordenamento jurídico. Há uma linguagem específica, 

há uma ritualística, são diversos os atores nessa arena que compõem o percurso de um 

caso dentro do Poder Judiciário.  

No âmbito criminal o Estado é enquadrado na categoria de sujeito passivo 

constante ou formal de todo crime cometido em razão da ofensa ao ordenamento 

jurídico. Nessa estrutura da Justiça Retributiva, a vítima do crime é sujeito passivo 

eventual ou natural, o foco está direcionado para a punição a ser sentenciada pelo juiz.  

Sob uma outra perspectiva, a Justiça Restaurativa nasce da ideia de criar um espaço de 
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inclusão da vítima, daquele que praticou o ato ofensivo e da comunidade para uma 

solução participativa e consensual, ao considerar todos como corresponsáveis na 

possibilidade de transformação do conflito. Desse modo, propõe-se uma reflexão sobre 

o processo judicial vigente, no qual se privilegia a dimensão punitiva com relação ao 

acusado, a vítima é relevante apenas no início do processo, com seu testemunho sobre o 

fato, e a comunidade sequer é envolvida, exceto no Tribunal do Júri com o veredito de 

condenar ou absolver.  

Do valor retributivo para o restaurativo há diferença até nas perguntas que 

norteiam a análise das situações conflituosas. Se na perspectiva retributiva as principais 

indagações são: quem cometeu o crime ou o dano? Qual norma jurídica foi violada? 

Qual a punição a ser aplicada? Na perspectiva restaurativa são: quem sofreu com a 

violência ou o dano? Quais as necessidades desatendidas? Como cuidar dessas 

necessidades e por quem?  

A Justiça Restaurativa primeiro surgiu como prática, depois foram 

desenvolvidos os aportes teóricos sobre o tema. Ou seria o contrário? Ou tudo junto? 

Somos filhos e filhas dos nossos tempos e os contextos históricos são os elos para 

compreensão crítica do que vivemos. Em razão disso, serão mencionados diferentes 

fatos históricos e fundamentos teóricos que evidenciam como elementos considerados 

restaurativos na perspectiva de solução de conflitos estavam sendo desenvolvidos em 

diversos outros campos do saber. 

Falar de Justiça Restaurativa é primeiro ter a clareza de que não há uma 

definição fechada sobre o que seja, é um constante construir dessa prática potente para 

trocar as lentes1 daqueles que atuam na estrutura da Justiça, reverberando também 

naqueles que utilizam esse serviço.    

 Os casos na Justiça Restaurativa são mais complexos, pois incluem não somente 

as pessoas envolvidas no fato danoso, mas também a comunidade, seja por meio da rede 

de garantias de direitos – assistência social, saúde, escola, etc –, seja por meio da rede 

 
1 Alusão ao livro Trocando as Lentes: um novo foco sobre o crime e a justiça – justiça restaurativa, de 

Howard Zehr (2008). 
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de pertinência – parentes, amigos, vizinhos e pessoas indiretamente envolvidas. São 

espaços onde as pessoas compartilham sobre as repercussões do conflito em suas vidas.    

 Nesse sentido, quando iniciei o Mestrado Profissional de Bens Culturais e 

Projetos Sociais no Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 

Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas em 2017 e conheci as pesquisas que 

utilizam a metodologia da história oral, percebi uma aproximação com a Justiça 

Restaurativa, já que a história oral possibilita a “recuperação do vivido conforme 

concebido por quem viveu” (ALBERTI, 2004, p.16) e pensar em contar histórias para a 

transformação dos conflitos é a base da Justiça Restaurativa.  

O ato de compartilhar histórias permite que pessoas que tenham vivenciado 

situação de conflito possam expressar sobre suas necessidades e vivenciar outra 

experiência de justiça, com um processo que se faz em comunidade, propiciando o 

resgate de sua própria dignidade. De acordo com Howard Zehr, “a justiça começa nas 

necessidades” (ZEHR, 2014, p.180). 

A ideia inicial da pesquisa era focar no histórico da Justiça Restaurativa na 

cidade do Rio de Janeiro por meio do uso da metodologia da história oral e de dados 

recolhidos durante a pesquisa de campo. Todavia, após a análise das primeiras três 

entrevistas realizados, tomei a decisão de desenvolver uma pesquisa a partir dos relatos 

de experiência e trazer também a minha própria trajetória na Justiça Restaurativa.  

 A estrutura da dissertação está fundada em três eixos: olhar de quem julga, de 

quem faz e de quem educa. Ou seja, os capítulos serão distribuídos conforme a análise 

das entrevistas dos três grupos de atores:  

a) juiz, que encaminha os casos, mas que para se manter imparcial não é incluído 

no procedimento restaurativo, tendo como papel após os encontros homologar 

eventual acordo construído por consenso;  

b) advogada que atua na defesa de Direitos Humanos e desenvolve atividades em 

Justiça Restaurativa; 
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c) diretora fundadora de uma empresa de consultoria, que atua como educadora na 

área de Mediação de Conflitos, Processos Circulares e Justiça Restaurativa.   

 A pesquisa tem como questões as narrativas e as memórias desses atores tendo 

como objetivos específicos: 

(i) Percepção sobre a construção de iniciativas do passado para o 

desdobramento dos projetos e programas atuais; 

(ii) Influência de outros países e estados do Brasil nas atividades 

desenvolvidas na cidade do Rio de Janeiro; 

(iii) Resgate de práticas e iniciativas desenvolvidas na cidade do Rio de 

Janeiro; 

(iv) Inovações e peculiaridades da cidade do Rio de Janeiro. 

As três entrevistas foram realizadas entre os meses de abril a junho de 2018 com 

uso de gravador do celular, como entrevistas pilotos e tornaram-se o material de análise 

definitivo.  

A escolha desses três primeiros atores justifica-se pelo mais fácil acesso para 

agendamento, por já conhecê-los em razão da minha própria trajetória de estudo e de 

atividades no campo da Mediação de Conflitos e da Justiça Restaurativa. Cada um 

contribuiu com seu olhar a partir de suas práticas para a história da Justiça Restaurativa 

na cidade do Rio de Janeiro.  

 

1. O QUE É JUSTIÇA RESTAURATIVA 

1.1. O PENSAR E O FAZER  

Considerando a Bibliometria2 para mapeamento da produção científica em 

periódicos, autores e representação da informação sobre Justiça Restaurativa, por meio 

de uma pesquisa no sistema de busca do Banco de Teses da Capes, encontrava-se 

 
2 CAFÉ, Lígia; BRÄSCHER, Marisa. Organização da Informação e Bibliometria. Disponível em: 

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/5878/1/ARTIGO_OrganizacaoInformacaoBibliometria.pdf. Acesso em: 

24/09/17. 
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14.926 resultados para “justiça restaurativa”, sendo 11.462 dissertações e 2.714 teses até 

o ano de 20163. Em consulta realizada em 20184, considerando a produção de 2017, 

eram 16.852, agora em 20195 já são 18.601 trabalhos assim distribuídos: 

 

Gráfico 1 – Total de resultados em Mestrado e Doutorado 

 

 
3 Disponível em: http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#!/. Acesso em: 24/09/2017. 

4 Disponível em: http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#!/. Acesso em: 18/07/2018. 

5 Disponível em: http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#!/. Acesso em: 14/03/2019. 
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Gráfico 2 – Resultados por ano de 2014 a 2018 

 

 

Gráfico 3 – Resultados por Nome do Programa 

 

 

Gráfico 4 – Resultados por Instituições do Estado do Rio de Janeiro 
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Isto demonstra que o tema tem sido debatido na academia, o quanto diversas 

áreas do conhecimento estão olhando para as diferentes práticas de fazer justiça, mas 

especialmente o Direito tem se debruçado sobre isso: 7274 trabalhos nos últimos anos. 

A área do conhecimento que na sequência mais publicou sobre o tema foi a filosofia, 

com menos de 10% dessa quantitativo, 716 estudos. 

A Justiça Restaurativa foi inclusive fruto de pesquisa financiada pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) para análise da Justiça Restaurativa conduzida pelo Poder 

Judiciário no Brasil entre 2004 e 20176.  

Nessa pesquisa algumas considerações foram apresentadas: 

• Protagonismo do Judiciário,  

• O avanço da Justiça Restaurativa no Brasil, ganhando espaços também 

não judiciais, esbarrando nos limites estruturais e contextuais para a 

consolidação como um novo paradigma de justiça; 

• Dimensão política da Justiça Restaurativa ao se tratar de poder, controle 

social e dominação/emancipação.  

Para a análise que está sendo feita nessa dissertação, olhar para esse 

protagonismo do Judiciário é entender quais as potencias e os bloqueios desse Poder no 

Rio de Janeiro, bem como sobre eventual diálogo interinstitucional com o Ministério 

Público, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados.  

Ademais, sob a dimensão política, refletir se o fazer restaurativo que se 

apresenta no discurso como emancipador está contribuindo, por outro lado, para o 

alargamento da atuação do braço estatal na regulação das relações e dos sentimentos. 

A Justiça Restaurativa pode ser desenvolvida por meio de diferentes 

metodologias: Conferências Familiares e de Vítima-Ofensor, Processos Circulares e 

 
6 Pesquisa “Pilotando a Justiça Restaurativa: O Papel do Poder Judiciário” com execução pela Fundação José Arthur 

Boiteux da Universidade Federal de Santa Catarina – Florianópolis e coordenação da Profª Doutora Vera Regina 

Pereira de Andrade. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/10/552d371330ac678e682e18267e4dd440.pdf. Acesso em: 

15/11/17. 
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Mediação. Trazendo uma diferenciação inicial, enquanto na Mediação há uma pessoa 

imparcial que facilita a comunicação, nos Processos Circulares quem conduz a 

facilitação é também parte.  

A Mediação de Conflitos consiste na negociação assistida por um terceiro 

imparcial sem autoridade para decisão que atua no apoio às partes por meio de técnicas 

para uma comunicação mais eficiente com vistas a construção consensual possível de 

uma solução. A lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, disciplina sobre o tema e 

apresenta os seguintes princípios: 

 

Art. 2o A mediação será orientada pelos seguintes princípios:  

 

I - imparcialidade do mediador;  

 

II - isonomia entre as partes;  

 

III - oralidade;  

 

IV - informalidade;  

 

V - autonomia da vontade das partes;  

 

VI - busca do consenso;  

 

VII - confidencialidade;  

 

VIII - boa-fé. 

 

Nos Processos Circulares no âmbito da Justiça Restaurativa, por outro lado, 

quem facilita o processo é também parte dele, atua como guardião do encontro, 

existindo diferentes práticas desenvolvidas: Círculos Restaurativos, Aquários, Círculos 

de Construção de Paz, Rodas de Empatia. Cada qual com a sua especificidade e 

resguardam um elo comum: a perspectiva de horizontalidade, poder compartilhado e 

convite ao exercício da escuta e da fala por todos os participantes. 

Os Processos Circulares representam para diversos autores a renovação de 

tradições ancestrais (PRANIS, 2010; SMULL;WACHTEL;WACHTEL, 2013), 

inspirados em possíveis práticas dos povos indígenas norte-americanos Navajos, que 

utilizam um Bastão-que-fala para simbolizar o momento de fala. Esse objeto passa de 

mão em mão e confere o direito de fala sem interrupção a quem o detém e às demais o 

direito de exercitar a escuta. Nos processos circulares não há arestas, o que permite que 
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cada pessoa presente possa expressar-se, é um encontro por meio da contação das 

histórias.  

Nesse sentido, trazendo o conceito de communitas de Victor Turner, como um 

fato da experiência de todos, uma relação entre pessoas, é possível estabelecer um 

paralelo entre os Processos Circulares e os rituais a que esse autor se refere: 

 
Mesmo onde não há nenhum relato mítico ou pseudo-histórico de semelhante 

estado das coisas, podem ser executados rituais em que o comportamento 

igualitário e cooperativo é característico, e em que distinções seculares de 

nível, cargo e status estão suspensas por um tempo ou são consideradas 

irrelevantes. Sobre essas ocasiões rituais, os antropólogos que, previamente, a 

partir de repetidas observações de comportamento e entrevistas com 

informantes em situação não rituais, construíram um modelo da estrutura 

socioeconômica não podem deixar de notar como pessoas profundamente 

separadas umas das outras no mundo secular ou não religioso ainda assim 

cooperam de modo estreito em certas situações rituais para assegurar o que se 

acredita ser a manutenção de uma ordem cósmica que transcenda as 

contradições e os conflitos inerentes ao sistema social do mundo (CASTRO, 

2016, p.210). 

 

A proposta de uma configuração circular é de que todas as pessoas sejam 

respeitadas e possuem igual oportunidade de fala, permitindo que se beneficiem da 

sabedoria coletiva que é construída pelas lições das histórias contadas. Isso porque “a 

filosofia subjacente aos Círculos reconhece que todos precisam de ajuda e que, 

ajudando os outros, estamos ao mesmo tempo, ajudando a nós mesmos” (PRANIS, 

2010, p.18). Não é um espaço de terapia, mas pode reverberar em um caminho 

terapêutico de compreensões sobre os conflitos e os traumas. 

A estrutura dos Círculos visa a potencializar o exercício da liberdade, na medida 

em que todos os participantes se sentam em roda, simbolizando o poder compartilhado, 

sem qualquer mesa no centro funcionando como obstáculo. É possível que haja uma 

peça de centro, isto é, sejam inseridos no centro do círculo elementos representativos 

para o grupo, objetos que sirvam de inspiração e evoquem valores comuns, conforme 

imagem abaixo: 
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Figura 1: Centro de Círculo com postais do Projeto Um Olhar para a mulher 

Nambiquara, atividade realizado em Cuiabá, 2019.  

 

O objeto da palavra ou bastão de fala é um recurso que organiza os momentos de 

fala e de escuta, conferindo um ritmo às manifestações de pensamento dos participantes, 

dando fluidez ao diálogo conforme o bastão passa de uma pessoa para outra de forma 

sequencial até completar a volta no círculo.  

A fala, contudo, não é obrigatória, podendo o detentor do bastão passar para a 

pessoa seguinte sem verbalizar qualquer consideração sobre o que está emergindo do 

grupo. É possível, ainda, que o fluxo não seja sequencial, quando os participantes após 

encerrarem a sua fala colocam o objeto no centro do círculo e quem desejar continuar 

direciona-se ao meio para pegá-lo.  

O bastão pode ser de madeira, de bambu ou qualquer outro objeto que seja 

escolhido para exercer essa função: uma bola, sino, boneca, o que a imaginação 

permitir.  

Os Processos Circulares são conduzidos por uma pessoa que exerce a facilitação 

e é possível que haja cofacilitação, para que promovam apoio mútuo no momento das 
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atividades. A proposta da facilitação e cofacilitação é atuar como guardiãs do espaço, 

auxiliando para que todas as pessoas presentes se sintam seguras para expressarem sua 

humanidade sem desrespeitar ninguém ou serem desrespeitados. É o exercício do 

respeito à dignidade humana.  

Como guardiãs são os responsáveis por estimular a reflexão do grupo por meio 

de perguntas, mas não controlam as questões a serem dialogadas, tampouco direcionam 

para uma conclusão. Eventualmente, podem intervir para resguardar os valores 

pactuados pelo próprio grupo para condução de um encontro harmonioso. 

Seguindo a metodologia  dos Círculos de Construção de Paz, sistematizada e 

difundida pela Kay Pranis, inicialmente são desenvolvidos os aspectos mais subjetivos 

quanto aos sentimentos e às necessidades trazidas pelos grupos para posteriormente 

serem trabalhados os elementos mais objetivos com vistas à construção do plano de 

ação, isto é, dos acordos sobre o que cada pessoa precisa para resolver a questão. 

Assim, estar em círculo seria um ritual, sendo que o ato de contar histórias 

propicia o fluxo da fala, o diálogo, a abertura ao outro e o encontro consigo mesmo, 

fortalecendo os valores da empatia, cooperação, pertencimento e confiança. Desse 

modo, está alinhada com os propósitos dos processos de mudança, que demandam um 

engajamento proativo em direção a objetivos comuns. 

Sob esse enfoque, entender esses momentos de suspensão da normalidade, fora 

da estrutura social, para a congregação de elementos direcionados a trabalhos em 

conjunto, visando a objetivos compartilhados, fortalece a criatividade para soluções de 

impasses e possibilita novos fluxos para a construção da noção de comunidade. 

É um convite para criar um espaço para ser o que se é, privilegiando as vozes 

que foram silenciadas nas relações, fortalecendo os princípios da dignidade humana, da 

diversidade e da unidade, tendo no ato de contar histórias a potencialidade de cocriar 

formas mais significativas de convivência, gestando uma mudança de cultura: da 

violência para o diálogo. 

Segundo a perspectiva sociológica de George Simmel, a sociedade seria fruto de 

um processo de interação entre indivíduos em tempos e lugares específicos, sendo 

melhor denominada de sociação (Simmel apud CASTRO, 2014, pp.39-50). Com base 

nesse pressuposto, o conflito teria sua importância sociológica ao ser “um modo de 
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conseguir algum tipo de unidade” (Simmel apud MORAES FILHO, 1983, p.122), pois 

a “divergência e harmonia entrelaçam-se inexoravelmente, e o conteúdo de animosidade 

evolui na verdade para o germe de uma futura comunhão” (Simmel apud MORAES 

FILHO, 1983, p.133). 

O conflito, portanto, é uma sociação, já que é uma interação entre as pessoas. 

Além do mais, considerando o seu caráter sociologicamente positivo, é possível extrair 

a ideia de relações que constituem uma unidade, uma síntese de energias que no 

particular podem evidenciar discordâncias, havendo correntes convergentes e 

divergentes, naturais da vida, mas que no grupo evocam consensos, convergência de 

interesses, um elemento de comunidade. 

Na Justiça Restaurativa, os acordos são construídos por meio do consenso, 

conferindo a oportunidade de que haja reconhecimento de sentimentos e necessidades 

das pessoas em conflito, exercitando a autonomia e a responsabilização. Conflito como 

espaço para o diálogo.   

Essas reflexões evidenciam o quanto é potente ampliar os espaços para que 

diferentes vozes rompam com suas trajetórias de silêncio e exponham suas vivências, 

compartilhando sua humanidade, com as dores e delícias de ser o que se é, para que 

possa emergir a harmonia e a desarmonia, essas manifestações de interação em 

cooperação para objetivo comum.   

Essa metodologia de Processos Circulares pode ser utilizada em diferentes 

contextos, desde círculos para celebração, diálogo ou aprendizagem. Para tornar mais 

palpável as práticas vinculadas à Justiça Restaurativa, relatarei, a seguir, uma 

experiência pessoal.  

Durante a disciplina Sistemas e práticas de justiça do Mestrado Acadêmico e 

Doutorado em História, Política e Bens Culturais ministrada pelas professoras Angela 

Moreira e Letícia Ferreira em 2018, utilizei uma prática circular no seminário sobre 

sensibilidades jurídicas e sensibilidades sociais.  

Nessa oportunidade foi interessante perceber a curiosidade de alguns alunos ao 

chegarem na sala e notarem no centro do círculo formado pelas cadeiras alguns 

elementos como: uma planta, um barco feito de madeira, um livro de poesia e outros 

itens. 
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 Esses elementos foram escolhidos em razão do seguinte trecho do capítulo O 

Saber Local: novos ensaios em antropologia interpretativa, debatido em sala: “Assim 

como a navegação, a jardinagem e a poesia, o direito e a etnografia também são 

artesanatos locais: funcionam à luz do saber local” (GEERTZ, 1997, p.249).   

Foi revelado por uma aluna o desconforto quando na primeira rodada pedi que 

todos compartilhassem em uma palavra como estavam chegando, em razão de eu ter 

incluído uma pergunta sobre sentimentos nesse contexto de aprendizagem acadêmica.  

Ao longo das respostas esse momento que fazia parte do processo circular como 

check-in, chegada para ancorar o estado de presença e atenção, tornou-se um espaço 

para compartilhar angústias e reflexões sobre os acontecimentos políticos na cidade e no 

país. 

Essa também é uma característica do processo circular: um espaço 

autorregulável. Como facilitadora não controlo o fluxo do que vem, proponho as 

perguntas geradoras, mas as respostas seguem as necessidades das pessoas. 

Em outra oportunidade, na realização de um círculo de sensibilização para 

professores da rede pública do Rio de Janeiro, houve também um comentário 

verbalizado por um dos presentes ao chegar no local a e encontrar o centro do círculo: 

há um “ebó no meio da sala”.  Houve associação desse professor a uma prática religiosa 

de matriz africana que realiza oferendas com velas, alimentos e demais elementos com 

intenção de alcançar determinados objetivos.   

 O International Institute for Restorative Practices (IIRP) difunde práticas 

circulares sem a peça do centro do círculo e nas quais o objeto da palavra pode ou não 

ser utilizado. Ainda que o bastão da fala esteja presente, é possível que ele seja usado de 

forma sequencial, passando de mão em mão em um ou outro sentido, bem como de 

forma não sequencial, quando o objetivo fica no centro do círculo e as pessoas pegam 

quando desejam falar e devolvem ao centro quando terminam.  

 O aprendizado que ficou dessas duas experiências relatadas é de que atualmente 

tenho adotado essa flexibilidade das metodologias do IIRP para adaptar o meu fazer aos 

diferentes ambientes, para que essas estruturas do processo sejam um convite à conexão 

e não elementos de resistência, distanciamento ou desconforto.  
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1.2. CONCEITUANDO A JUSTIÇA RESTAURATIVA 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) definia em 2014 a Justiça Restaurativa 

como uma “técnica de solução de conflitos que prima pela criatividade e sensibilidade 

na escuta das vítimas e dos ofensores”7 e com a Resolução CNJ nº 225/16 passou a 

definir no artigo 1º como: 

[...] um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e 

atividades próprias, que visa à conscientização sobre os fatores relacionais, 

institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência, e por meio do 

qual os conflitos que geram dano, concreto ou abstrato, são solucionados de 

modo estruturado [...].  

 

Segundo a abordagem de SCHUCH (2012):  

 

Poderíamos tratar a justiça restaurativa, desta forma, como uma tecnologia de 

gerenciamento das subjetividades, nos termos trazidos por Michel Foucault. 

Este autor incita a pesquisa sobre as formas de subjetivação, entendidas como 

práticas pelas quais os indivíduos são levados a prestar atenção a si próprios, 

a se decifrar e a se reconhecer, estabelecendo consigo uma certa relação que 

lhes permite descobrir a verdade de seu ser. Essa problematização das formas 

de subjetivação está relacionada a um conjunto de práticas que 

Foucault estudou na Antigüidade entre os gregos e romanos e denominou 

como “artes da existência”: práticas reflexivas e voluntárias através das quais 

os homens não somente fixam regras de conduta, como também procuram se 

transformar, modificar-se em seu ser singular e fazer da sua vida uma obra 

que seja portadora de certos valores estéticos e responda a certos critérios de 

estilo”. 

 

De acordo com o Centre for Justice & Reconciliation, instituição 

internacionalmente reconhecida como especialista no uso da Justiça Restaurativa em 

 
7 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62272-justica-restaurativa-o-que-e-e-como-funciona. 

Acesso em: 25/10/17. 
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sistemas de justiça criminal, que desenvolveu a pesquisa RJ City®8, “[...] a Justiça 

restaurativa é uma teoria da justiça que enfatiza a reparação dos danos causados pelo 

comportamento criminoso”9. 

O International Institute for Restorative Practices10 distingue entre os termos 

práticas restaurativas e justiça restaurativa, pois considera a justiça restaurativa como 

um subconjunto de práticas restaurativas. A justiça restaurativa seria reativa, consistindo 

em respostas formais ou informais ao crime e outras irregularidades após a ocorrência. 

A definição de práticas restaurativas, por sua vez, também incluiria o uso de processos 

informais e formais que precedem ao dano, ou seja, de forma preventiva para fortalecer 

um senso de comunidade para evitar conflitos e erros. 

Considerando essa perspectiva, adotarei nesse trabalho o conceito de Práticas 

Restaurativas quando extrapola a origem no campo penal e infracional, sendo possível 

no Judiciário –  na fase pré-sentença, no bojo da sentença e na fase pós-sentença –, bem 

como no âmbito comunitário, familiar, educacional e organizacional – de forma 

proativa ou reativa, isto é, antes ou depois de eventual dano.  

As Práticas Restaurativas se concretizam quando as pessoas em conflito 

vivenciam o justo que faz sentido para elas, não é uma justiça com fim em si mesma, é 

uma cocriação a partir do encontro com o outro, tendo a mente, a vontade e o coração 

abertos (SCHARMER, 2010).  

Sendo assim, as Práticas Restaurativas podem ser compreendidas como uma 

mudança de paradigma para a construção de bases para experienciar o justo de uma 

forma mais democrática, plural, que acolha a diversidade e cuide do que é essencial: as 

relações humanas no fluxo do movimento da Cultura de Paz.  

 
8 O RJ City® foi um projeto de pesquisa de cinco anos para responder ao questionamento sobre como a 

cidade pode responder da forma mais permanente possível a cada crime, a cada vítima e a cada agressor. 

Disponível em: http://restorativejustice.org/am-site/media/rj-city-final-report.pdf. Acesso em: 25/10/17. 

9 Disponível em: http://restorativejustice.org/restorative-justice/about-restorative-justice/tutorial-intro-to-

restorative-justice/#sthash.NuPe4Igv.dpbs. Acesso em: 25/10/17. 

10 Disponível em: https://www.iirp.edu/what-we-do/what-is-restorative-practices/defining-restorative. 

Acesso em: 29.11.2017. 



 

 

 

 

25 
 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), a Cultura de Paz “está intrinsecamente relacionada à prevenção e à 

resolução não-violenta de conflitos” e fundamenta-se nos princípios de tolerância, 

solidariedade, respeito à vida, aos direitos individuais e ao pluralismo.  

A Cultura de Paz como um movimento iniciou-se em 1999 com o objetivo de 

prevenir situações que possam ameaçar a paz e a segurança, dentre as quais podemos 

destacar o desrespeito aos direitos humanos, discriminação e intolerância, exclusão 

social, pobreza extrema e degradação ambiental.  

O ano 2000 foi o marco inicial da mobilização global, considerado o Ano 

Internacional para a Cultura de Paz. O movimento transformou-se posteriormente na 

Década Internacional para a Cultura de Paz e Não-Violência para as Crianças do 

Mundo, período compreendido entre 2001 e 2010.  

A essência da Cultura de Paz já estava presente em diversos documentos 

internacionais antes mesmo desse movimento específico, como pode ser observado no 

rol de documentos que segue abaixo: 

• Carta das Nações Unidas de 1945 

• Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948 

• Manifesto Russell-Einstein, 1955 

• Declaração Universal dos Direitos das Crianças, 1959 

• Declaração Universal dos Direitos dos Animais, Bruxelas, 1978 

• Declaração de Sevilha sobre a Violência, 1986 

• Declaração Sobre Paz na Mente dos Homens, Yamoussoukro, 1989 

• Declaração do Parlamento das Religiões do Mundo para uma Ética Global, 1993 

• Declaração de Beijing sobre os Direitos das Mulheres, 1995 

• Declaração de Princípios sobre a Tolerância, 1995 

• Relatório Dellors: Educação, um tesouro a descobrir, 1996 

• Estatuto de Roma sobre o Tribunal Penal Internacional, 1998 

• Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz, 1999 

• Declaração de Haia: Programa do Século XXI pela Paz e a Justiça, 1999 

• Manifesto 2000 – Unesco, 2000 
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• Declaração de Durban – Relatório da Conferência Mundial Contra o Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, 2001 

• Declaração Universal Sobre a Diversidade Cultural, 2001 

• Resolução ONU 58/11 – Década Internacional pela Cultura de Paz e Não-

violência para as Crianças do Mundo, 2001 – 2010, 2000. 

Contextualizando esses documentos internacionais na realidade brasileira, para 

Mello e Baptista (2011), “a cultura da paz social parece ter sido inspirada pelos 

discursos da common law, e introduzida no nosso sistema”. Concluindo que as 

iniciativas pretendiam evitar a manifestação de determinados conflitos no sistema de 

justiça, sob a apologia ao modelo da eficiência, isto é, poderiam ser resolvidos de forma 

rápida, mas é questionada a qualidade do que está sendo oferecido.  

Ou seja, qual a eficácia do que está sendo proposto se chega como replicação de 

modelos importados de outras realidades? O que já temos aqui no Brasil que nos 

permite desenvolver com mais autonomia e autenticidade a gestão dos nossos conflitos? 

O primeiro passo para respondermos essas perguntas é reconhecer nossos conflitos 

históricos.  

Souza et al. (2017) apresentam estudo sobre o conceito de pacificação e as 

situações nas quais o termo foi empregado no Brasil, identificando a variação ao longo 

da história do país, desde a ideia de pacificar povos, ou grupos considerados selvagens, 

perigosos ou conflituosos, até a estruturação de diversas políticas de conquista e 

ocupação de território.  

Se portugueses já pacificavam indígenas no período colonial, o Estado 

brasileiro durante a primeira metade do século XIX não só deu continuidade 

a essa prática como a expandiu fundando uma política de pacificação, 

responsável pela repressão a diversos tipos de movimentos insurrecionais, 

populares e de elite. O personagem central dessa política - o duque de Caxias 

- foi alçado a patrono do Exército brasileiro na década de 1940. Atualmente, 

mais de 70 anos depois, acompanhamos a implantação de uma nova política 

de pacificação, materializada por meio de Unidades de Polícia Pacificadora 

(UPPs) em comunidades no Rio de Janeiro, e a recorrência à ideia de 
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pacificação nacional na discussão da chamada “Lei dos desaparecidos”, 

pensada para promover políticas de “reconciliação” pós-ditadura militar, 

entre inúmeras outras situações.11 

No contexto carioca, elucida Oliveira (2014) que, 

[...] dois anos após a instalação da primeira UPP o Governo do Estado do Rio 

de Janeiro lança o Programa UPP Social cujo objetivo é a realização da 

Gestão Social em territórios pacificados a partir da articulação de políticas 

públicas voltadas para o atendimento das necessidades básicos dos 

moradores. Em razão de mudanças no cenário político-eleitoral, o programa 

foi remanejado para o IPP (Instituto Pereira Passos) sob a responsabilidade 

da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Com vistas a não deixar um vazio 

institucional na estrutura do Governo do estado do Rio de Janeiro, é criado 

um novo programa cujos objetivos convergem com os da UPP Social. O 

Programa de Gestão Social em Territórios Pacificados – Territórios da Paz 

propõe a articulação e coordenação de políticas sociais nas favelas 

contempladas com as UPPs, promovendo a uma melhor interlocução entre 

agentes do estado, mercado e sociedade Civil. 

 A paz nesses programas estava atrelada às práticas de aproximação, articulação, 

escuta e diálogo que sustentavam as estratégias de suposta inserção do Estado nas 

favelas cariocas. Programas esses que foram desmobilizados após os megaeventos da 

Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. 

 

1.3. NORMAS E INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS SOBRE 

JUSTIÇA RESTAURATIVA 

O tema da Justiça Restaurativa, por sua vez, foi o cerne da Resolução 2002/12 

da ONU, contendo os princípios básicos para utilização de programas de Justiça 

Restaurativa em matéria criminal. Esse documento internacional apresentado pelo 

 
11 Texto de apresentação do Seminário Internacional Pacificação: o que é e a quem se destina? Disponível em: 

https://www.cecult.ifch.unicamp.br/pf-cecult/public-files/noticias/9020/seminario-internacional-pacificacao.pdf. 
Acesso em: 19 mar 2019.  

https://www.cecult.ifch.unicamp.br/pf-cecult/public-files/noticias/9020/seminario-internacional-pacificacao.pdf
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Conselho Econômico e Social na 37ª Sessão Plenária, em 24 de julho de 2002, 

apresenta nos seus cinco primeiros parágrafos o caminho histórico até essa versão final.  

Inicialmente, menciona-se a Resolução 1999/26, de 28 de julho de 1999, 

intitulada “Desenvolvimento e Implementação de Medidas de Mediação e Justiça 

Restaurativa na Justiça Criminal”. Por meio dessa oportunidade o Conselho requisitou à 

Comissão de Prevenção do Crime e de Justiça Criminal considerar a formulação de 

padrões das Nações Unidas no campo da mediação e da justiça restaurativa, o que veio a 

ser materializado pela Resolução 2002/12.  

O seguinte documento mencionado é a Resolução 2000/14, de 27 de julho de 

2000, intitulada “Princípios Básicos para utilização de Programas Restaurativos em 

Matérias Criminais”, por meio da qual foi requisitado ao Secretário-Geral buscar 

pronunciamentos dos Estados-Membros e organizações intergovernamentais e não-

governamentais competentes, bem como de institutos da rede das Nações Unidas de 

Prevenção do Crime e de Programa de Justiça Criminal, sobre o desejo e os meios para 

se estabelecer princípios comuns na utilização de programas de justiça restaurativa em 

matéria criminal, incluindo-se a oportunidade de se desenvolver um novo instrumento 

com esse fim.   

 Foram considerados também os compromissos internacionais a respeito das 

vítimas, particularmente a Declaração sobre Princípios Básicos de Justiça para Vítimas 

de Crimes e Abuso de Poder, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas na 

Resolução 40/34, de 29 de novembro de 1985, que prevê: 

 

7. Os meios extrajudiciários de solução de diferendos, incluindo a mediação, 

a arbitragem e as práticas de direito consuetudinário ou as práticas autóctones 

de justiça, devem ser utilizados, quando se revelem adequados, para facilitar 

a conciliação e obter a reparação em favor das vítimas12. 

 

 
12 Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direitos-Humanos-na-

Administra%C3%A7%C3%A3o-da-Justi%C3%A7a.-Prote%C3%A7%C3%A3o-dos-Prisioneiros-e-Detidos.-

Prote%C3%A7%C3%A3o-contra-a-Tortura-Maus-tratos-e-Desaparecimento/declaracao-dos-principios-

basicos-de-justica-relativos-as-vitimas-da-criminalidade-e-de-abuso-de-poder.html. Acesso em: 

08/08/2018.  
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São destacadas também as notas das discussões sobre justiça restaurativa durante 

o Décimo Congresso sobre Prevenção do Crime e do Tratamento de Ofensores, mais 

especificamente na agenda intitulada “Ofensores e Vítimas – Responsabilidade e Justiça 

no Processo Judicial, evento realizado em 2000. 

Sobre a Resolução da Assembléia-Geral n. 56/261, de 31 de janeiro de 2002, 

intitulada “Planejamento das Ações para a Implementação da Declaração de Viena 

sobre Crime e Justiça – Respondendo aos Desafios do Século Vinte e um”, são 

destacadas particularmente as ações referentes à justiça restaurativa, afirmando que 

cumprem os compromissos assumidos no parágrafo 28, da Declaração de Viena, que 

dispõe sobre: 

 

28. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos manifesta a sua 

consternação perante as violações massivas de Direitos Humanos, em 

especial sob a forma de genocídio, "limpeza étnica" e violação sistemática de 

mulheres em situações de guerra, originando êxodos em massa de refugiados 

e pessoas deslocadas. Ao condenar veementemente tais práticas abomináveis, 

reitera o apelo para que os autores de tais crimes sejam punidos e tais práticas 

imediatamente eliminadas. 

 

O parágrafo 29, todavia, traz mais elementos a serem considerados por fazer 

referências às vítimas: 

29. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos exprime a sua profunda 

preocupação pelas contínuas violações de Direitos Humanos que ocorrem em 

todas as partes do mundo, em desrespeito pelas normas consagradas em 

instrumentos internacionais de Direitos Humanos e de Direito Internacional 

Humanitário, assim como pela falta de soluções suficientes e eficazes para 

compensar as vítimas. 

 

Foram pontuadas também as contribuições do Grupo de Especialistas em Justiça 

Restaurativa no encontro ocorrido em Ottawa, de 29 de outubro a 1º de novembro de 

2001, registradas no relatório do Secretário-Geral sobre justiça restaurativa e no 

relatório do Grupo de Especialistas em Justiça Restaurativa.  
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Além dessas considerações dos documentos internacional, o preâmbulo de 

Resolução 2002/12 inclui o contexto da Justiça Restaurativa ao redor do mundo: 

 

Considerando que tem havido um significativo aumento de iniciativas com 

justiça restaurativa em todo o mundo. Reconhecendo que tais iniciativas 

geralmente se inspiram em formas tradicionais e indígenas de justiça que 

vêem, fundamentalmente, o crime como danoso às pessoas,  

Enfatizando que a justiça restaurativa evolui como uma resposta ao crime que 

respeita a dignidade e a igualdade das pessoas, constrói o entendimento e 

promove harmonia social mediante a restauração das vítimas, ofensores e 

comunidades,  

Focando o fato de que essa abordagem permite que as pessoas afetadas pelo 

crime possam compartilhar abertamente seus sentimentos e experiências, 

bem assim seus desejos sobre como atender suas necessidades,  

Percebendo que essa abordagem propicia uma oportunidade para as vítimas 

obterem reparação, se sentirem mais seguras e poderem superar o problema, 

permite os ofensores compreenderem as causas e conseqüências de seu 

comportamento e assumir responsabilidade de forma efetiva, bem assim 

possibilita à comunidade a compreensão das causas subjacentes do crime, 

para se promover o bem estar comunitário e a prevenção da criminalidade, 

Observando que a justiça restaurativa enseja uma variedade de medidas 

flexíveis e que se adaptam aos sistemas de justiça criminal e que 

complementam esses sistemas, tendo em vista os contextos jurídicos, sociais 

e culturais respectivos, 

Reconhecendo que a utilização da justiça restaurativa não prejudica o direito 

público subjetivo dos Estados de processar presumíveis ofensores. 

Há, assim, nessas considerações o reforço sobre a soberania estatal para o 

julgamento dos casos que considerar pertinentes, sendo a Justiça Restaurativa 

complementar.   
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2. EXPERIÊNCIAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA 

  

2.1. A JUSTIÇA RESTAURATIVA NO MUNDO  

Considerando uma perspectiva global, relata-se uma experiência no Canadá 

como inaugural na contemporaneidade ocidental sobre inclusão de vítima, agente da 

ofensa e comunidade para solução de um conflito (ELLIOT, 2018; EVANS, 2018; 

ZEHR, 2008). Em 1974, na cidade de Elmira, foi implementada uma versão de 

mediação vítima-ofensor na situação em que dois jovens adultos passaram a noite 

vandalizando propriedades, tendo sido os idosos da vizinhança incluídos no desenrolar 

desse processo experimental. 

Desde então, diversas abordagens foram desenvolvidas no país, conforme aponta 

Elliot 

[...] o Canadá é um país grande, com dez províncias e três territórios, 

delimitado por três oceanos e pelo paralelo 49º. Expressões únicas de Justiça 

Restaurativa estão salpicadas pelo país. Na Nova Escócia, por exemplo, a 

Justiça Restaurativa é implementada através de instituições governamentais 

para a comunidade. Na Colúmbia Britânica, onde resido, a tradição da Justiça 

Restaurativa foi primeiramente baseada na comunidade (ELLIOT, 2018, 

p.34).  

  

Os programas de Reconciliação Vítima-Ofensor (VORP) foram introduzidos nos 

Estados Unidos da América (EUA) na cidade de Elkhart, Indiana, também por voltar 

dos anos 70 conduzidos por Howard Zehr (EVANS, 2018).  

Há ainda registros de casos em que a mediação era utilizada com viés 

restaurativo em 1971 no Minnesota Restitution Center e no Night Prosecutor Program 

em Columbia, Ohio (SULLIVAN; TIFFT,2006).  

Segundo Paul McCold13, há três modelos restaurativos desenvolvidos nos EUA:  

• Mediação comunitária – no final dos anos 60, início dos 70. 

 
13 The recent history of restorative justice: mediation, circles, and conferencing in SULLIVAN, Denis; 

TIFFT, Larry L. Handbook of restorative justice: a global perspective. New York: Routledge, 2006.  
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• Reconciliação entre vítima (VORP) início dos anos 80; 

• E ofensor e mediação vítima-ofensor (VOM) nos anos 90.  

O conceito de VORP apresentado por Howard Zehr  

[...] consiste de encontros presenciais entre vítima e ofensor em casos nos 

quais foi dado inicio ao processo penal e o ofensor admitiu ser autor do dano. 

Nesses encontros são enfatizados três elementos: os fatos, os sentimentos e os 

acordos. O encontro é facilitado e presidido por um mediador treinado, de 

preferência um voluntário da comunidade (ZEHR, 2008, p. 151).   

 

A expansão dos princípios e práticas da justiça restaurativa nas escolas é mais 

recente 

[...] os primeiros projetos de que se tem registro aconteceram na Austrália, 

Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos e Grã-Bretanha. Enquanto a JR se 

difundia na área da justiça criminal, professores, diretores e orientadores 

pedagógicos começaram a aplicar as práticas comprovadamente eficazes no 

sistema judicial, adaptando-as para que se adequassem melhor ao contexto 

escolar (EVANS; VAANDERING, 2018, p.23).  

 

Seguindo para o outro lado do continente, em 1989, a Nova Zelândia aprovou o 

Estatuto das Crianças, Jovens e suas Famílias que, incorporando no processo para a 

tomada de decisões a reunião de grupo familiar, que propõe a inclusão de todos os 

envolvidos e representantes de órgãos estatais responsáveis pelo bem-estar infantil para 

casos de cuidados e proteção e a polícia nos casos de infrações (MAXWELL, 2005). 

Para compreender essa modificação legislativa é relevante conhecer o contexto 

histórico de lutas dos povos nativos por direitos na Nova Zelândia 

Inspirado pelos movimentos de libertação na África e pelas manifestações em 

defesa dos direitos civis nos Estados Unidos, o movimento maori guarda 

muitas semelhanças com o movimento negro contemporâneo no Brasil, 

também surgido no início dos anos 1970, que procurou questionar o chamado 

mito da democracia racial. As primeiras manifestações ocorreram em 1971, 
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no Waitangi Day, 6 de fevereiro, que hoje é um feriado nacional. No Brasil, 

também em 1971, começaram, no Rio Grande do Sul, as primeiras 

manifestações no dia 20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares, 

que hoje se comemora como Dia da Consciência Negra. Houve protestos em 

1972, e uma grande marcha (hikoi) em 1975, quando cerca de 30 mil pessoas 

cruzaram a ilha do Norte até o Parlamento, em Wellington, protestando 

contra a perda continuada de terras maori. Entre 1977 e 1978, houve uma 

ocupação de terras que durou 506 dias e foi duramente reprimida pela polícia 

mais tarde o governo admitiu que se tratava de terra que havia sido adquirida 

de um grupo maori de forma ilegítima. Nesse contexto, em 1975 foi formado 

o Tribunal de Waitangi, para julgar demandas dos maori contra o Estado. 

Inicialmente, o tribunal julgou apenas ações referentes a acontecimentos 

ocorridos a partir de 1975, mas dez anos depois, em 1985, passou a julgar 

ações que remontam a 1840. Transformou-se, pois, num tribunal histórico, 

encarregado de julgar crimes do passado e de, portanto, fazer política no 

presente. Entramos no terreno do que passou a ser conhecido como dever de 

memória, conceito discutido por Luciana Heymann em artigo recentemente 

publicado (ALBERTI, 2007).  

 

No âmbito dos sistemas de famílias da Nova Zelândia, as conferências de grupos 

familiares permite que as próprias famílias com a apoio da comunidade possa construir 

seus acordos, respeitando as suas próprias realidades no lugar de a estrutura do Poder 

Judiciário apenas impor uma decisão. 

Na Austrália, em Wagga Wagga, New South Wales, havia processos de 

encontros restaurativos conduzidos pela polícia para casos de menor gravidade como 

uma forma de “advertência restaurativa” 

O modelo de Wagga Wagga tem sido motivo de crítica devido a seu 

potencial para “ampliar a rede” (Umbreit e Zehr 2003: 74) e a probabilidade 

de uma extensão dos poderes da polícia sobre os jovens (Blagg, 1997). 

Também é controverso devido a sua ênfase na teoria da “vergonha 

reintegadora” (Braithwaite, 1989) Enquanto alguns vêem a vergonha 

reintegradora como um elemento central da justiça restaurativa (Retzinger e 

Scheff 2002: 278), outros a consideram oposta à filosofia básica de 

restauração (Morris e Maxwell 2000: 216-17). O modelo de Wagga Wagga 
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foi abandonado em New South Wales em 1995. Porém, reuniões conduzidas 

pela polícia foram introduzidas na capital australiana em 1993 

(SLAKMON; PINTO, 2005, p.83). 

 

O Le Monde Diplomatique Brasil publicou em dezembro de 201614 a 

reportagem intitulada “Justiça Restaurativa: Reparar as vítimas sem banir os culpados” 

redigida por Léa Ducré e Margot Hemmerich. Essa notícia apresentou reflexões sobre a 

inovação na legislação francesa, que incluiu a noção de justiça restaurativa na reforma 

penal realizada em agosto de 2014.  

O título preliminar do Código Penal francês, com o artigo 10-1 passou a ter a 

seguinte redação: “Em qualquer processo penal e em todas as fases do processo, 

inclusive durante a execução da sentença, a vítima e o agressor de uma infração, desde 

que os fatos tenham sido reconhecidos, podem passar por uma medida de justiça 

restaurativa”. As práticas com viés restaurativo antes dessa reforma penal incluíam a 

reparação penal e a mediação penal.  

É citada na notícia como inspiração para essa integração legislativa a experiência 

iniciada em 2010 pelo Instituto Nacional de Ajuda às Vítimas e Mediação (Inavem) e 

pela administração penitenciária, na qual eram realizados encontros para diálogo entre 

pessoas que praticaram um crime e vítimas.  

Nessa proposta, ninguém se conhece, tendo em comum o mesmo crime 

cometido ou sofrido, contando com a presença de dois mediadores e dois membros da 

comunidade. São citados como objetivos “permitir que os agressores tomem 

consciência do impacto de suas ações e que as vítimas se libertem, se livrem de cargas 

emocionais destrutivas causadas pelo crime”. 

Pensando em América Latina, 

México, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Peru, entre outros, ao mesmo tempo 

da história narrada no norte do mundo, também estão a vivenciar ricas 

experiências de luta por “justiça comunitária” (esta é a denominação usada), 

 
14 Ano 10, número 13, dezembro de 2016.  
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sobretudo das comunidades indígenas e campesinas, pelo resgate de suas 

justiças autóctones, destituídos que foram de sua identidade pela violência 

secular da justiça estatal monista branca e burguesa. Traduzem lutas 

libertárias de opressões e inferiorizações seculares, reafirmando os valores da 

identidade e da reconexão, da participação e do empoderamento comunitário, 

do pluralismo e da interculturalidade. E ainda, essas lutas obtiveram 

reconhecimento constitucional na Colômbia, na Bolívia e no Peru e 

assinalaram um novo constitucionalismo latino-americano pluralista 

(Relatório Analítico Propositivo da Justiça Pesquisa Direitos e Garantias 

Fundamentais Pilotando a Justiça Restaurativa: o Papel do Poder Judiciário, 

CNJ, 2018, p.79) 

Diversas experiências, que guardam uma raiz de encontro como oportunidade 

para olhar para o evento danoso por outras perspectivas com apoio de uma rede.  

 

2.2. A JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL  

Scuro (2008) descreve experiência com componentes da Justiça Restaurativa em 

1998 no âmbito escolar, como programa de pesquisa sobre prevenção de desordem, 

violência e criminalidade em escolas públicas:  

Daí a proposta do Projeto Jundiaí – primeira experiência brasileira com 

componentes de Justiça Restaurativa (Scuro, 1999 e 2000) – ter sido o 

“controle da escola pela própria escola no momento zero das atividades de 

campo”, no objetivo de “acompanhar a evolução diferenciada das 

comunidades envolvidas no estudo por meio de categorias previamente 

selecionadas” (Pereira, 1998). Tarefa de ‘equipes de implementação’ 

compostas de pesquisadores e funcionários de cada escola envolvida no 

Projeto, colaborando todos no desenho do experimento e na execução (e 

revisão) das práticas de intervenção. Antes disso, nos Estados Unidos, 

também houve um experimento com esse tipo de equipes para promover 

autonomia na comunicação, colaboração e planejamento.  Os americanos se 

limitaram, porém, a verificar indicadores como grau de previsibilidade das 

respostas dos alunos às infrações disciplinares, e efeitos de se recompensar 

comportamentos positivos (Gottfredson, 1987). No experimento brasileiro, 

por sua vez, partiu-se de uma visão realista da escola como ambiente de 

exposição a desordem e violência. Enfatizou-se, portanto, as implicações 
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desses problemas no ambiente escolar a partir de determinados fatores-chave: 

‘clima’ e ‘diversidade’ (Quadro 2) selecionados tendo em vista a efetividade 

do ensino, a melhoria do espaço físico e das condições de aprendizado 

(SARESP, 1998: 47; Scuro 2000; Parker, 2006: 79).    

 

Em 2005, por meio de uma parceria entre o Poder Judiciário, a Secretaria da 

Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça e o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) foram iniciados três projetos pilotos nos estados de São 

Paulo, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal.  

Essa parceria na área da Justiça, todavia, já vinha sendo desenvolvida desde 

2003 com foco nos meios alternativos de resolução de conflitos, conforme é explicitado 

na publicação “Justiça Restaurativa”15 que apresenta  

[...] diversos artigos focados em projetos já implementados no âmbito 

internacional, bem como na reflexão sobre seu aproveitamento para o sistema 

penal no Brasil e no Mundo. Assim esperamos contribuir para a consecução 

de propósitos que norteiam a parceria encetada pelo Ministério da Justiça e 

PNUD: a construção de um sistema de justiça mais acessível e apto a intervir 

de forma mais efetiva na prevenção e solução de conflitos. 

  

Após três anos da implantação do projeto piloto no Rio Grande do Sul, na 3ª 

Vara da Infância e da Juventude da capital gaúcha, denominado de Projeto Justiça para 

o Século 21, 2.583 pessoas tinham participado de 380 procedimentos restaurativos 

realizados e outras 5.906 participaram de atividades de formação promovidas (2005-

2008)16. 

 Em 2006 foi apresentado o Projeto de Lei n.º 7.006, da Comissão de Legislação 

Participativa, a partir da sugestão nº 99/2005, que propõe a faculdade do uso de 

 
15 Slakmon, C., R. De Vitto, e R. Gomes Pinto, org., 2005. Justiça Restaurativa (Brasília – DF: Ministério 

da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD). 

16 Disponível em: http://justica21.web1119.kinghost.net/j21.php?id=101&pg=0#.W5YM8V5KjIU. 

Acesso em: 09/09/2018.  

http://justica21.web1119.kinghost.net/j21.php?id=101&pg=0#.W5YM8V5KjIU
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procedimentos de Justiça Restaurativa no sistema de justiça criminal, em casos de 

crimes e contravenções penais, nos seguintes termos: 

Art. 2º. Considera-se procedimento de justiça restaurativa o conjunto de 

práticas e atos conduzidos por facilitadores, compreendendo encontros entre 

a vítima e o autor do fato delituoso e, quando apropriado, outras 2 pessoas ou 

membros da comunidade afetados, que participarão coletiva e ativamente na 

resolução dos problemas causados pelo crime ou pela contravenção, num 

ambiente estruturado denominado núcleo de justiça restaurativa. 

O último andamento desse Projeto de Lei foi em 28 de março de 2016, quando 

foi recebido pela Comissão Especial por ter sido apensado ao Projeto de Lei nº 8045/10 

em 09 de março de 2016, em razão da correlação das matérias17.  

Avançando para janeiro de 2010, a Lei nº 12.594 instituiu o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (Sinase) e regulamentou a execução das medidas 

socioeducativas destinadas à adolescente que pratiquem ato infracional prevendo no art. 

35: 

A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes 

princípios:  

I - legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do 

que o conferido ao adulto;  

II - excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, 

favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos;  

III - prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que 

possível, atendam às necessidades das vítimas;  

A inclusão da prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre 

que possível, atendam às necessidades das vítimas representou um lastro legal para as 

práticas que já vinham sendo desenvolvidas na socioeducação.  

Nesse mesmo ano, em novembro, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou 

a Resolução nº 125, que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento 

adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário, tendente a 

 
17 Disponível em: https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=323785. 

Acesso em: 09/09/2018.  
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assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade. Não há previsão expressa às práticas restaurativas, mas no Anexo I sobre 

Diretrizes Curriculares, a Justiça Restaurativa está incluída no Conteúdo Programático 

das áreas de utilização da conciliação/mediação.  

Em 2015 o desenvolvimento da Justiça Restaurativa passou a ser diretriz 

estratégica da gestão da Presidência do CNJ para o biênio de 2015-2016, nos termos da 

Portaria 16 de fevereiro de 2015, quando foi gerada a Meta 8 para 2016.  

A Meta 8 consistiu em implementar projeto com equipe capacitada para oferecer 

práticas de Justiça Restaurativa implantando ou qualificando pelo menos uma unidade 

para esse fim até 31/12/2016. Para aferir o cumprimento ou não da meta foram 

considerados os seguintes critérios: 

• O Tribunal instituiu formalmente programa para a realização de 

procedimento de Justiça Restaurativa?  

• O tribunal destinou espaço físico adequado para o atendimento 

restaurativo, diretamente ou por meio de parcerias, de forma adequada e 

segura para receber a vítima, o ofensor e as suas comunidades de 

referência, além de representantes da sociedade?  

• O Tribunal disponibiliza, direta ou indiretamente, as condições materiais 

para a realização do procedimento de Justiça Restaurativa?  

• O Tribunal disponibiliza recursos humanos para a realização do 

procedimento de Justiça Restaurativa?  

• O Tribunal disponibiliza ações de capacitação, treinamento e 

aperfeiçoamento em Justiça Restaurativa, para desenvolver as 

competências profissionais requeridas no procedimento de Justiça 

Restaurativa?  

• O procedimento de Justiça Restaurativa promove encontros entre as 

partes (vítima e agressor), de modo a incentivar a reparação do dano e o 

resgate das relações sociais e afetivas?  
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• O procedimento de Justiça Restaurativa do Tribunal oferece atendimento 

para as pessoas indiretamente atingidas (familiares das vítimas, 

familiares dos ofensores e comunidades, etc)? 

Segundo o relatório gerado em 24 de fevereiro de 2017, o cumprimento dessa 

meta por região apresentou o seguinte cenário: 

(i) Região Norte: 83,33%; 

(ii) Região Nordeste: 57,14%; 

(iii) Região Centro-Oeste: 96,43% 

(iv) Região Sudeste: 92,86%; e 

(v) Região Sul: 90,48%. 

 

Uma reflexão que vale a pena ser feita sobre esses dados é que não há 

mensuração da efetividade dos programas, do seu alcance ou números de pessoas 

contempladas, pois as respostas são fechadas, contemplando apenas sim ou não. Logo, 

se todas as respostas forem sim, considera-se 100% da meta cumprida.   

Na região sudeste, o estado do Rio de Janeiro foi o único a não cumprir a meta, 

em razão de o Tribunal não ter instituído formalmente programa para a realização de 

procedimento de Justiça Restaurativa, tampouco ter disponibilizado ações de 

capacitação, treinamento e aperfeiçoamento em Justiça Restaurativa, para desenvolver 

as competências profissionais requeridas no procedimento de Justiça Restaurativa.  

No mês de maio de 2015 a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançaram a campanha nacional “Justiça 

Restaurativa do Brasil: a paz pede a palavra”. O projeto teve como principais objetivos 

a pacificação de conflitos, a difusão de práticas restaurativas e a diminuição da 

violência. 

Foi constituído Grupo de Trabalho pela Portaria CNJ nº 74, de 12 de agosto de 

2015, para desenvolver estudos e propor medidas visando contribuir com o 

desenvolvimento da Justiça Restaurativa, em atendimento à diretriz de gestão da 
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Presidência do Conselho. A composição previa a presença do Secretário-Geral, do 

Secretário-Geral Adjunto e do Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ, bem como de juízes 

e desembargadores dos Tribunais de Justiça da Bahia, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, 

Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.  

Cumpre destacar que na composição dos treze (13) membros, havia apenas 

quatro (4) mulheres, uma desembargadora da Bahia, duas juízas do Paraná e uma juíza 

de São Paulo. Essa questão da menor presença do gênero feminino nesses espaços de 

poder é um ponto de contrate com a prática da Justiça Restaurativa, que tem maior 

protagonismo feminino nos projetos, nas formações e eventos. 

No ano de 2016, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Resolução 

nº 225 disciplinou sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder 

Judiciário, trazendo um vocabulário sobre o tema conceituando o que são práticas, 

procedimentos, casos, sessão, enfoque restaurativos.  

É enfatizado que o procedimento restaurativo pode ocorrer de forma alternativa 

ou concorrente com o processo convencional, desde que as partes reconheçam como 

verdadeiros os fatos essenciais e que haja prévio consentimento livre e espontâneo de 

todos os participantes.  

O artigo 2º apresenta os princípios que orientam a Justiça Restaurativa:  

• Corresponsabilidade; 

• Reparação dos danos; 

• Atendimento às necessidades de todos os envolvidos; 

• Informalidade; 

• Voluntariedade; 

• Imparcialidade; 

• Participação; 

• Empoderamento; 

• Consensualidade; 
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• Confidencialidade;  

• Celeridade; e  

• Urbanidade.  

 

Em 2018 foi publicado o relatório final da pesquisa do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ)18 “Pilotando a Justiça Restaurativa: o Papel do Poder Judiciário”19 

relativo a 12 meses de pesquisa, com visitas de campo realizadas no período de outubro 

de 2016 a junho de 2017, nas cidades de Porto Alegre, Caixas do Sul, Lajeado, Novo 

Hamburgo e Santa Maria (Rio Grande do Sul), Salvador (Bahia), Florianópolis (Santa 

Catarina), São Paulo capital, Santos, Laranjal Paulista, Tatuí, Tietê (São Paulo), Belo 

Horizonte (Minas Gerais), Recife (Pernambuco) e na região administrativa de Planaltina 

(Distrito Federal).  

Nessa ocasião foram a apresentadas as dificuldades na Avaliação ou 

Monitoramento dos Programas de Justiça Restaurativa, dentre elas 

[...] f) O marco legal e de política pública no qual se insere cada programa de 

Justiça Restaurativa individualmente.  

g) Enfim, e essencialmente, a persistência marcante das visões, conceitos e 

linguagem do paradigma punitivo nos programas de Justiça Restaurativa, 

tanto em relação às concepções (de crime e infração, responsabilização como 

pena, personalidade perigosa do criminoso ou infrator) quanto em relação aos 

objetivos e, sobretudo, à mensuração dos seus resultados. A exemplo, a 

necessidade de se medir “sucesso” ou insucesso” dos programas por meio de 

critérios como “reincidência” e “readaptação” dos ofensores.  

 
18 Para entender a influência do CNJ na edição desses atos normativos e diretrizes, vale mencionar a origem histórica 

desse órgão, que foi criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004 e instalado em 14 de junho de 2005, nos 

termos do art. 103-B da Constituição Federal. Trata-se de um órgão do Poder Judiciário com sede em Brasília/DF e 

atuação em todo o território nacional, sendo uma instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do sistema 

judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual. 

19 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/04/7697d7ac45798202245f16ac41ddee76.pdf. 

Acesso em: 10/09/2018.  
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h) As dificuldades ou até mesmo a impossibilidade de se levantar dados de 

reiteração, de continuidade das condutas ou das situações que foram objeto 

de intervenção das práticas restaurativas, notadamente se definidos com os 

conceitos acima.  

i) A identificação de metodologia adequada para se medir questões como 

“satisfação” e “recuperação” da vítima, “empoderamento”, “reabilitação do 

ofensor”, “sentimento de segurança da comunidade”, “medo do crime”, 

“expectativas” que os ofensores e ofendidos tinham dos programas de Justiça 

Restaurativa; questões que são ou essencialmente subjetivas e interativas, ou 

cujo significado já está estigmaticamente consolidado no vocabulário 

punitivo, e contra os resultados pretendidos pela própria Justiça Restaurativa. 

 

O Conselho Nacional de Justiça editou em junho de 2019 a Resolução nº 288, de 

25/06/2019, a qual define a política institucional do Poder Judiciário para a promoção 

da aplicação de alternativas penais, com enfoque restaurativo, em substituição à 

privação de liberdade. 

Segundo o art. 2° 

Para os fins desta Resolução, entende-se por alternativas penais as medidas 

de intervenção em conflitos e violências, diversas do encarceramento, 

orientadas para a restauração das relações e a promoção da cultura da paz, a 

partir da responsabilização com dignidade, autonomia e liberdade, 

decorrentes da aplicação de: 

I – penas restritivas de direitos; 

II – transação penal e suspensão condicional do processo; 

III – suspensão condicional da pena privativa de liberdade; 

IV – conciliação, mediação e técnicas de justiça restaurativa; 

V – medidas cautelares diversas da prisão; e 

VI – medidas protetivas de urgência. 
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O art. 3°, por sua vez, apresenta que a promoção da aplicação de alternativas 

penais tem por finalidade: 

I – a redução da taxa de encarceramento mediante o emprego restrito da 

privação de liberdade, na forma da lei; 

II – a subsidiariedade da intervenção penal; 

III – a presunção de inocência e a valorização da liberdade; 

IV – a proporcionalidade e a idoneidade das medidas penais; 

V – a dignidade, a autonomia e a liberdade das partes envolvidas nos 

conflitos; 

VI – a responsabilização da pessoa submetida à medida e a manutenção do 

seu vínculo com a comunidade; 

VII – o fomento a mecanismos horizontalizados e autocompositivos, a partir 

de soluções participativas e ajustadas às realidades das partes; 

VIII – a restauração das relações sociais, a reparação dos danos e a promoção 

da cultura da paz; 

IX – a proteção social das pessoas em cumprimento de alternativas penais e 

sua inclusão em serviços e políticas públicas; 

X – o respeito à equidade e às diversidades; 

XI – a articulação entre os órgãos responsáveis pela execução, aplicação e 

acompanhamento das alternativas penais; e 

XII – a consolidação das audiências de custódia e o fomento a outras práticas 

voltadas à garantia de direitos e à promoção da liberdade. 

  

Em especial os incisos VI a VIII referem-se ao enfoque restaurativo, ao 

abordarem o vínculo com a comunidade, as soluções participativas, a restauração das 

relações sociais e a reparação dos danos.  
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2.3. A JUSTIÇA RESTAURATIVA NO RIO DE JANEIRO 

O contexto do Estado do Rio de Janeiro é permeado de experiências esparsas de 

Justiça Restaurativa. Desde 2007 há o Fórum Permanente de Práticas Restaurativas e 

Mediação, instalado pela Portaria nº 45/2007, tendo no seu Núcleo Básico a seguinte 

composição: 

Juiz de Direito Joaquim Domingos de Almeida Neto - Presidente 

Juíza de Direito Raquel Santos Pereira Chrispino - Vice-Presidente 

Juíza de Direito Gilda Maria Carrapatoso Carvalho de Oliveira - Membro 

Juíza de Direito Flávia Machado da Silva Gonçalves Pereira - Membro 

Juíza de Direito Mabel Christina Castrioto Saramago - Membro 

Promotora de Justiça Anna Maria Di Masi - Membro 

Drª Tânia Almeida - Médica - Membro 

Drª Célia Maria Oliveira Passos - Advogada - Membro 

Drª Gabriela Assmar - Advogada – Membro 

 

É possível consultar na página eletrônica da Escola da Magistratura (EMERJ) os 

eventos promovidos desde 200820, sendo que dos cinquenta e seis realizados, treze 

estavam relacionados à Justiça Restaurativa. Entre 2009 e 2012 ocorrerem eventos 

apenas sobre Mediação e Conciliação, assim como no ano de 2015.  

Kay Pranis, norte-americana que influencia muitas práticas no Brasil, veio pela 

primeira vez ao Rio de Janeiro em 2010 para lançamento do seu livro sobre Processos 

Circulares em evento gratuito que contou com a realização do Centro de Criação de 

Imagem Popular (CECIP), do Instituto de Soluções Avançadas (ISA-ADRS), bem como 

do apoio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RJ), da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (UERJ) e da Rede Não Bata – Eduque.  

 
20 As informações sobre os eventos realizados ao longo dos anos estão disponíveis em: 

http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/forunspermanentes/foruns/praticas_restaurativas_e_mediacao/eventos_FP_de_pr
aticas_restaurativas_e_mediacao.htm.  



 

 

 

 

45 
 

Já em 2011, o CECIP, em razão da comemoração dos seus 25 anos, trouxe 

novamente para o Brasil a Kay Pranis, que esteve no Rio de Janeiro e em São Paulo. O 

encontro também foi gratuito e fez parte do Projeto Jovens e seu Potencial Criativo na 

Resolução de Conflitos, implantado em 50 escolas da rede pública do Rio de Janeiro, 

que contava com o patrocínio do Programa Desenvolvimento & Cidadania da Petrobras. 

Nessa segunda vez em que a Kay veio ao Brasil agendou um dia em cada uma das 

cidades para reencontrar participantes do ano anterior para troca de experiências.   

Kay Pranis oferece treinamentos e escreve sobre Círculos de Construção de Paz 

de Justiça Restaurativa. Ela trabalhou no Departamento de Correções do Estado de 

Minnesota entre os anos de 1994 e 2003. Desde 1998 conduz treinamentos de Círculo 

nas mais diversas comunidades, desde escolas, prisões, locais de trabalho, igrejas, 

famílias e comunidades rurais de Minnesota, em Chicago, no Alabama e na Costa Rica. 

É autora de diversos artigos sobre o tema e sua intenção a desenvolver esses trabalhos é 

criar espaços nos quais as pessoas possam estar em conexão mais amorosa umas com as 

outras. A experiência de Kay como mãe e ativista comunitária foi o alicerce de sua 

visão para a construção da sua prática21.     

Em 2014 a Justiça Restaurativa foi incentivada pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) por meio do Protocolo de Cooperação para a difusão da Justiça 

Restaurativa, firmado em agosto com a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) 

e foi publicada também a Resolução nº 118 do Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP) que incentivava a implementação e adoção de mecanismos de 

autocomposição, incluindo o processo restaurativo.  

 No Rio de Janeiro, nesse mesmo ano o Projeto de Justiça Restaurativa estava 

sendo iniciado pelo Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CEDECA Rio de Janeiro, com apoio de recursos do edital do Fundo Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (FNDCA/CONANDA), em convênio com a 

 
21 Transcrição da apresentação feita sobre Kay Pranis na Palestra “Justiça Restaurativa e os Círculos de 

Construção de Paz”, realizada em 22/09/2017, no auditório da Escola Superior da Magistratura do Ceará 

(Esmec), por meio de uma parceria com Terre des hommes (Tdh Brasil), Vice-governadoria do Estado do 

Ceará, Escola Superior do Ministério Público (ESMP) e Escola da Defensoria Pública estadual. 
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Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH-PR), tendo como 

parceiros estratégicos a Plataforma Mediação Brasil e o Núcleo de Mediação da 

Faculdade de Direito do IBMEC/RJ.  

Em 2016 percebeu-se um esforço do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro na tentativa de implementação de um programa oficial de Justiça Restaurativa, 

com a criação de um Grupo de Trabalho da Justiça Restaurativa (GT Justiça 

Restaurativa), instituído pelo Ato Executivo nº 44 de 29 de março de 2016. O objetivo 

era a estruturação de um Núcleo de Justiça Restaurativa a ser coordenado pela 

Coordenadoria Judiciária de Articulação das Varas da Infância e Juventude e Idoso 

(CEVIJ)22. 

Esse ato do Tribunal de Justiça foi revogado em 2017 pelo Ato Executivo nº 

273/2017, que institui o Grupo de Trabalho da Justiça Restaurativa na área da 

Socioeducação (GT- JUSTIÇA RESTAURATIVA - SOCIOEDUCAÇÃO) do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

Além do Grupo de Trabalho, conhecido como grupo oficial por seus membros, 

foi criado em 2016 o Grupo Reflexivo com servidores públicos e pessoas sem vínculo 

institucional que se reuniam quinzenalmente nas dependências da Escola de 

Administração Judiciária no centro do Rio para pensar colaborativamente sobre o tema, 

que permanece até o presente ano em atividade. Em 2019, todavia, os encontros 

passaram a ser mensais em razão da decisão consensual de seus participantes na reunião 

de encerramento das atividades de 2018.   

A Portaria nº 2384/2016, de 13 de dezembro, instituiu também o Grupo de 

Trabalho para Implementação das Práticas Mediativas (GT-Práticas Mediativas) do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em assessoria e auxílio ao Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC):  

Art. 2º O GT-PRÁTICAS MEDIATIVAS terá por atribuição, dentre outras, 

desenvolver plano abrangente que defina a metodologia, cronograma, ações e 

recursos necessários para estabelecer a cadeia de prioridade para a 

 
22 Notícias disponível em: http://www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5185918.  

http://www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5185918
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implementação eficaz do sistema de práticas mediativas neste Tribunal de 

Justiça. 

 Art. 3º Designar para compor o GT-PRÁTICAS MEDIATIVAS: 

 I - Juiz de Direito ANDRE FELIPE ALVES DA COSTA TREDINNICK, 

Titular da 1ª Vara de Família - Regional da Leopoldina; 

 II - Juiz de Direito ALFREDO JOSÉ MARINHO NETO, Titular da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Belford Roxo; 

 III - Doutora ANNA MARIA DI MASI, Procuradora de Justiça; 

 IV - Doutora ELIANE DE LIMA PEREIRA, Promotora de Justiça; 

 V - Doutora CHRISTIANE SERRA FERREIRA, Defensora Pública; 

 VI - Doutora ADRIANA ARAUJO JOÃO, Defensora Pública; 

 VII - Senhora SONIA REGINA BARONE, representante da Secretaria de 

Estado de Educação (SEEDUC); 

 VIII - Senhora ELIZABETH GIL, representante da Secretaria de Estado de 

Educação (SEEDUC); 

 IX - Senhora CÉLIA PASSOS, representante do ISA/ADRS - Instituto de 

Soluções Avançadas; 

 

 Percebe-se que diversos nomes permanecem presentes desde a criação do Fórum 

de Práticas Restaurativas e Mediação em 2007, mas na configuração deste Grupo de 

Trabalho há inclusão de mais atores como a Defensoria Pública e a Secretaria de 

Educação.  

 A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rio de Janeiro por meio da 

Resolução do Conselho nº 304/2016, criou em 02 de junho de 2016 a Comissão de 

Justiça Restaurativa, tendo como presidente a Célia Passos. Essa Comissão, contudo, 

não foi reconduzida na atual gestão a partir de 2019.  

 Na Subseção de Niterói, em 2017 foi criada a Comissão Justiça Restaurativa e 

Constelação, reunindo diferentes institutos na mesma estrutura, com o propósito de 

disseminar diferentes possibilidades de olhar para o conflito. Com a mudança da gestão, 
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essa Comissão foi reformulada, passando a ser a Comissão Sistema de Gestão de 

Conflitos, com diferentes núcleos, dentre eles um específico de Justiça Restaurativa.   

 O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) que desde 2005 já 

desenvolvi atividades na área de métodos adequados de solução de conflitos, em março 

de 2017 formalizou por meio da Resolução GPGJ nº 2.106/17 o Centro de Mediação, 

Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo (CEMEAR) em transformação do 

Grupo de Mediação e Resolução de Conflitos (GMRC), criado em 2012. Como isso, 

houve a ampliação da equipe de servidores públicos efetivos e em cargo em comissão 

para o desempenho exclusivo das atividades de facilitação de diálogo, negociação 

mediação e Práticas Restaurativas. Há, inclusive, a presença de equipe técnica composta 

por profissionais da psicologia, do direito e do serviço social. É oferecido de maneira 

inovadora atendimento especializado, por meio de sua equipe multidisciplinar, em sua 

Câmara de Cuidados e Valorização da Vítima (CCVV) e Câmara de Atenção ao 

Ofensor (CAOF), espaços que proporcionam suporte às pessoas atendidas e suas redes, 

articulando-se, principalmente, com as Práticas Restaurativas. 

A Defensoria Público do Estado do Rio de Janeiro não possui um órgão 

específico para a atuação em Justiça Restaurativa, porém foram realizadas formações 

em Justiça Restaurativa no ano de 2017 sob a coordenação da Professora Vivian Gama, 

Diretora da Plataforma Mediação Brasil por meio de uma parceria com a Fundação 

Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (FESUDEPERJ). 

No XXVI Concurso para ingresso na classe inicial da carreira da Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro, realizado 2018, a Criminologia passou a ser uma matéria 

autônoma na relação de Pontos da Banca Examinadora para elaboração das questões, 

passando a incluir em todos os seus cinco pontos o tema da Justiça Restaurativa.  Isso 

demostra o peso que está sendo atraído à Criminologia para o desenvolvimento da 

atividade de defesa dos direitos pelas pessoas que não detém recursos para pagar pelo 

serviço da advocacia e o quanto a Justiça Restaurativa vem se destacando como um 

tema de relevância prática.  
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Está em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

(ALERJ) o Projeto de Lei estadual nº 3277/201723 apresentado em 01 de agosto de 2017 

que dispõe sobre a implantação do programa estadual de práticas restaurativas, 

mediação de conflitos e cultura de paz no estado do Rio de Janeiro, tendo como autor o 

deputado Zaqueu Teixeira, do Partido Social Democrático (PSD): 

Art. 1º - O Programa Estadual de Práticas Restaurativas, mediação de 

conflitos e cultura de paz consiste em um programa fundamentado nos 

princípios e valores da Justiça Restaurativa, para o aperfeiçoamento de ações 

tendentes a desenvolver uma cultura de não-violência, de respeito à 

diversidade, aos direitos humanos, e a transformação pacífica de conflitos 

públicos, institucionais e comunitários.  

§1º - Por Programa Estadual de Práticas Restaurativa, Mediação de Conflitos 

e Cultura de Paz entende-se um conjunto de métodos consensuais de 

transformação e resolução de conflitos que gerem dano, concreto ou abstrato, 

propondo a participação de todos aqueles que direta e indiretamente foram 

atingidos pela relação conflituosa, por meio de processo dialógico e 

inclusivo, observando suas necessidades e possibilidades e resgatando os 

sentidos de responsabilidades e senso comunitário. 

§ 2°- As práticas Restaurativas, a Mediação de Conflitos e Cultura de Paz são 

orientadas pelos princípios e valores da voluntariedade, da 

corresponsabilidade, da confidencialidade, do consenso, do empoderamento, 

do pertencimento, da inclusão, do diálogo e do atendimento das necessidades 

e possibilidades de todos os envolvidos no conflito. 

Art. 2º- O Programa Estadual de Práticas Restaurativas, Mediação de 

Conflitos e Cultura de Paz se dará mediante a integração dos setores públicos 

e privados relacionados à segurança, à assistência social, à educação, à 

cultura, à saúde, aos Direitos Humanos e aos sistemas institucionais de 

justiça e cidadania. 

Art. 3°- As Secretarias Estaduais de Ciência, Tecnologia, inovação e 

Desenvolvimento Social, de Educação, de Cultura, de Saúde, de Segurança 

 
23 Disponível em: 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1519.nsf/02ac6f279b568e24832566ec0018d839/5fcf6bb67c59c616832581860058a

632?OpenDocument. Acesso em: 15/06/2018.  
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Pública, de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos, as demais 

entidades da Administração Pública Direta e Indireta e as instituições com 

personalidade jurídica de direito privado envolvidas, poderão, de forma 

cooperativa e integrada, promover a implementação das práticas 

restaurativas, de mediação de conflitos e cultura de paz no exercício de suas 

atividades correntes. 

 

Tendo em vista essa interseção com as Secretarias Estaduais no projeto de lei, 

em 24 de abril de 2017 o Deputado Jorge Picciani enviou o Ofício nº 1004/2017 ao 

Secretário de Estado de Cultura, André Lazaroni, encaminhando as Indicações desse 

Projeto de Lei junto com os de nºs. 3274/201724, 3275/201725 e 3276/201726. 

Atualmente o projeto encontra-se arquivado por final de legislatura27. 

Já o Projeto de Lei municipal nº 787/201828, apresentado no Plenário Teotônio 

Villela em 18 de abril de 2018 pelo Vereador Reimont e pela Vereadora Luciana 

Novaes, ambos do Partido dos Trabalhadores (PT), prevê uma Política Municipal de 

Promoção e Garantia de Direitos às Pessoas em Restrição de Liberdade e Egressas. 

 Estabelece como diretriz “II - apoiar a promoção da justiça restaurativa e 

fomento ao uso de meios alternativos para resolução de conflitos sociais” (art. 3º), como 

objetivo “III - estimular a resolução de conflitos sem a utilização da esfera criminal, 

com vistas à redução do encarceramento” (art. 4º) e disciplina que a “Administração 

 
24 Proposta para incluindo no calendário oficial de eventos do estado o “dia do profissional de comunicação de mídia 
eletrônica e mídia digital”. 
25 Proposta para alterar a alínea "d" do inciso i, do artigo 30, da lei nº 2657, de 30 de dezembro de 1996 que dispõe 

sobre o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e dá outras providências. 
26 Proposta sobre a venda de veículos com isenção do ICMS de pessoas com deficiência.  
27 De acordo com o Regimento Interno da ALERJ, art. 91, Art. 91. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as 

proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à deliberação da Assembleia e ainda se encontrem em 

tramitação, bem como as que abram crédito suplementar, com pareceres ou sem eles, salvo as: I - com pareceres 

favoráveis de todas as comissões; II - já aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno; III - de iniciativa 

popular; IV - de iniciativa de outro Poder ou do Ministério Público. Parágrafo único. A proposição poderá ser 
desarquivada mediante requerimento do autor, dos autores ou de dez Deputados, dentro de cento e oitenta dias da 

primeira sessão legislativa ordinária da legislatura subsequente, retomando-se a tramitação desde o estágio em que se 

encontrava. Andamento disponível em: 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1519.nsf/02ac6f279b568e24832566ec0018d839/5fcf6bb67c59c616832581860058a
632?OpenDocument. Acesso em: 14 mar 2019. 
28 Disponível em: 

http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/d0a14a002626f9

5e83258273004d6c6a?OpenDocument. Acesso: em 10/09/2018.  

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1519.nsf/02ac6f279b568e24832566ec0018d839/5fcf6bb67c59c616832581860058a632?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1519.nsf/02ac6f279b568e24832566ec0018d839/5fcf6bb67c59c616832581860058a632?OpenDocument
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Municipal deve fomentar a resolução de conflitos fora da esfera penal, incentivando 

iniciativas de mediação e resolução de conflitos que envolvam a comunidade e a maior 

participação da vítima e do infrator” (art. 5º). 

O município de Petrópolis, sob a gestão do prefeito Bernardo Rossi, do Partido 

do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), empossado em 1 de janeiro de 2017, 

aprovou a Lei 7.532 de 17 de agosto de 2017, que criou o Programa Municipal de 

Pacificação Restaurativa – Petrópolis da Paz. 

O programa, que possui três projetos, Mediação Escolar, Comunitária e Justiça 

Restaurativa é ligado diretamente à Secretaria de Assistência Social, tem parceria com a 

Secretaria de Saúde, além do Tribunal de Justiça, Delegacias de Petrópolis, Conselho 

Estadual e Municipal de Segurança Pública, Procon, Conselho Tutelar e Universidades. 

 Em setembro de 2017, por sua vez, foi instituído o Programa de Justiça 

Restaurativa no âmbito das unidades socioeducativas do Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas- DEGASE29. Esse programa prevê um modo estruturado com viés 

restaurativo para cuidar de danos concretos ou abstratos causados por atos de 

adolescentes e de sua responsabilização. Assim, estimula a adoção de práticas baseadas 

nos princípios e valores da Justiça Restaurativa, com objetivo de conscientização sobre 

os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de situação de conflito e 

violência.  

 A 50ª reunião do Fórum Permanente de Práticas Restaurativas e Mediação da 

EMERJ realizada em 26 setembro de 2018 teve como tema “A Integração entre o 

Público e o Privado pela Justiça Restaurativa”, quando debateram o assunto: a juíza do 

TJRJ Mylene Vassal; a promotora de Justiça Luciana de Souza Carvalho; o defensor 

público Daniel França Barbosa; a diretora do Laboratório de Convivência, Mônica 

Mumme; a assistente de gabinete da 10ª Coordenadoria de Educação do Município do 

Rio de Janeiro, Patrícia Mendonça de Assis; e a gerente de desenvolvimento social da 

empresa Ternium, Fernanda Candeias. 

 
29 Portaria DEGASE nº 441 de 13 de setembro de 2017. 
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 Nesse evento foi compartilhada por Fernanda Candeias, gerente de 

desenvolvimento social da Ternium, a experiência do Projeto Gestor, que a empresa faz 

juntamente com a comunidade de Santa Cruz, onde a empresa fica situada:  

“O projeto visa promover o diálogo no bairro com o intuito de evitar atos 

violentos. Nós temos um grupo gestor que tem a participação da assistência 

social, da comunidade, da educação, de ONGs, da saúde, do sistema de 

Justiça, da empresa Ternium e de universidades. Os membros da comunidade 

que foram capacitados formam grupos nos quais desenvolvem planos de 

trabalho e os desenvolvem na sua área profissional, porém com foco na área 

de educação através dessa parceria entre o setor público e o setor privado”.30 

 Em 2018 o estado do Rio de Janeiro passou também a ter uma representação no 

Comitê Gestor da Justiça Restaurativa do Conselho Nacional de Justiça31, a juíza 

Vanessa de Oliveira Cavalieri Felix, titular da Vara da Infância e da Juventude da 

Comarca da Capital. Ela representou o Tribunal de Justiça no XXIII Fórum Nacional da 

Justiça Juvenil, junto com outros dois juízes, evento realizado em novembro de 2018 em 

Campo Grande (MS). Nessa oportunidade, os três votaram a favor de propostas 

legislativas que aumentam o prazo de internação para adolescentes que cometem ato 

infracional32. Outro tema no qual a juíza tem atuação é na discussão sobre a questão da 

superlotação das unidades de internação e a perspectiva de construção de novas vagas 

para adolescentes em conflito com a lei33.  

Esses dois pontos são controvertidos na área da infância e da adolescência e 

suscitam discussões sobre estar a Justiça Restaurativa à serviço da construção de um 

novo paradigma de convivência ou da manutenção da mesma estrutura social de poder. 

Com isso, surgem novos desafios pela frente e olhar para o que já foi vivido é estar 

alinhado com o potencial restaurativo.  

Se a Justiça Restaurativa surgiu primeiro como prática e depois como um 

conceito, é relevante a existência de espaços para escuta das narrativas das pessoas que 

desenvolvem e desenvolveram essa experiência para que não se perca o aprendizado 

 
30 Notícia disponível em: http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/noticias_todas/reproduzir-violencia-nao-traz-
resolucoes-e-nao-transforma-situacoes-violentas-em-pacificas-destacou-especialista-em-justica-restaurativa.html.  
31 Portaria 43 do CNJ, de 25 de junho de 2018. 
32 Notícia disponível em: http://www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5979747.  
33 Notícia disponível em: https://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/70001.  

https://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/70001
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vivenciado e possa ser aproveitada a potência de cada um que contribui para a sua 

contínua cocriação. Consequentemente, visa a “diminuir o distanciamento entre teoria e 

prática e para que os pesquisadores não sejam os únicos atores do movimento 

restaurativo a contar a história da justiça restaurativa” (ROSENBLATT, 2014).  

 

3. QUEM SOU EU 

Eu não me reconheço como carioca. Nasci na cidade do Rio de Janeiro, mas 

meus pais vieram de Belém do Pará, local que honro e mantenho laços com suas 

comidas típicas que fazem parte do meu cotidiano: da farinha, do açaí, da maniçoba e 

do tacacá. Tenho ancestralidade indígena e uma busca pessoal é saber de qual etnia faço 

parte. 

Minha formação de origem é no Direito, estudei na Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (UERJ), mas nunca me reconheci nessa área e foi primeiro com a 

Mediação e depois com a Justiça Restaurativa que eu me encontrei: contribuindo para 

que as próprias pessoas pudessem alcançar seus entendimentos sobre o que é justiça no 

seu caso concreto.  

Conheci a Justiça Restaurativa em 2011, no curso de formação de mediação 

judicial realizado na Escola de Administração Judiciária (ESAJ) do Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro. Já estudava os temas de métodos adequados de solução de conflitos 

desde a faculdade, em razão dr Pesquisa de Iniciação Científica que participava no 

campo da efetivação do direito à saúde, junto ao Instituto de Medicina Social da UERJ.  

Atuei com mediação comunitária de conflitos em 2012 no Projeto Justiça 

Comunitária no Núcleo da Cidade de Deus. Havia equipes em mais outros seis 

territórios: Providência, Borel, Manguinhos, Complexo do Alemão, São Gonçalo e 

Nova Iguaçu. Esse projeto foi viabilizado pelo termo de parceria da Secretaria do 

Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, cujo secretário à época era Rodrigo 

Neve, e celebrado com o Instituto de Estudos da Religião (ISER) em janeiro de 2012 

com duração de 18 meses. Estive no projeto por um pouco mais de um ano, 

oportunidade na qual vivenciei o seguinte tripé de atuação: 
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• Educação para direito; 

• Articulação de rede; 

• Mediação comunitária. 

O Projeto não fazia referência expressa à Justiça Restaurativa, mas adotávamos 

diversas práticas participativas, inclusivas e democráticas para o desenvolvimento das 

propostas de articulação em rede, que nos aproximavam de práticas com viés 

restaurativo, ou seja, compreendendo as dinâmicas do território e cuidando das relações 

entre as pessoas do projeto e moradores.   

A experiência nesse projeto evidenciou as dificuldades para recebermos as 

verbas necessárias para o desenvolvimento das atividades, como impressão de material. 

Ficamos meses sem ter espaço físico destinado para os atendimentos e com atraso no 

repasse dos valores de ajuda de custo para os moradores, que eram os agentes 

comunitários do projeto. Isto é, receberam a formação em mediação de conflitos para 

atuarem como mediadores comunitários em seus territórios.  

 Pude, assim, experienciar os desafios de lidar com projetos desenvolvidos com 

recursos do poder público e o quanto o propósito pessoal das pessoas envolvidas era o 

que fazia a diferença para a continuidade da motivação ao longo do tempo. 

O tempo também foi outro aprendizado: como um projeto, tínhamos início, meio 

e fim já definidos. Esse era um desafio na construção de relações de confiança com a 

população, que nos questionava: se nos envolvermos, o que faremos quando vocês 

saírem? 

Uma confusão constante dos moradores era do nosso projeto com os programas 

UPP Social e Territórios da Paz, na medida em que nossas atividades tinham 

confluências, atuávamos em pontos comuns, assim como representávamos “a presença 

do Estado” na favela.  

A proposta de incluir os agentes comunitários, cerca de 30 moradores, era 

oferecer um percurso de aprendizagem para que, após o projeto, seguissem realizando 

as atividades. Todavia, com o desenvolver isso sem o repasse de recursos? Como 
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manter a dedicação diante da realidade de que precisavam trabalhar para o próprio 

sustento? 

 Não fiquei até o final do projeto, pois fui percorrer outros caminhos, 

conhecendo outras instituições, privadas e públicas e em abril de 2016 fiz o meu 

primeiro curso específico em Justiça Restaurativa do Laboratório de Convivência com 

Mônica Mumme e Silvia Vieira. Já havia anteriormente, em 2012, feito um curso de 

processo circulares com a professora Célia Passos, uma oportunidade que surgiu 

exatamente em razão da Justiça Comunitária.  

Esse curso em 2016 representou um marco na minha trajetória profissional, pois 

desde o primeiro encontro vivenciamos o aprendizado sobre os Círculos de Construção 

de Paz. O primeiro desafio foi tornar o curso viável financeiramente, pois em razão do 

número de inscritos inferior ao previsto pelas organizadoras, não conseguiríamos pagar 

o valor referente ao espaço compartilhado inicialmente escolhido para os encontros 

durante três mês: um casarão antigo no Cosme Velho, reformado, com jardim e sala de 

reunião espaçosa para as atividades com as cadeiras em círculo.  

A decisão do grupo foi continuar com as aulas nas casas das pessoas 

participantes, então assim cada encontro aconteceu em um lugar diferente, fomos 

acolhendo e sendo acolhidos uns nas casas dos outros.  

Isso tornou o grupo mais íntimo e coeso, vivenciando a cada encontro uma 

proposta em círculo diferente. Grupo esse heterogêneo: estudante de psicologia, 

psicóloga e perita, advogada negociadora, casal de juizes, promotoras de justiça com 

atuação na área da infância e juventude, jornalista e mediadores de conflitos. Todo esse 

contexto permitiu que florescesse relações para além do curso, fortalecendo o início da 

construção de uma rede de cuidadores da Justiça Restaurativa tendo como premissa a 

seguinte indagação proposta por uma das professoras: a serviço de que fazemos Justiça 

Restaurativa? 

A partir da conexão com uma das pessoas do curso comecei a fazer parte de uma 

comunidade de aprendizagem que desenvolvia atividades sobre Cultura de Paz, Justiça 
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Restaurativa e Jogos Cooperativos em uma escola estadual da zona sul do Rio de 

Janeiro. Eram encontros semanais com duas turmas: 

• Uma para adolescente com distorção idade-série, ou seja, que estão cursando 

uma série, mas com atraso de mais de dois anos escola; 

• Parte da aula de inglês de outra turma. 

Nós, enquanto comunidade de aprendizagem, cocriávamos as propostas de 

atividades a serem realizados com a turma e mantínhamos abertura para as 

contribuições para o que desejassem nos próximos encontros.   

Em julho desse mesmo ano de 2016, foi realizado um evento que reuniu 

profissionais da educação no auditório do Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro para o lançamento da cartilha “A Justiça Restaurativa no Ambiente Escolar” do 

Centro de Apoio Operacional de Educação, Grupo de Mediação e Resolução de 

Conflitos (GMRC-MPRJ) e convidados. Sem saber, sentei-me ao lado de uma diretora 

de escola e ela conversou comigo sobre os desafios que estava enfrentando em razão da 

ocupação da escola por discentes. Ofereci a possibilidade de desenvolver atividades lá e 

na mesma semana já estávamos trocando e-mails para tornar isso possível. 

Em razão de fazer parte de uma comunidade de aprendizagem, levei para o 

coletivo essa oportunidade e uma das integrantes me acompanhou nessa atuação, que 

inicialmente estava estruturada num caminho de palestras sobre os temas da Justiça 

Restaurativa, Mediação e Comunicação Não-Violenta. 

Todavia, ao chegar na escola e ouvir mais a diretora e discentes do Grêmio 

Estudantil, percebemos que as necessidades eram outras. A escola estava dividida entre 

discentes a favor e contra à ocupação. Assim, decidimos realizar um primeiro encontro 

utilizando a metodologia dos processos circulares da Kay Pranis para ouvir o que 

tinham para compartilhar com a seguinte chamada: Cultura de Paz: vamos construir a 

escola que queremos? 

Percebemos nesse primeiro encontro a maior participação de pessoas favoráveis 

à ocupação, havia uma certa tensão com relação àquelas contrárias quando 
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manifestavam essa posição, mas foi um encontro para esclarecer nosso objetivo de 

oferecer um espaço para diálogo no ambiente escolar, cuidando do sigilo com relação 

aos temas abordados ali. 

  No segundo encontro, todavia, já havia um número mais equilibrado de 

favoráveis e desfavoráveis à ocupação, pois a nossa atividade estava inserida em um dia 

de encontros com diversas pessoas convidadas. Discentes contra à ocupação sentiram-se 

mais à vontade para compartilhar suas questões, foram ouvidos com respeito e ao final 

perguntamos se desejavam continuar com a atividade e disseram que sim.  

Agendamos mais um encontro, quando tivemos a informação de que a ocupação 

havia sido encerrada, optamos por manter a data e fomos à escola. Realizamos, sem 

termos nos preparado isso, um círculo de celebração, um encontro para marcar o 

encerramento da desocupação, celebrar o que foi vivido e os aprendizados. Essa é uma 

das competências a ser desenvolvida na facilitação de diálogo: muita preparação para ter 

flexibilidade de agir como as demandas que se apresentam diante de você, sem apego ao 

planejado e mais atenção ao que emerge.  

Assim, tivemos a oportunidade de ouvir relatos muito emocionante de 

adolescentes que vivenciaram nos meses de ocupação uma experiência comunitária de 

cuidado. Assumiram a responsabilidade pela alimentação, pela limpeza, pelos processos 

de tomada de decisão, gestão de forma geral da escola e das pessoas. Houve um relato 

em especial que me marcou, pela emoção forte demonstrada na frente de tantas pessoas: 

um jovem se apresentou com um dos alunos problemas da escola e disse que pela 

primeira vez soube o que é o sentido de casa, de lar. Viveu ali naquele período de 

ocupação a experiência de cuidado mútuo, fortalecendo vínculo com o lugar e com as 

pessoas.   

Essa mesma escola, agora já no contexto pós-ocupação, recebeu em setembro 

desse mesmo ano a parte de prática supervisionada desenvolvida por algumas pessoas 

interessadas como desdobramento do curso Introdutório de Justiça Restaurativa de que 

participei. 
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Faz parte da proposta metodológica das professoras desse curso iniciar as 

atividades dos processos de Justiça Restaurativa em qualquer contexto com as pessoas 

responsáveis pela tomada de decisão. Portanto, no contexto escolar era fundamental o 

engajamento da direção, o envolvimento com docentes e posteriormente com discentes. 

Assim, após diversas reuniões com a direção, fizemos o primeiro encontro em círculo 

com docentes.  

A proposta de Círculos de Construção de Paz inclui a disposição das cadeiras de 

forma circular e organizar elementos no centro, como um tapete, flores, objetos que 

guardem relação com o tema do encontro. Além de planejar um roteiro com uma 

abertura para marcar o início da atividade, perguntas geradoras e um encerramento.   

Por ser uma prática supervisionada, cada participante contribuiu para pensar nos 

elementos a serem colocados no centro do círculo, pensamos nas perguntas que 

poderiam ser relevantes e numa proposta de fechamento. 

Quando um dos professores chegou à sala e viu os elementos no centro, fez 

piada relacionando com ebó, oferenda comum no candomblé e em outras religiões de 

matriz africana. Esse é um ponto sobre o qual tomamos muito cuidado ao pensar nos 

elementos a serem incluídos no centro, evitando velas e outros objetos que possam fazer 

referência a práticas religiosas. Lidamos com humor diante dessa brincadeira do 

professor, esclarecendo a razão daqueles objetos no chão, pois a proposta é não gerar 

desconforto em ninguém, o objetivo é acolher e validar os sentimentos que emergem. 

Foi um encontro pesado, a intensidade do processo de ocupação estudantil e da 

greve docente ainda estava viva, houve o compartilhamento de muitas insatisfações, de 

reclamações e de suas histórias, num tom de pouca esperança com o cenário político-

econômico, bem como com a perspectiva de que discentes não estão interessados na 

escola. 

Em razão de ter participado inicialmente das atividades com discentes lá no 

meio do ano com a comunidade de aprendizagem da qual fazia parte, consegui ter uma 

visão mais ampla das dinâmicas na escola. Pude, inclusive, ouvir relatos dos dois lados 

de uma mesma situação de conflito envolvendo uma professora e um estudante. 
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Na fala do aluno nos encontros durante a ocupação havia menção ao orgulho de 

estudar naquela escola, de valorizar aquele espaço, mas mencionou uma professora 

específica com a qual teria divergências na forma como se dava o relacionamento em 

sala de aula.  

Meses depois, ao ouvir essa professora mencionada pelo aluno, foi 

surpreendente saber do seu papel de destaque no passado na luta para manutenção da 

escola no presente espaço físico. Sua fala, todavia, era dura, trazia muita emoção, 

permitiu-se expor suas feridas em relação à desvalorização do corpo docente e alegava 

falta de comprometimento discente. O quanto saber dessa história de luta no passado 

pela escola poderia aproximar professora e aluno? Fiquei com essa questão pulsando em 

mim. 

Participamos de algumas reuniões de equipe da escola, mas a prática 

supervisionada não avançou e depois houve uma mudança na direção, que era nosso elo 

inicial. Receber um projeto de Justiça Restaurativa demanda abertura de cada pessoa 

envolvida e percebemos que conciliar nossas agendas com o cronograma de atividades 

da escola já previamente definido tornou inviável nossa continuidade.  

Outro espaço de prática supervisionada foi na 1ª Vara de Família no Fórum 

Regional da Leopoldina na zona norte do Rio de Janeiro. Essa experiência contou com o 

engajamento do juiz titular desse órgão, André Felipe Tredinnick, que realizou o 

encaminhamento de alguns casos quando as partes envolvidas aceitavam participar da 

Justiça Restaurativa. 

Assim, após esse momento com o magistrado, as pessoas eram ouvidas 

individualmente, o que chamamos de pré-círculos, quando compreendíamos os pontos 

centrais do caso, esclarecíamos como seríamos as atividades e perguntávamos se a 

pessoa tinha interesse na reunião conjunta por meio de um processo circular. 

Caso as pessoas aderissem, eram convidadas a trazerem alguém de sua confiança 

para o próximo encontro em círculo, quando seguíamos com a cerimônia de abertura, 

perguntas geradoras e chegávamos até a fase de olhar para o conflito que trazia as 

pessoas ali. 
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Um aspecto expansivo da Justiça Restaurativa é não estar restrita ao que foi 

objeto do processo judicial. Assim, poderiam ser discutidos e definidos pontos além 

daqueles colocados no papel.  

A proposta é nova para muitas pessoas da área jurídica, então um caso marcante 

foi quando o advogado de uma das partes após a compreensão da dinâmica do processo 

circular se levantou, tirou a gravata, o terno e compartilhou uma experiência pessoal de 

quando defendeu juridicamente um parente seu e como isso gerou uma ruptura familiar. 

Nesse momento, ele estava visivelmente emocionado e trouxe essa perspectiva de que 

nem sempre a estratégia jurídica é a que cuida do justo para cada pessoa no seu caso.  

Concluímos a prática supervisiona no início de 2017, quando fui nomeada para 

um cargo no Centro de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo 

do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (CEMEAR-MPRJ). Tive a 

oportunidade de atuar em diferentes casos de mediação e Justiça Restaurativa, assim 

como na elaboração de curso de sensibilização para servidores e membros da 

instituição.  

Estar em uma instituição que exerce o papel de fiscal da ordem jurídica tem 

influência no aceite ao convite feito para as pessoas participarem dos procedimentos. 

Tanto a mediação, quanto a Justiça Restaurativa tem como princípio a voluntariedade e 

autonomia de vontade. Isto é, a participação é reflexo do desejo de fazer parte do 

procedimento, por entender que faz sentido no seu caso. É sempre um convite.  

Todavia, um convite vindo do Ministério Público tem uma força coercitiva, gera 

no imaginário de muitas pessoas que o não atendimento ao chamado pode gerar algum 

aspecto negativo na sua situação. 

Era muito comum ouvir das pessoas que ficaram assustadas com o telefonema 

para o convite, que ficaram com medo de comparecer e serem presas, demonstravam 

preocupação com possíveis repercussões desfavoráveis em suas vidas.    

Por outro lado, ao saírem estavam mais relaxadas, nossa avaliação de satisfação 

era colhida oralmente, mas na secretaria do atendimento do setor era comum comentar-
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se que a percepção visível da diferença de como chegavam e de como saiam era um 

indicador de êxito do encontro. 

 Há, contudo, limitações da atuação. Isso ficava evidente em muitos casos 

quando precisávamos contatar a promotoria para conseguir uma vaga em escola, acionar 

rede de apoio para atendimento psicológico, indicar programas de jovem aprendiz, 

cursos de pré-vestibular comunitários, bolsas de estudos e demais oportunidades para 

que as pessoas pudessem cumprir as responsabilidades assumidas nos acordos 

construídos consensualmente. 

 Um caso que evidencia essa limitação foi sobre os caminhos percorridos para 

alcançar a justiça. Uma pessoa que sofreu violação de direitos humanos percorreu 

quatorze instituições até ser recebida em atendimento restaurativo no Ministério 

Público. Toda uma jornada para assegurar a sua integridade física e psicológica, bem 

como viabilizar a proteção de seus direitos.  

 A continuidade dos atendimentos nesse e em tantos outros casos esbarrou em 

outro desafio: os recursos para o deslocamento até o centro da cidade, sede do 

CEMEAR. O aspecto financeiro impactava os atendimentos de forma geral de duas 

formas: dificuldade de liberação no trabalho para participar dos encontros e o custeio do 

transporte. Havia, ainda, a necessidade de uma rede de apoio para ficarem com as 

crianças em muitos casos. Muitas vezes a própria equipe fazia um revezamento para 

cuidar delas.  

 Encerrei as atividades no CEMEAR-MPRJ junto com o ano de 2017, iniciando 

2018 com uma atuação mais autônoma. Após a saída do Ministério Público, questionei 

a continuidade da pesquisa sobre o tema da Justiça Restaurativa, mas a liberdade 

advinda de não estar vinculada a uma instituição permitiu um outro olhar sobre a 

complexidade do que está sendo construído no Rio de Janeiro. 

Passei a estar presente nos encontros do Grupo Reflexivo sobre Justiça 

Restaurativa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e participar das 

discussões envolvendo pessoas do próprio Tribunal, da advocacia, da Guarda 
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Municipal, de escolas, terapeutas e demais profissionais interessados em Justiça 

Restaurativa. 

Tive a oportunidade de compartilhar experiências com esse grupo em duas 

oportunidades, em uma delas gerou-se o engajamento para o desdobramento da vinda da 

Kay Pranis, referência em processos circulares, novamente ao Rio de Janeiro. Nos 

últimos anos ela vinha constantemente ao Brasil, mas não para o Rio. O encontro de 

dois dias com ela foi realizado em novembro de 2018 no auditório da Escola da 

Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, quando pontuou estranhar o formato de 

plateia, pois prefere quando está em círculo.  

Uma das participantes que esteve no mesmo encontro com Kay Pranis no estado 

da Bahia meses antes comentou comigo também duas diferenças mais evidentes: 

número muito superior de pessoas participantes, quase 90 pessoas, enquanto aqui quase 

a metade, e o formato circular da disposição das cadeiras, o que que permitia mais 

integração entre as pessoas lá em Salvador.  

O Rio e suas questões, esses elementos simbólicos, disputas por espaço e poder, 

desafios que eu enxergo para a fluidez da Justiça Restaurativa na cidade. São muitas as 

iniciativas existentes, o engajamento pessoal das pessoas, mas há bloqueios 

institucionais que limitam a potência do que pode florescer na cidade.   

      

4. QUEM JULGA 

Refletindo sobre o olhar de quem julga, foi convidado para participar da presente 

pesquisa André Felipe Tredinnick, magistrado com mais de 20 anos de experiência na 

magistratura. Ele é o juiz titular da 1ª Vara de Família no Fórum Regional da 

Leopoldina, ou seja competente para processar e julgar litígios relacionados a temas 

como inventários, testamentos, separação judicial, divórcio, anulação de casamento, 

investigação de paternidade, ação de alimentos, entre outros. A entrevista foi realizada 

em seu gabinete, entre o término de um evento e a próxima pauta de audiências, uma 

ampla sala onde mantém uma estante com muitos livros.  
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Vindo de uma família em que leitura era um valor, esse profissional percorreu 

após a sua formação em Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) os 

cargos de Defensor Público e Promotor de Justiça até chegar à magistratura.  

Na data da entrevista, em abril de 2018, ele disse estar bem na profissão e 

confortável com o trabalho que exerce, que não é ter controle do seu horário, do seu 

volume e tal, é poder desenvolver alguma coisa além do julgamento da vida das 

pessoas.  

Descreve que seu encantamento é com a Justiça Restaurativa, com a sua 

implantação, funcionamento, lógica e seus limites: eu não vejo como uma possibilidade 

de transformação do mundo, as pessoas vão ficar melhores com isso, as pessoas não 

vão deixar de fazer coisas erradas, maldades, seus limites humanos. Mas a questão é 

que eu posso entender que tem uma estrutura que não vai oprimir mais ainda as 

pessoas nas suas idiossincrasias. 

A sua compreensão é de que o sistema legal, o sistema de justiça vigente é 

fundamental como uma regra mínima de civilização e de convívio, mas que não pode 

ser universal, ele não pode pretender a totalidade da realidade, isso é impossível. E 

como ele trabalha hoje, ele quer ser a totalidade da realidade, isso é muito inaceitável 

para mim.  

O entrevistado conheceu a Justiça Restaurativa em 2016, em um curso de 

Introdução ao tema quando passou a entender que a Justiça Restaurativa dá o equilíbrio 

nessa desrealidade que o Estado pretende com a sua jurisdição única. Ela dá uma 

equilibrada, ela dá uma potencializada nas pessoas, dá uma igualdade no seu trato, 

não há muita sujeição de uma pessoa pela outra e você trabalha num grau em que a 

humanidade se faz mais importante do que uma regra abstrata e seca. 

O tema do seu mestrado é também a Justiça Restaurativa e diante de uma 

preocupação com uma base teórica forte para a estruturação dessa prática ancora sua 

pesquisa em Heidegger, que fala uma coisa que me tocou muito, que é a questão da 

revelação do ser de cada um. A gente aparecer não no sentido terapêutico, mas no 

sentido de autodescoberta. É uma relação pra si mesmo, de si para si mesmo. Justiça 

Restaurativa dá mais essa potencialidade, que de qualquer forma indiretamente tem 

uma questão terapêutica envolvida. 
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Acredita que essa prática é uma questão humana. O humano não se dá num 

referencial externo. Por exemplo, eu entro no sistema de justiça, eu quero justiça. Isso 

não existe. Isso é impossível. Não vai haver, porque a justiça não é fora da pessoa. Não 

existe uma justiça a ser realizada, não existe um Estado de Direito a ser conquistado, o 

que existe é o contato com a sua própria humanidade e a humanidade dos outros numa 

horizontalidade absoluta ou o mais horizontal possível. Então essa troca dialógica, ou 

seja, essa verdade que vem do diálogo, é o que nos dá mais possibilidade de sermos 

humanos uns com os outros. Poderia até dizer que tem uma ética nisso, por que eu não 

vejo possibilidade ética de um estranho, eu como juiz, ditar o que é o melhor para o 

outro numa decisão, isso não é possível. Isso pode ser pragmático, pode ser limitador, 

até necessário em muitos casos, mas não como solução de civilização, de convívio 

humano.  

Ele afirma não ter ilusões com o seu trabalho, de que não realiza a justiça, por 

entender que somente as próprias pessoas em conflito podem decidir o que é justiça para 

elas e é extremamente crítico por considerar a sua atuação como juiz uma exceção, 

excepcional, e que a Justiça Restaurativa na medida em que ela vem de uma forma 

irresistível, ocupando ou dando de novo a humanidade para as pessoas, ela vem para 

talvez tentar mudar o sistema que a gente vive de hiperconsumo, de superficialidade, de 

desumanização, de violência, aí vem: negativa de direitos humanos, negativa de 

democracia, regressão de liberdades, combate à cultura, o fascismo que vem nesse 

período da história com muita força e com muita violência. Eu acho que ela é uma 

resistência nesse aspecto. A Justiça Restaurativa traz esse caráter de dizer: não, nós 

somos humanos e a gente não trabalha assim, a gente quer controlar ou ter acesso ao 

nosso próprio destino. A gente não quer uma violência externa ou uma sujeição, a 

gente quer libertação. 

Após ter feito o curso de Justiça Restaurativa disse ter ficado absolutamente 

encantado para implantar um projeto na Vara onde é titular, na área da família e teve 

como aprendizado a dimensão do tempo, um tempo próprio, o tempo de as coisas 

acontecem dentro de uma construção para que se tornem perenes.  

Iniciou, assim, em nível experimental, apesar de não ter o seu desejo inicial, um 

projeto envolvendo a prática supervisionada de participantes do curso Introdutório que 
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fez, possibilitando que fossem realizados círculos em temáticas envolvendo divórcio, 

convivência, regulamentação de pensão e temas do direito das famílias.  

Eu quero uma coisa permanente, eu quero, por exemplo, esse é um projeto meu, 

capacitar o pessoal do Núcleo de Mediação Comunitária daqui, para lá na comunidade 

poder fazer os círculos, o processo circular da Justiça Restaurativa para evitar o uso 

do sistema. 

Com essas experiências percebeu que uma vez acessado o sistema de justiça, há 

uma violência simbólica tão grande que dificulta até uma prática como esse poder 

surtir algum efeito. A ideia de colocar alguém na Justiça, é um termo utilizado aqui 

“você me botou na justiça” é um proibitivo para qualquer diálogo de construção de 

paz. 

Segundo ele, uma compreensão sobre violência, todavia, que no mundo do 

Direito não é assim entendida, é um exercício normal, as faculdades treinam discentes 

para propor a medida cabível para cada conflito e acessar o sistema de justiça, que 

teoricamente vai encontrar uma solução.  

Diante disse, declarou seu esforço em estabelecer diálogo interinstitucional com 

a Defensoria Pública para evitar a propositura de ações iniciais, por exemplo, de reuso: 

uma revisão de alimentos, uma exoneração de pensão, modificação de cláusula. Ou seja, 

quando no caso já há uma definição jurídica prévia, estimula que a Defensoria Pública 

encaminhe as partes para o Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) com a finalidade de que consensualmente cheguem a um acordo.  

Admite que ter notícia de que os processos circulares aqui dos casos 

processuais tinham muita dificuldade de chegar a um acordo, ainda que as pessoas 

estivessem contato consigo mesmo, mais acesso ao seu próprio ser no mundo, foi um 

choque para mim.   

Outro aprendizado com essa experiência é que as práticas são realizadas dentro 

da estrutura física do Fórum Regional do Tribunal de Justiça, fato que esse que pode 

exercer uma influência intimidatória para participantes.  

Esse Fórum Regional conta com uma estrutura diferenciada: a Casa da Família. 

É um espaço montado no Centro Judiciários de Soluções de Conflitos (CEJUSC), com o 
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objetivo de buscar a resolução de conflitos familiares sem a necessidade de processo 

judicial, um ambiente para o diálogo.  

Para o magistrado, a ideia da Casa é ótima, mas ela está no Fórum, então é 

preocupante, é limitador estar no prédio do Fórum. Outros juízes trabalham com Casas 

fora do Fórum, que é uma construção melhor para diminuir a violência. É um sistema 

contaminante, o sistema judiciário brasileiro, o sistema judiciário do mundo é 

contaminante, ele quer a totalidade [...] quando outros povos, outras culturas 

trabalham que essa construção se dá na vivência, no diálogo, olho no olho, no contato 

humano, são paradigmas bem diferentes.  

O teórico citado pelo juiz que ancora essa compreensão de paradigma é o 

Boaventura de Sousa Santos, professor do Centro de Estudos Sociais, da Universidade 

de Coimbra que formulou o pensamento denominado Ecologia dos Saberes, “um 

conceito que visa promover o diálogo entre vários saberes que podem ser considerados 

úteis para o avanço das lutas sociais pelos que nelas intervêm. É uma proposta nova e, 

como tal, exige alguns cuidados” (CARNEIRO; KREFTA; FOLGADO; 2014).  

Mencionou também a Carta sobre o Humanismo de Heidegger, que expõe a 

teoria dele e expõe as dificuldades do humanismo como é colocado, como conceito 

externo. Ele reconstrói isso para colocar esse humanismo na pessoa, no ser humano. 

Parece uma coisa retórica, mas se olhar, ele exige mais de você, em vez de ele dizer: eu 

realizo direitos humanos. Eu tenho que realizar na ação, no diálogo, no contato 

contigo, no meu modo de ser no mundo. É uma colocação interessante, eu sei que é 

difícil, mas eu sinto confortável com essa percepção. 

 Sobre o seu papel enquanto juiz na prática supervisionada de Justiça 

Restaurativa realizada na Vara de Família em que é titular, a gente marcou algumas 

datas, selecionamos alguns casos do mutirão, de audiência, de dia de pautão de 

audiência, perguntava para as pessoas se queriam fazer a experiência, elas muito 

receosas queriam saber do tempo, se ia demorar muito. E eu normalmente me 

comprometia: não, você faz os encontros do processo circular, caso não haja solução, 

vocês não cheguem a um acordo, eu dou sentença oral em audiência, a gente remarca a 

audiência no dia e assim foi feito na maioria dos casos. Eles retornavam dos encontros 

e a gente marcava uma AIJ [Audiência de Instrução e Julgamento] fora de pauta, dava 
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a sentença, na verdade eu não dei sentença, eu fiz um acordo, as partes tinham mais 

sensibilidade ao conflito, à situação em que estavam e a gente dava o acordo do juiz. 

Que eu quero chamar acordo entre aspas, porque eu acho que juiz não faz acordo, eu 

acho que ele dita uma solução que as pessoas aderem.  

 A partir disso declara que teve um insight sobre essa questão, em que eu vi que 

as pessoas estavam querendo que alguém dissesse como tem que agir.  Então, 

formalmente é um acordo, mas não é um acordo como eu entendo, porque não veio 

deles. Eu fui dizendo: olha eu acho que é assim, pode ser assim, pode ser assado; não, 

você não pode excluir isso, é seu alimento, você não pode impedir a mãe de ver o filho. 

O juiz fala, é uma autoridade, e ele formava o acordo. Na verdade, formava a solução 

que as pessoas aderiram e pediram a homologação. 

  A conclusão a que chega como o titular da Vara de Família, reconhecendo que é 

necessário investigar com mais profundidade, é que nesses casos as pessoas não 

retornaram ao sistema, que é a mesma percepção que temos com a Constelações34. 

Ainda que em alguns casos a gente achasse que elas voltariam a acessar o sistema, que 

não dariam conta de cumprir o acordo, o que nós temos de notícia dos 10 casos que 

fizemos aqui é que só 1 voltou. Um dos mais difíceis. Nos outros 9 casos eu não vi 

reuso, não encontrei as pessoas de novo. Claro, é questão de estudo, de pesquisa mais 

aprofundada. Mas isso é interessante.  

O juiz segue apresentando sua percepção sobre o tema, de que às vezes você não 

faz um acordo na Constelação, que não é o nosso objetivo nesses projetos, nosso 

objetivo é esse que eu falei: de contato consigo mesmo, de autopercepção, de contato 

com a humanidade, de exercício empático, de não sujeição de um pelo outro e a gente 

vê às vezes que o processo permanece porque não houve acordo, mas há violência, há 

vontade de usar o processo como ferramenta de vingança. Há uma coisa muito comum 

 
34 A Constelação Familiar, método criado nos anos 1970 por Bert Hellinger, psicoterapeuta alemão, é cada 

vez mais utilizado na busca da resolução consensual de conflitos também no Judiciário, sendo essa Vara de Família a 

pioneira da aplicação da dinâmica no Rio.   
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em Vara de Família, a pessoa quer que o outro, que o juiz diga que o outro está errado. 

[...] Então eu vejo que as pessoas nessas práticas humanizadas elas não estão atrás 

disso mais, elas querem a solução pragmática do conflito. Então tá, estabelece a 

visitação ou decreta o divórcio, divide aquele bem, elas não usam isso como um 

instrumento de atingir o outro ou de rotulá-lo, ou de que há um terceiro imparcial e, 

portanto, sábio, bom, belo, reto, que diga:  ele está errado e você está certo. Eles 

descolam. Eu chamo descolar a pessoa do conflito. O conflito se torna algo muito 

pragmático. Então, até quando não há acordo, eu acho que há um ganho.  

Na sequência o juiz compartilhou um caso de pais de criança que moram na 

mesma rua, disputam a guarda dela e possuem múltiplas ações um com o outro. E me 

choca muito isso porque como a disputa é pela guarda ou pela visitação da criança, 

quando a criança está com um, o outro atravessa a rua para não ter que falar com a 

criança e eu perguntando: o que que a criança tem a ver com isso? Porque é uma 

criança muito pequena.  

Ele trouxe esse caso para ilustrar uma situação fora do comum em que por meio 

da Justiça Restaurativa não se chegou ao acordo, então houve julgamento efetivo por ele 

e posterior descumprimento de sentença. São casos em que eu acho, aí sim, o limite que 

é psicológico da sentença, da decisão, quero dar um limite, muitas vezes é eficaz, tipo 

assim, em termos terapêutico, em termos de validação de sistema, é importante esse 

limite. Mas em alguns casos ele também não funciona, esse é um caso típico. 

Felizmente não redundou em violência, não tem desdobramento em Violência 

Doméstico ou Juizado Criminal, não é o caso, não vejo uma violência física ou verbal 

entre eles, mas é de um não contato consigo mesmo como casal parental que precisava 

de uma intervenção, aí sim profissional e que o sistema não prevê também.  

O magistrado pontua esse e mais outros cinco processos no mar de oito mil, que 

ele sabe de cabeça em que não há alienação parental ou questão de saúde mental 

envolvida, não há nenhum problema, mas tinha que haver um serviço profissional 

terapêutico tratando essa família, porque o Estado não pode negar o interesse das 

crianças envolvidos nisso. A gente encaminha formalmente, formalmente eu encaminho 
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para serviço de psicologia, fora do Fórum, gratuito aqui da região, a gente tem uma 

lista que a gente detecta, manda, mas são pessoas muito resistentes.  

Uma dúvida que revela na entrevista é não saber se seria diferente se lá no 

primeiro processo, anos antes, se eles tivessem recebido uma outra abordagem para o 

seu conflito. Não tenho elementos para dizer, a minha impressão é: se eu não tenho a 

consciência, se eu percebo assim, não tenho a consciência de que usar o sistema de 

justiça pode causar mal a mim, ao outro e ao meu filho, se eu não tenho essa 

consciência, tenho essa percepção de que estou indo em busca desse fator exteriorizar, 

desse elemento terceiro, eu vou usá-lo, porque o sistema permite o uso infinito das 

ações as mais criativas que estão no sistema. Infinito. Não existe medida judicial ou 

administrativa que o juiz detecte: nossa, você está com muito ação, isso não tem 

sentido, você está precisando de uma ajuda? [...] Eu não sei se isso fosse colocado 

como primeira opção dessa família, se isso teria chegado aonde chegou hoje. Em 

descumprimentos reiterados, porque, a família expõe claramente que quer que o 

sistema seja utilizado contra o outro. Ainda que recebam a informação de que o sistema 

não se presta para isso. Esse é um caso digno de estudo.  

Quando perguntado sobre o Grupo de Trabalho do Tribunal de Justiça criado 

para pensar a implantação de um programa de Justiça Restaurativa no Rio de Janeiro em 

2016, atendendo à Meta 8 do Conselho Nacional de Justiça, trouxe suas impressões 

sobre as dificuldades na contratação de uma empresa que faça a capacitação de 

facilitadores e por consequência dê autonomia ao final de um processo para a 

multiplicação de facilitadores em Justiça Restaurativa para ser uma política pública 

efetiva. Ou seja, ser algo acessível pelo sistema, o usuário do sistema de justiça poderá 

escolher justiça convencional ou justiça restaurativa, como em outros estados da 

federação.  

Mencionou, ainda, um projeto desenvolvido na Vara da Infância e da Juventude, 

muito incipiente, que teria realizado por volta de 30 casos, mas que foi feito algo que 

nós não entendemos como Justiça Restaurativa, porque o processo é suspenso, o 

adolescente é encaminhado para uma equipe bem qualificada, realmente uma boa 

formação, muito boa mas sem supervisão, como nós fizemos, que a gente entende a 
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supervisão fundamental. Não há rede, não há Comitê Gestor, é um embrião da própria 

Vara. Ao final dos encontros volta-se ao juiz para aplicação de uma medida, 

advertência ou o que for. Então nós não entendemos que isso tem a mínima 

possibilidade de ser descrita como Justiça Restaurativa, isso pode ser qualquer coisa, 

menos Justiça Restaurativa. Não é nem a questão do Sul, dos Tribunais Circulares do 

Leoberto [Brancher], que ele mesmo com muita honestidade intelectual apresenta como 

uma crítica a si mesmo, embora um guerreiro incansável da Justiça Restaurativa, um 

camarada com uma inteligência, uma sensibilidade ímpar e que ele está apresentando 

correções para seu próprio projeto, trazendo a Kay Pranis várias vezes e ampliando o 

projeto dele. Então é um guerreiro... tem política pública efetiva, ele tem a capacidade 

de autocrítica para corrigir o rumo. O Rio de Janeiro não tem isso, é o Estado da 

Federação mais impermeável a qualquer modificação de sua estrutura. Especialmente 

a Infância e a Adolescência.  

Enfatizou independência e a liberdade para cada magistrado desenvolver seus 

trabalhos nos respectivos órgãos, ele é livre para fazer o que bem entender. 

Conversando com a juíza a gente entendeu que talvez a gente poderia colaborar 

mutuamente com notas técnicas. Por exemplo, a juíza está preocupada em fazer Justiça 

Restaurativa para mim é um grande avanço. Então ela tem um conhecimento, uma 

leitura de que isso tem que acontecer. Como isso está acontecendo? Acho que isso é 

objeto de nota técnica e não cabe interferência na implantação. No que nós queremos, 

isso é um ponto em comum, todos os membros do nosso Grupo de Trabalho, nós 

queremos a contratação de alguma empresa reconhecida anteriormente em território 

nacional que faça a implementação no Rio de Janeiro. Como foi feito em São Paulo, 

Minas Gerais, Santa Catarina recentemente, ou seja, 19 Estados da Federação, 

Pernambuco, que têm um projeto, isso não é para ser uma experiência de um juiz legal, 

isso é característica do Rio de Janeiro. Os juízes interessados em modificar sua 

estrutura fazem um projeto legal, mas isso não é possível, não é política pública. Isso é 

personalismo. Isso é um grave erro de percepção. E essa é a visão do NUPEMEC: 

quando um juiz desenvolve um trabalho, o NUPEMEC tem a preocupação de fazer um 

projeto para se tornar uma política pública, não para ser algo vinculado ao juiz, que só 

sobre no momento em que o juiz saia da Vara, se aposente, se modifique, se promova. 
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[...] Que o Tribunal escolha alguém respeitável e a gente mude o cenário de um 

trabalho voluntário para um profissional, em que haja capacitação de servidores 

nossos, para que o Judiciários tenha autonomia para implantar esse novo paradigma. 

Como, por exemplo, talvez o projeto da Nova Zelândia, derivação do sistema, o 

adolescente e a vítima escolhem qual o sistema que vão acessar: eu quero convencional 

ou quero o restaurativo. 

 Enfatizou que o que a gente quer é que exista isso no Rio de Janeiro, porque 

não existe. Isso para nós é um escândalo muito grande. É motivo de exasperação, a 

gente ficar sempre com essa história de crise, não tem verba, o que não é verdade. Em 

termos de quantitativo de despesas do Poder Judiciário, ele não investir nessas 

práticas, nessas obrigações, como foi determinação do Conselho Nacional de Justiça, 

Meta 8, ele ignorar sucessivamente essas obrigações para apostar numa estrutura 

como a que existe para mim é um grande absurdo.  

Citou a iniciativa em andamento de uma empresa privada, que tem um projeto 

de educação e contratou uma empresa de consultoria para a implantação de Justiça 

Restaurativa. Então, nós ficamos muito felizes pela primeira vez no Rio de Janeiro ter 

um projeto desse e temos alguns servidores lá do Fórum de Santa Cruz nesse projeto, 

que é um projeto custeado por uma empresa, uma siderúrgica, para seu projeto 

educacional, desses moldes: comitê gestor, a gente acredita que no futuro, pode 

propiciar alguma capacitação de servidores para trabalhar com Justiça Restaurativa 

dentro do Fórum, mas foi uma coisa de favor, não é uma política do tribunal. Foi uma 

política dessa empresa, então a gente acredita que o que está faltando é sempre o passo 

seguinte.  

O magistrado comparou com São Paulo, onde realizou sua pesquisa de mestrado 

na cidade em Tatuí que já tem, há dez anos, na área da Infância e da Juventude, que 

teria resultados incríveis e continuidade porque tem um Comitê Gestor. Não é o juiz que 

faz, se o juiz sair, o projeto fica, porque ele não pertence ao juiz, pertence ao Judiciário 

e à sociedade. É isso que a gente visualiza, que a gente sente muita falta aqui no Rio. 

Eu, como Grupo [de Trabalho do Tribunal], a gente terminou nossas conversas de é 
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importante, para que é e como a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com a 

contratação, nessa tratativa, que é bem difícil, por falta de percepção. 

Avançou na sua reflexão de que a escala de violência não tem como mudar com 

encarceramento em massa, tema esse, todavia, que seria divergente quando a discussão 

é sobre política criminal ou de política de infância e adolescência. A ideia é de 

encarceramento, embora seja negado, você termina com as vagas existentes no sistema 

de infância e adolescência e você quer construir mais casas, unidades de internação. 

Isso não tem lógica, porque um adolescente custa quatro mil reais para o Estado mais 

ou menos, para mais, e o valor de uma contratação de um sistema que mude essa 

realidade é outro. A gente tem adolescentes internados em massa por tráfico de drogas, 

tem súmula do Superior Tribunal de Justiça dizendo que não cabe internação nesse 

caso. Mas a política de internação em massa, que é semelhante ao encarceramento em 

massa, exige uma punição máxima numa conduta que muitas vezes não tem violência 

ou grave ameaça, como está no ECA. Então, a gente trabalha contra a lei, contra a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça, ignora uma política pública como a Justiça 

Restaurativa que certamente trabalharia bem essa questão e gasta mais dinheiro numa 

política de aumento de violência, acho que tem que se rever o que a gente está fazendo. 

 Trazendo elementos sobre o Fórum Permanente de Práticas Restaurativas e 

Mediação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, enfatizou produção de 

conhecimento, com eventos envolvendo a Justiça Restaurativa e planos para ter alguns 

encontros em Universidades com estudantes, porque acredita que o indivíduo não pode 

sair treinado cinco anos a litigar para depois aprender que litigar não é muito bom, 

que não resolve muito. Ou que ele também pode ganhar dinheiro de outras formas, isso 

tem que ser dito no início da faculdade, numa cadeira. A luta é essa. Divulgação das 

práticas em vivências não tão teóricas, mais práticas que as pessoas experimentem o 

que a gente está falando. A gente acredita que essa produção de conhecimento é muito 

eficaz. Fora isso, pesquisa científica, essas questões que a gente coloca como 

impressão se tornem algo documental, não seja uma impressão minha como juiz, que as 

pessoas se descolam do conflito ou que são mais humanizadas no tratamento do 



 

 

 

 

73 
 

conflito, mas que é possível, efetivamente elas vão se modificar e eu tenho A, B e C 

formas de documentar isso.        

A entrevista foi encerrada com aproximadamente 45 minutos, dada a 

necessidade de o juiz seguir para a audiência que já estava na hora de iniciar.    

  

5. QUEM FAZ 

A segunda entrevista foi feita com Silvia Vieira. Advogada nascida e criada no Rio, 

atua na área de Direitos Humanos, Mediação Comunitária e Justiça Restaurativa. Foi a 

entrevista mais longa, durou em torno de uma hora e meia, em uma cafeteria da Zona 

Sul. Essa profissional com menos de 40 anos conta com vasta experiência em razão de 

desde os primeiros períodos da faculdade ter estagiado em um projeto relacionado ao 

tema de acesso à justiça.  

Ela começa a sua narrativa já estabelecendo relação com a Justiça Restaurativa e de 

como foi tocada e levada para esse caminho profissional pelo fato de ter nascido e sido 

criada no Rio de Janeiro, ou seja, convivendo com e violência e com essa distância 

social entre o privilégio que eu tinha, eu sou de uma família de classe média, média 

alta, da zona sul do Rio de Janeiro [ao falar isso acentua o seu sotaque carioca]   com a 

possibilidade de estudar nos melhores colégios do Rio de Janeiro, de ter curso de 

língua, de ter dança, enfim, viajar para fora, então a disparidade da realidade do 

conforto que eu tinha e vivia com a realidade e a ausência de conforto e de 

oportunidade com as pessoas do meu entorno sempre foi muito evidente.  

 Enfatiza que os temas da violência e contraste social a mobilizam pessoalmente, 

isso sempre me saltou muito aos olhos. Sempre me tocou muito, desde muito cedo. Eu 

lembro de me incomodar muito com isso, de isso me tocar o coração em especial. Vivi 

anos 80 e ano 90. Nasci em julho de 1980, foram duas décadas muito violentas no Rio 

de Janeiro, marcadas por muitas chacinas, assaltos, então essa era uma realidade que 

não tinha muito como escapar, a não ser que você escolhesse se isolar num condomínio 

da Barra [ri ao falar isso] que não era o caso, nem a escolha da minha família, graças 

a Deus, nunca foi apesar da gente viver uma vida muito privilegiada, nunca foi uma 

escolha de uma bolha, de isolamento, muito pelo contrário, minha mãe é funcionária 
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pública, então sempre teve uma perspectiva de uma construção social, de uma 

construção pública.  

Ela pontuou o quanto isso influenciou para que na adolescência participasse 

como voluntária de projetos sociais, em creche comunitária e na entrega de sopão de 

madrugada no centro da cidade. E essa aproximação maior com a realidade de vida 

dessas pessoas, em especial com essa perspectiva de que não são... [silêncio] de que 

não são seres estranhos, né, são seres que por algum motivo estão a margem  e não 

estão tendo a mesma oportunidade que eu estava tendo, mas que não eram seres 

perigosos, que não eram... sabe assim... foi me tocando cada vez mais e mais 

profundamente.  Quando eu fui me aproximando do terceiro ano eu fui entendendo e 

percebendo, eu sempre tive muito interesses, eu sou uma pessoa com muitos interesses, 

de estudo, de investigação e tinha muitos interesses de possibilidades de profissões, 

mas eu fui direcionando a minha escolha pra alguma profissão em que eu pudesse de 

fato ter alguma atuação mais direta pra mudar essa realidade, para fazer alguma 

contribuição para que essa realidade se transformasse.  

 Essas experiências, junto com a autodescrição de uma personalidade muito 

combativa, muito aguerrida, fez com que escolhesse cursar direito na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Na época me disseram que, era uma verdade na 

época não sei como está hoje, mas me disseram que a UFRJ , eu comecei a pesquisar 

com amigos e conhecidos da minha família me disseram que a UFRJ era uma 

faculdade que tinha muito essa perspectiva de um estudo mais filosófico e político do 

direito. Eu escolhi a UFRJ com esse intuito, de fato para mim foi muito importante por 

isso, ainda que a UFRJ tivesse sérios problemas na época, eu acho que foi uma 

faculdade que me alimentou muito politicamente e filosoficamente. 

 Já no primeiro período da faculdade relata que teve a sorte de conhecer, de 

encontrar colado na parede de um corredor um cartaz com a divulgação do projeto que 

chamado Balcão de Direitos, que tinha como base a Mediação Comunitária e Direitos 

Humanos nas favelas do Rio de Janeiro. Era um projeto na época do Viva Rio e eu 

lembro que na hora quando eu vi esse cartaz eu disse: nossa, é isso que eu quero fazer. 

É isso que eu quero fazer, liguei, tinha um telefone, para o Rodolfo Noronha, você 
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conhece? Ele deu aula muito tempo na FGV, acho que ele coordenou a área de 

mediação da FGV uma época e era ele que tava, era um dos coordenadores do projeto, 

era ele que fazia as entrevistas e ele é professor da UFF, se eu não me engano agora.  

A Justiça Restaurativa ela conheceu por volta do ano de 2010 em Ruanda, 

quando participava do Comitê Organizador do Fórum Regional da Juventude da 

UNESCO, cujo objetivo era reunir jovens de 18 a 30 anos que tinham experiência e 

comprovada liderança na área dos Direitos Humanos do mundo inteiro, para capacitar 

ainda mais e fazer uma rede.  Lá eu... eu já tinha ouvido falar em Justiça Restaurativa, 

já tinha lido alguma coisa, mas lá eu me apropriei mais, por que lá isso foi trazido, isso 

foi um dos temas, foi um dos assuntos do Fórum. E eu mais uma vez me encantei, 

porque me encantei com umas das coisas que me inquietava muito na mediação e eu 

sempre falava isso, tenho até coisas escritas sobre isso, que era essa perspectiva de 

uma via alternativa à Justiça. Isso sempre me incomodava e eu não conseguia muito 

traduzir porque que isso me incomodava, sabe, e aí ouvindo, me apropriando mais da 

Justiça Restaurativa eu entendi esse princípio primordial da Justiça Restaurativa que é 

o se apropriar, se assenhorar do fazer justiça, e isso não ser mais posse de uma 

sistema... esse entendimento de justiça como valor e da gente ir lapidando a nossa 

capacidade de lidar com esse valor, de vivenciar esse valor, em especial em relação 

com os outros. Então isso me abriu um novo mundo. Nossa, a gente não está mais 

trabalhando para uma via alternativa, ainda que ainda estejamos, a gente vai falar 

disso mais a frente, me abriu essa perspectiva de que não é marginal, não é uma 

proposta marginal a um sistema, isso é um sistema, sabe?  

Ao compartilhar essas memórias foi perceptível a mudança na voz da entrevista, 

apresentando alegria ao falar, abriu um sorriso, demonstrando o quando esse ponto de 

viver a justiça como um valor era relevante para ela. E seguiu tecendo críticas sobre 

essa avaliação em relação à mediação de conflito, porque esse entendimento de 

marginalidade da mediação, ou seja, de uma coisa que era para gente pobre, que era 

menor, que era, sabe... me incomodava demais, que era uma coisa assim meio que: ah 

tá, uma justiça que meio que qualquer, pra resolver problemas aqui de favela, porque, 

ah, enfim,  para desafogar o Judiciário, essas coisas que você fala. Não! Nada disso, 
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não é para isso, não é essa a justificativa, não serve a isso. Isso e muitas outras coisas 

da Justiça Restaurativa, mas talvez essa tenha sido a que mais me encantou num 

primeiro momento lá em Ruanda, e aí comecei a ler muito sobre isso e ter muito desejo 

de ir me aproximando, mas sem encontrar via. 

Continuando sobre a sua aproximação com a Justiça Restaurativa, esta ocorreu 

posteriormente em 2011 quando o CECIP organizou através do Egberto Penido e da 

Monica Mumme uma vinda da Kay Pranis aqui para o Rio.  

A entrevistada participou dos encontros no Rio a partir disso [...] tive a certeza 

daí que essa proposta e esse raciocínio se somava a muitas coisas das percepções que 

eu já tinha construído, lapidado e entendido com a mediação, mas que trazia novos 

elementos e outros elementos que respondiam a perguntas que eu estava me fazendo e 

não estava encontrando as respostas na mediação.[...]Comecei então a fazer, porque 

justamente não encontrava campo no Rio de Janeiro de trabalho, não encontrava 

pessoas, projetos, que estivessem encampando profundamente esse trabalho com a 

Justiça Restaurativa no Rio de Janeiro. Comecei a ir fazendo de certa forma 

experimentos, eu não gosto de experimentos porque soa muito laboratório humano, mas 

comecei a trazer e linkar minhas práticas com essas práticas.  

Na sequência relata sua identificação com a metodologia da Kay Pranis de 

Círculos de Construção de Paz e experiências como consultora na área de inovação para 

educação pública que foi onde eu comecei a exercitar mais profundamente aquilo e essa 

transição para um trabalho mais voltado, mais debruçado sobre não só às percepções 

da Justiça Restaurativa, mas também os Círculos de Construção de Paz, propriamente 

dito, essa metodologia. Fui percebendo que para mim essa metodologia trazia riquezas 

e era capaz de preencher um caminhar com uma complexidade humana maior, ou seja, 

se debruçar com mais profundidade para a complexidade humana mais do que eu 

estava sentindo naquele momento com a mediação. O caminhar do círculo para mim, 

ele trazia uma possibilidade de que essas complexidades humanas fossem mais 

amplamente e mais cuidadosamente olhadas do que a mediação que em muitos 

momentos a minha sensação era, e a essa altura eu já tinha experiência de pelos menos 

7 anos com mediação, era uma sensação que ficava um ping pong, ficava uma coisa 



 

 

 

 

77 
 

muito toma lá, dá cá, ainda que o mediador o tempo inteiro tente e se esforce para que 

não seja isso que se dê num processo de mediação.  

A advogada seguiu fazendo comparações entre a mediação de conflitos com os 

círculos, entendendo que de alguma forma, como a mediação ela... [momento de 

silêncio] ainda que você convide outras pessoas para a mediação, a dinâmica dela 

acaba ficando centrada nas pessoas que estão vivenciando o conflito. A minha 

sensação foi sendo a sensação de que: um, a figura do mediador era uma figura que ia 

ficando muito central e que para você ir fazendo essa transição daquelas partes 

conseguirem ir dialogando sem depender do mediador, sabe, passar a palavra, 

reconstruir, parafrasear, enfim, usar todas as aquelas técnicas era um trabalho muito 

cumprido e até chegar nesse momento, a figura do mediador era uma figura muito 

central mesmo, era quase como se um longo período em que o mediador tinha um 

protagonismo e um foco, ainda que a gente diga e narre que não é isso, mas na prática 

e na realidade era isso que se dava, na minha perspectiva, na minha percepção. E os 

círculos, por si só, pela dinâmica dele, pelo roteiro dele, ele já desde o seu início flui de 

uma outra forma. E convida as pessoas a reconstruir o seu discurso de forma a ser 

capaz de se ouvir e a ouvir o outro, sem precisar do guardião para isso. Sabe? Para 

refazer fala, para refazer, reconstruir fala, isso para mim já me deu um panorama e 

uma sensação de uma outra fluidez. Assim, de uma outra construção, em especial 

porque esse ponto, eu já vou falar dos projetos, mas como você também perguntou 

sobre essa diferença, esse ponto do protagonismo para mim é também um ponto muito 

forte, muito profundo, muito importante nessa discussão. E me incomodou muito nessa 

trajetória a percepção e a visão de que desse trabalho que precisa ser feito com os 

mediadores de não se sentirem, de não se envaidecerem por terem feito uma construção 

que não era ele que deveria ter feito, eram as partes que deveriam ter construído. No 

círculo isso era um caminho mais fácil de percorrer e mais evidente de construir. Então 

isso já me deu um alívio. Nossa, realmente a gente vai trabalhar com o protagonismo, 

com corresponsabilização, com empoderamento numa outra forma, num outro lugar.  

Quando menciona esse outro lugar, fez referência ao incômodo que sentia na 

mediação, do protagonismo do mediador, que gerenciava as falas e trouxe que, essa 
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discussão, por exemplo, o movimento negro, o movimento feminista tem feito e que me 

traduziu esse incômodo de uma forma muito linda, e eu tenho reproduzido isso muito, 

que é... quando eles dizem... quando eles passaram a reconstruir esse entendimento do 

dar voz: ah, nós temos que dar voz aos negros, temos que dar voz às mulheres. Não, 

ninguém dá voz a ninguém, a gente já tem voz. As mulheres já têm voz, os negros já têm 

voz, o que a gente tem que fazer é ouvir. É muito diferente, porque ai realmente você 

desloca o poder, porque se eu estou dando voz a alguém, eu continuo no poder, o poder 

é meu, continua sendo meu ainda que eu esteja brincando de achar que eu estou sendo 

fofa de dar protagonismo ou de assim sou eu dando protagonismo, ainda sou eu dando 

poder ao outro, ainda sou eu dando voz a outro alguém. Na verdade, as pessoas já têm 

isso, elas só precisam descobrir e lapidar, exercitar o que é fazer isso em encontro com 

o outro.      

A sua atuação com Justiça Restaurativa se deu apenas com os Círculos de 

Construção de Paz, separando a mediação da justiça restaurativa. Eu não acho que a 

mediação seja um procedimento dentro do guarda-chuva da Justiça Restaurativa, por 

isso que eu faço essa diferenciação. Por entender que com essa metodologia seus 

incômodos com a mediação foram respondidos, com o círculo de construção de paz, 

para mim essas coisas foram encontrando lugar e espaço para irem sendo respondidas 

e lapidadas ou não, porque o círculo de construção de paz também tem isso, nada pode 

acontecer, pode ser que você sente, e nada aconteça e as pessoas não saiam do lugar. 

Da sua experiência com a mediação comunitária, levou para a Justiça 

Restaurativa as reflexões de que não se chega numa instituição já oferecendo os 

serviços, pois entende que primeiro a instituição tem que abraçar e se modificar 

institucionalmente, para depois isso ser ampliado e oferecido para seu público. Então, 

nas escolas, a ideia sempre foi trabalhar primeiro a direção, os professores, para 

depois isso começar a chegar nos alunos, nos pais, na comunidade. Na universidade a 

mesma coisa. Ou seja, de alguma forma essa escola entender que ela precisa modificar 

a sua estrutura, o seu entendimento do que que é uma escola, para depois isso ser 

aplicado, por exemplo, nos alunos.  
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 Trazendo suas percepções sobre a cidade do Rio de Janeiro, entende que de uma 

forma geral, iniciativas que tentam chegar com maior organização, de forma mais 

estruturada, encontra-se uma dificuldade muito grande, de logística, organizacional, 

tanto institucional, ou seja, tanto do governo, tanto das pessoas que começam a se 

envolver. E acho que também afeta, afetou e afeta a Justiça Restaurativa. Isso é para 

mim uma grande preocupação em relação à Justiça Restaurativa no Rio de Janeiro e 

um dos motivos que me parece ter feito a Justiça Restaurativa ter avançado no país 

todo e ter demorado muito para conseguir enraizar no Rio de Janeiro.  

 Para ilustrar isso, mencionou a tentativa de trazer para a cidade carioca o Fórum 

regional da UNESCO, que não conseguiu chegar porque não se conseguiu ter uma..., a 

UNESCO, porque esse é um Fórum da UNESCO e estamos falando de uma instituição 

como essa..., não conseguiu encontrar parceria institucional que encampasse e 

organizasse e abraçasse o esforço que é fazer esse Fórum aqui no Rio de Janeiro. E aí 

logo depois disso vieram os megaeventos, então todos os esforços institucionais 

estavam voltados para isso e linkados com isso, e aí a coisa de fato não seguiu.  

 Ela esclarece que sua experiência com Justiça Restaurativa é uma prática mais 

particular, não estava acompanhando de forma muito próxima, acompanhava porque 

tinha proximidade, mas não proximidade profissional, de trabalho, com essas pessoas 

que são as pessoas que encamparam a Justiça Restaurativa no seu início no país. [...] 

Tiveram outras experiências, teve DEGASE, as turmas no DEGASE, que eu fui 

convidada para dar aula. Outras turmas em outros lugares que eu fui dar aula. Outras 

iniciativas muito particulares, pessoas que me procuravam ou para fazer um círculo 

para uma escola, não eram projetos, ... 

 Sobre a atuação na formação junto ao Departamento Geral de Ações 

Socioducativas (DEGASE), órgão do Governo do Estado do Rio de Janeiro que executa 

as medidas judiciais aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei, ela reforça a ideia 

da importância de um projeto que tenha continuidade, para além de uma formação de 

trinta ou quarenta horas. Isso é leviano com o dinheiro público, com esses funcionários 

que estão trabalhando com essa situação de violência no fim da linha, isso é leviano 

com esses jovens, isso é leviano com a família desses jovens, para que um projeto seja 
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construído, a gente precisa entender isso como uma política pública que precisa ter 

alguns alicerces.  

A entrevistada menciona o contexto do que chama de falência do Estado em 

2016 como obstáculo para avanços de projetos mais estruturados, como era a sua 

proposta para o DEGASE e acredita que de alguma forma a Justiça Restaurativa foi 

espelhando o caos que o Rio de Janeiro estava vivendo. [...] iniciativas que não eram 

políticas públicas, não eram projetos, eram reuniões, eram grupos de trabalho, eram... 

e nenhuma delas eu vendo dialogar entre si. Muita dificuldade de diálogo e isso 

impedindo um enraizamento e um aprofundamento e um caminhar que fizesse jus a 

própria proposta, sabe? [...] é um certo caos, muitos fóruns, muitas palestras, muitas 

coisas acontecendo, mas sem que isso tivesse uma costura e um diálogo e um 

entendimento de como a gente vai enraizar isso socialmente. Não precisa nem 

necessariamente ser institucionalmente, porque já que as instituições estão falidas, as 

instituições públicas que foram as que no Brasil encamparam a Justiça Restaurativa e a 

gente sabe a importância que isso tem. Mas tudo bem, já que no Rio de Janeiro isso não 

está sendo possível, porque as instituições estão falidas, as instituições públicas 

mergulhadas no caos, como socialmente a gente encampa? Como é que a gente costura 

socialmente com esses diversos atores?  

Após a parte teórica do curso Introdutório de Justiça Restaurativa ministrado por 

ela e outra facilitadora no Rio de Janeiro, há oportunidade de as pessoas interessadas, 

sob a sua supervisão, atuarem em casos reais como continuidade da formação. 

Compartilhando uma das experiências como supervisora, esclarece que a gente não 

estava falando de uma Justiça Restaurativa sendo implementada no Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro, portanto não havia ali um enraizamento institucional, todo o 

trabalho era feito pontualmente, caso a caso, processo por processo, direcionado a 

esses processos e a esses casos com essas pessoas, com esse público. Lidando 

diretamente com o público final. Que não é o que a gente considera ideal, mas era o 

que era possível para uma orientação voltada à prática, o termo de cooperação 

inclusive era voltado para esse foco, era um foco de possibilitar a orientação à prática. 

[...] o Fórum foi uma experiência em que trouxe para mim muito claramente esse nosso 
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entendimento de que esse tipo de proposta é uma proposta que ela se fortalece e se 

enraíza quanto mais você envolve a rede e a comunidade. E a comunidade eu posso 

dizer a comunidade micro ou macro, comunidade no sentido dos mais próximos, 

aquelas pessoas diretamente envolvidas, e a rede, eu digo da rede de garantia de 

direitos, porque muitos desses casos foram casos em que a gente esbarrou em situações 

em que essas pessoas para poder estar num círculo precisavam de um apoio, de um 

aparo, de uma rede que fizessem trabalhos que o círculo não se propõe a fazer.  

Citou o exemplo do caso em que duas pessoas que tinham sido casadas, estavam 

separadas de fato há 6 anos, não se falavam, mas moravam na mesma casa com filhos 

por não terem condições financeiras de cada um ter seu lar, e assim, a situação dessa 

relação e convivência era tão radicalmente drástica, foi tão impressionante a força 

desse círculo, e do que se conseguiu dentro dessa realidade, foi um avanço muito 

grande, mas eram pessoas que não tinham capacidade, nem apoio, nem amparo para 

entender a gravidade do que eles estavam vivenciando, que possibilidades eles tinham 

para construir outras realidades diante daquilo, que apoio institucional e social eles 

podiam procurar [...] Eu acho que a maior reflexão, pra mim, dessa experiência, foi a 

percepção de que em especial quando você está falando de um lugar como um Tribunal 

de Justiça, em que você lida com um público tão específico, que traz questões sociais 

tão evidentes, não dá pra gente lidar e tratar como se fossem situações pontuais, casos 

pontuais e processos. Para a supervisão isso foi muito rico, mas como Justiça 

Restaurativa, como um trabalho de Justiça Restaurativa isso para mim encontrou um 

teto muito baixo. Eu acho que a gente nesses casos fez muito pouco. Teve a 

possibilidade de fazer muito pouco, porque não era um projeto.  

Outra reflexão que compartilhou, assim como o juiz entrevistado também 

ressaltou, foi sobre o fato de ser e de estar no espaço do Tribunal de Justiça [...] eu 

acho que a gente avançou muito pouco com esse público, porque conseguir tirar 

daquelas pessoas o imaginário de Justiça como punição, de Justiça como disputa, de 

Justiça como ou eu ganho ou ela ganha, estando naquele espaço, estando naquele 

prédio, criar um ambiente de confiança, criar um ambiente de diálogo, depois que eles 

adentram aquele prédio foi muito difícil. Acho que tiveram algumas situações e alguns 
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casos que eles conseguiram entender isso, e que foram maravilhosos, eles conseguirem 

inclusive a agradecer por isso, falar: nossa, olha, jamais imaginei que eu estaria aqui 

dentro vivendo o que eu acabei de viver. Mas em outros tantos isso inclusive é uma 

arma. Do tipo, ah não quero não, quero que o juiz decida. Quero que o juiz puna ela. 

Falando assim, sabe? Eu quero que o juiz então dê o que ela merece. Eu não vou ficar 

sentado aqui não, ouvindo essa historinha. Então eu acho que isso é uma coisa a se 

pensar nesse tipo de implementação, porque ainda é muito forte e ainda é muito pesado 

o imaginário e a força simbólica de um prédio, de um Fórum, até você entrar, ser 

revistado, todo aquele aparato policial. As pessoas já estão ali numa situação de uma 

subjugação muito grande, você passa no corredor as pessoas quase pedem licença para 

falar oi para você, te olha de olho baixo, uma coisa que já é... então, certamente essa 

supervisão me trouxe essas reflexões, que são reflexões que são importantes, e que são 

reflexões (pausa) que tem me preocupado, porque eu tenho visto pouco essas reflexões 

serem feitas nessas iniciativas, pelo menos pelo o que me chega, assim, de Justiça 

Restaurativa aqui no Rio de Janeiro. 

Especificamente sobre o Rio de Janeiro, acredita que tenha uma característica 

que me preocupa muito social, voltando um pouco nessa história da chegada da Justiça 

Restaurativa, que são as coisas que entram na moda e no que entram na moda todo 

mundo quer surfar nessa onda. Aí todo mundo quer surfar nessa onda sendo 

especialista 5 dias depois, primeiro que esse nome já não existe, especialista em Justiça 

Restaurativa e mesmo que existisse esse título, mesmo que existisse, 5 dias depois? 

Você está tratando do humano, está tratando de um tema tão delicado, de uma situação 

tão drástica, então essa preocupação e esse entendimento de como é que a gente pode 

construir isso num passo a passo muito cuidadoso, eu ainda não vejo acontecer. Vamos 

pensar numa coisa pequena, quais são as instituições que podem encampar, como fazer 

aqui um passo a passo, estruturar uma coisa que vá se expandindo, que vá se 

ampliando, que chegue nos lugares mais drásticos depois que isso esteja mais 

enraizado, que a gente já tenha um corpo, então que não comece por um DEGASE, que 

não comece por um... enfim, um entendimento do que significa fazer política pública. E 

eu temo que isso signifique uma implosão da Justiça Restaurativa no Rio de Janeiro. 

Porque sim, é um tema que vai encontrar todas as resistências, é um tema que, como eu 
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estava falando lá no início ainda é tido como marginal, ainda é tido como uma coisa 

alternativa e alternativa inclusive num lugar meio haribo, meio hippie, e eu acho que 

isso precisa, não só precisa ser superado, em termos de imaginário coletivo, isso 

precisa ser superado numa construção séria e eu acho que o Rio de Janeiro ele tem 

muita dificuldade de fazer isso dessa forma, na minha percepção e sensação, e precisa 

ser superado em especial porque o país já está superando isso, porque no país já 

existem experiências de mais de 10 anos.  

 Narrou, ainda, sua experiência inicial em um projeto financiado por uma 

empresa privada, mas a ideia já é da construção de uma política pública, ou seja, numa 

parceria com todas as instituições e órgãos que tem uma atuação pública em Santa 

Cruz. Então Defensoria Pública, Ministério Público, Secretaria de Saúde, Secretaria de 

Educação, Secretaria de Assistência Social, a própria empresa que está financiando, o 

Tribunal de Justiça, não chegou ainda nenhuma instituição religiosa nesse momento, 

acho que são essas as representações que estão no momento lá. E ai está havendo em 

paralelo dois caminhos que está se fazendo para essa construção: a formação dos 

facilitadores, que é uma turma que tem agora 40 pessoas, que são pessoas que foram 

indicadas por essas instituições, e uma escola estadual, mas aí é a Secretaria de 

Educação, né, são pessoas que já tem um protagonismo social ali, mas claro que todos 

foram de forma voluntária. Eles foram indicados, mas estão porque querem, já falamos 

da voluntariedade. Lideranças comunitárias. E tem o Grupo Gestor, que está sendo 

também formado, que são as representações de todos esses órgãos e instituições e 

lideranças comunitárias. Entendendo que essas pessoas são as pessoas que vão levar a 

frente essa construção dessa política pública, então ao meu ver, essa é uma primeira 

iniciativa de construção de política pública no Rio de Janeiro. Mas aí está sendo 

financiada de forma particular.  

A advogada conclui a entrevista com um tom crítica, ao mesmo tempo 

esperançoso: eu espero que a Justiça Restaurativa consiga superar ou ensinar o Rio de 

Janeiro a superar essa prática, essa forma de fazer as coisas um pouco apressada e um 

pouco atropelada, que a gente consiga implementar uma política aqui na cidade, do 

estado, mais cuidadosa para que tenha o tempo necessário para amadurecer.  
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6. QUEM EDUCA 

 

Assim como facilitadora não controlo o fluxo do que vem nos processos 

circulares, proponho as perguntas geradoras, mas as respostas seguem as necessidades 

das pessoas, do mesmo modo é o ato de fazer entrevistas, mesmo com o roteiro 

estruturado, o que surgirá do encontro entre entrevistadora e entrevistada é um mistério.  

Essa foi a conclusão com essa entrevista, que determinou a mudança da presente 

pesquisa da construção de acervo de história oral da Justiça Restaurativa no Rio de 

Janeiro para uma pesquisa de relato de experiências.  

A terceira entrevistada é Célia Passo, uma educadora em Justiça Restaurativa e 

nosso encontro ocorreu em um restaurante no centro da cidade, após ela realizar uma 

atividade de supervisão no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O ambiente 

estava um pouco barulhento, ocorreram algumas pequenas interrupções, mas não 

prejudicaram o andamento da gravação. 

A entrevistada já iniciou sua fala se desculpando, esclarecendo que sua 

experiência profissional não é tanto do Rio de Janeiro, eu atuo no Brasil inteiro e muito 

menos no Rio do que em outros lugares. 

Para falar sobre sua biografia enfatiza a diversidade religiosa da sua família. 

Quando eu estava na família da minha mãe, que me levava ao culto, eu via Deus ali, 

naquelas cantigas, nos cânticos, e tal. Quando eu ia a igreja católica, eu também via 

Deus ali, achava muito interessante a fala do padre Navarro, me encantava. Eu olhava 

as amigas da minha avó, espíritas, que distribuíam alimento, que distribuíam sopa, que 

davam agasalho, eu via Deus ali. Eu tive um privilégio de ser a caçula de sete, numa 

família que tinha pai, mãe, avô, avó e tia-avó em casa, então eu já entrei num coletivo. 

Viver o coletivo já é uma experiência da minha natureza. Então a Justiça Restaurativa, 

por exemplo, que é o meu campo de trabalho, ela assenta muito bem. 

Incluiu também a convivência com pessoas de diferentes situações econômicas, 

étnica e geracionais como fundamentais a sua construção como pessoa, assim como ter 

uma família inclusiva e amorosa.  
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Na sequência recita um poema autoral relacionado a essa sua trajetória sobre ser 

“anormal”: 

 

Devo ser anormal, 

Uma doida casual 

Uma mente artesanal, 

Que não vê bem nem mal 

No coração da gente 

 

Eu sou mesmo imparcial 

Mas com algo de dual 

Vivendo tal e qual 

Uma pessoa banal 

Um tanto quanto irreverente 

Meu pensamento genial 

Junta o louco e o normal 

O amigo e o rival 

E também o marginal 

Por que tudo é igual, tudo é agente! 

 

É uma loucura total 

Ter amigo pontual 

Que só se encontra no Natal 

Ou quando acontece o mal 

Isso parece indecente! 

 

Sou mesmo irreverente 

Com um olhar diferente 

Talvez um pouco inocente  

Sou louca permanente 

Que segue amando gente! 
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Após recitar o poema conclui que essa é a expressão de quem eu me tornei 

dentro dessa diversidade e acho que essa é a beleza da vida, a beleza, a arte e a graça 

da vida é a gente se nutrir desse arco-íris de possibilidades, esse mosaico de 

possibilidade de construção e a Justiça Restaurativa ela entra exatamente aí. Quando 

eu olho a mediação como uma certa questão em relação a imparcialidade ativa do 

mediador, porque eu tinha que administrar e fazia isso muito bem e faço, se tiver que 

fazer uma mediação, administrar muito bem os atravessamentos que acontecem durante 

a mediação. Mas o fato de eu não poder compor e ser parte me incomodava muito. E 

quando eu fui a Cleveland fazer a formação com a Kay [Pranis] em processos 

circulares, que ela deu para escolas e depois para sistema prisional, eu voltei 

encantada. Com uma visão muito mais ampla, porque eu via que ali eu não era alijada 

de ser pessoa, parte, mas eu tinha uma responsabilidade de ser parte considerando o 

meu lugar de fala.  

A educadora vem cunhando a expressão sobre as três ondas da Justiça 

Restaurativa, que seria a questão de você ter um primeiro movimento que é ela está 

muito agregada, entrelaçada com a mediação, ela até se confunde com a mediação, 

porque surgem juntas [...] promovendo uma aproximação de vítima e ofensor.  

Já a segunda onda, e esse é um termo mesmo meu, porque a onda ela aproveita 

as águas anteriores e vai além e eu acho que é isso que aconteceu, Estados Unidos e 

Canadá, com os processos circulares chamam a comunidade, e a Austrália e a Nova 

Zelândia, primeiro a Nova Zelândia depois a Austrália, chamam a família e uma 

família estendida. 

Por terceira onda entende a partir do ponto em que o Howard Zehr fala, sempre 

lidou com a Justiça Restaurativa como princípios, ele começa a olhar os valores, e ele 

enumera três valores: respeito, humildade e maravilhamento. Sendo que o 

maravilhamento a tua capacidade de lidar com o assombro, lidar com o inusitado, lidar 

com os paradoxos, lidar com as questões que, até mesmo com o cotidiano que não é 

igual, cada dia é único, singular, isso eu digo. E aí eu vejo a Justiça Restaurativa, nesse 

momento, nessa segunda [terceira] onda, não é mais eu com o outro ou entre as partes, 
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juntando a comunidade ou grupo, mas já é uma visão mais ampla, uma visão da 

ecologia, do planeta, uma preocupação agora com o complexo, que engloba o 

sistêmico, envolve tudo, né? Então eu denominei, não vi ninguém fazendo essa 

referência, como a terceira onda da restaurativa. Que é um modo de ser, estar e 

conviver no mundo, se relacionar, dialogar...então, é modo de vida essa terceira onda 

da Justiça Restaurativa.  

Doutora pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) mencionou que 

quando eu estava fazendo a minha tese, o que me perguntavam: como é que você vai 

buscar essas práticas ancestrais? Da onde sai isso? Por que isso? É romantismo? É 

uma ideia de que antigamente era bom e agora não? Assim, romantizada? Não é uma 

ideia romantizada, a questão é que os saberes sempre estiveram lá e as práticas 

também, só que como surge o hegemônico, esse movimento europeu ocidental, há um 

corte, uma linha que é abismal ou abissal como diz o Boaventura de Souza Santos.  

Mais uma vez, assim como na entrevista do magistrado, a preocupação com a 

perspectiva acadêmico era forte, para conferir sustentação teórica às práticas realizadas 

na Justiça Restaurativa.  

Sobre as experiências no Rio de Janeiro, mencionou os atendimentos realizados 

no âmbito da socioeducação com adolescentes em conflito com a lei, as formações que 

realizou no Ministério Público, na Defensoria Pública, no Centro de Defesa dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro (CEDECA) e sobre a sua empresa de 

consultoria, pela qual realiza de duas a três vezes por ano uma oficina de processos 

circulares. E citou a experiência  no MP [Ministério Público] foi muito interessante na 

ocupação da UERJ, foi um momento reflexivo que a gente pode estar com os alunos, 

com a reitoria, com as pessoas que teriam representatividade ali, houve um diálogo, 

pode não ter um conhecimento tácito, um reconhecimento tácito do que que aconteceu 

no círculo e o impacto que teve na desocupação pacífica, mas para mim isso não tem a 

menor dúvida, claro que naquele momento quem estava no círculo não podia definir, 

decidir pelo colegiado, mas a forma respeitosa como a reunião aconteceu no círculo 

com certeza definiu, então eu acho que tem essa questão, são experiências ainda muito 

pontuais no Rio. Tem o projeto do JECRIM Leblon, a gente ficou um ano e pouco 
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fazendo os atendimentos com o viés restaurativo, porque é mais amplo, a gente está 

trabalhando situações de dano, situações que geram ressentimentos, então é 

interessante quando a gente pode ir além de um acordo.  

O Juizado Especial Criminal (JECRIM) faz parte da estrutura do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, competente para o julgamento dos crimes de menor 

potencial ofensivo, que segundo a Lei nº 9.099/95, são aqueles cuja pena máxima não é 

superior a 02 anos. 

A gente deu uma parada agora porque a gente também quer a safra dos alunos 

de uma turma e de outra, demos uma parada ali, mas a gente está atendendo também 

no centro, porque eu estou analisando o espaço físico, porque a gente começou numa 

sala especifica, depois fomos para a sala da juíza, que é de uma generosidade imensa 

em ceder o espaço, abraçar o projeto, mas me parece que o fato de ter estado nesse 

contexto, de estar sendo nesse contexto, para as pessoas pode estar gerando uma 

dificuldade, porque a gente sentiu que a abertura para participar foi um pouquinho 

diferente. A estrutura já é muito delicada. Seja de qualquer instituição de poder. 

Independente de ser Judiciário. O fato de estar no JECRIM já é um grande desafio 

para os facilitadores. Agora o fato de estar dentro da sala do juiz gerava reiterados 

impactos quando a pessoa entrava: ué, mas não é a juíza? Eu não vou falar com vocês? 

Cadê a juíza? Por mais que eles tivessem sido convidados, para um processo circular 

no âmbito da Justiça Restaurativa. [...] Então, por intuição, por observação e 

percepção, eu acredito que o ambiente tenha um impacto bastante grande sobre a 

questão da adesão e da entrega. Não é só aderir, posso aderir, mas não me entregar ao 

processo, não confiar no processo, né? Então eu acho que a gente tem essa... a forma 

de convidar, que é fundamental, a gente tem pistas que isso precisa ser muito cuidado. 

E a Kay [Pranis] mesmo, quando a gente conversa, ela diz que só o fato de ser tribunal 

já tem aí uma perda. Então a gente está observando muito isso, nesse momento eu estou 

observando muito isso.  

Assim como os outros dois entrevistados, a educadora enfatiza as influências 

que o espaço em si contribui maior ou menor disponibilidade das pessoas para uma 

abertura ao diálogo. 
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Estou testando em outros lugares. Agora uma pena, porque o trabalho feito no 

Rio, assim, meu trabalho no Rio, sou carioca, é muito menor que no Brasil inteiro. As 

oportunidades em outros espaços, gerar uma mudança marcante, ela é muito maior. A 

gente está fazendo um trabalho lindíssimo em Rio Preto, São José do Rio Preto de São 

Paulo. Eles abraçaram mesmo a metodologia, têm muito carinho, observam muito, 

estão vendo primeiro com um determinado grupo, depois com outro, vão ampliando 

isso e aquela questão: cidade menor as coisas acontecem com mais facilitada, eu tenho 

que entender também isso.  

Outro aspecto que enfatiza sobre a sua atuação é que o foco não está no 

resultado em si, uma coisa que eu tenho batido muito, reprisado muito é que Justiça 

Restaurativa não é midiática. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho cuidadoso, 

é um trabalho artesanal mesmo, é um resgate de um vínculo pessoal. Não é uma coisa 

de massa, que as pessoas querem resultado, não, às vezes você fica um ano num caso 

que não vai a círculo porque não dá para juntar em condições de segurança. 

A entrevistada, que também é advogada, faz referências aos profissionais da 

área, destacando que os advogados têm incentivado, os advogados quando eles 

conhecem, a gente já fez eventos de sensibilização na OAB para mostrar um pouco 

para quem não conhece. Então eu acho que é bem interessante, é uma fase bem 

interessante.  

Fazendo uma comparação com os demais métodos de solução de conflitos, de 

tudo que eu conheço como autocomposição, processos circulares para mim é o que 

gera maior transformação em menor tempo e que tem uma capacitação de um 

facilitador que é sensível, que é atento, que funciona de uma forma ética, é o que uma 

formação mais breve, mas com muita consistência. Gosto muito, mas não é só essa, nós 

fizemos muita mediação restaurativa também no Projeto do Leblon. Que é aquela 

questão: qual é o grande impedimento? Nem sempre eles podem dizer que estão com o 

processo criminal nos seus contextos, então o círculo demanda um tempo muito grande 

de presença num dia e uma mediação pode ser mais ágil, que é mais dirigida, mais 

diretiva, o que a gente faz é de fato usar uma mediação restaurativa. Por que mediação 

restaurativa? Porque é uma mediação segundos os princípios e os valores da Justiça 
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Restaurativa. [...] Por que eu digo isso? Porque a gente na restaurativa tem bem 

marcado quem sofreu o dano. E não pode esquecer que alguém sofreu um dano, que 

precisa ter esse acolhimento e também não pode esquecer que estruturalmente a gente 

está numa sociedade que é um celeiro de injustiças, porque já vem num contexto de 

múltiplas causas, até que a pessoa pratique o dano.  

Ela faz uma autorreflexão comparando as suas condições de vida com as de 

muitos adolescentes que comentem atos infracionais. Então eu fico pensando nessas 

condições, muito diferentes das que eu tive, será que eu ia ser tão boazinha? Eu às 

vezes acho que não. Eu acho que eu ia ser muito revoltada e talvez fizesse muita coisa 

errada. Isso não trago como uma coisa para justificar e passar a mão da cabeça, não, 

eu acho que quando a gente responsabiliza e a Justiça Restaurativa pressupõe a 

responsabilização, a gente tem que apoiar para que a pessoa possa se responsabilizar 

efetivamente e cumprir aquilo que está se responsabilizando. Se não, fica muito pesado 

para todos, acho que a gente está num momento de... e também não sou romântica de 

dizer que tem uma justiça boa e uma ruim, e que a restaurativa é a boa, não é uma 

virada de chave, a gente precisa entender o que que existe e pra quem existe. Hoje nem 

todos são elegíveis à restaurativa, às vezes eu como equipe, com a equipe, eu digo essa 

pessoa não se responsabilizou, nega o fato, não acha que causou dano e não tem 

interesse em reparar, então ela não vai poder participar de um procedimento 

restaurativo. Não porque não queira, mas porque é para responsabilizar, apoiar e 

ressarcir, vem de um movimento de ressarcimento às vítimas e tudo mais. Então não 

adianta, é inócuo esse trabalho, às vezes a gente até, reconheceu o fato, vamos começar 

para ver se a pessoa depois também segue, se toma uma consciência, gera uma decisão 

e tal. Às vezes acontece, às vezes não. E aí quando não acontece a gente encerra. Isso a 

gente tem muito na questão de escola, o bullying, que não é uma palavra tão adequada, 

mas é uma categoria que se formou, acho que a gente precisa pensar: que que faz os 

adolescentes, as crianças na escola agirem dessa forma e não de outra? A gente 

precisa repensar a convivência, que momento a gente perdeu esse vínculo, enfim. E é 

isso que a Justiça Restaurativa propicia e a metodologia em especial. 
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Quando questionada sobre os obstáculos que identifica para o desenvolvimento 

da Justiça Restaurativa no Rio de Janeiro responde que é tão evidente, como é que a 

gente está em termos de gestores, como está na questão da corrupção, como é que a 

gente está na questão da governabilidade, a gente precisa entender que a corrupção 

tira vidas, não é o dinheiro que está faltando, não é só a merenda da escola, não são 

essas coisas, são vidas roubadas e são possibilidades de educação, de saúde, de 

Justiça, de assistência que não acontecem, porque nunca tem o dinheiro. Mas o 

dinheiro existe, então a gente sabe que as coisas no Rio têm a densidade demográfica 

maior, que outras cidades que eu trabalho, mas eu também trabalho em São Paulo, 

quer dizer, uma cidade grande, com desafios muito grandes também, mas eu acredito 

que nesse momento talvez se essa entrevista fosse feita em um tempo atrás ou a frente, a 

minha fala não seria essa. Mas um grande obstáculo é o grau de evasão de recursos do 

Estado, do município, das fontes do Poder Público para suprirem demandas que são 

atribuições do Poder Público e que não dá. E hoje na terceira onda da Justiça 

Restaurativa não dá para suportar isso. É o mínimo que um restaurativista pode fazer é 

se indignar e não é uma indignação para se insurgir propriamente dito, é ir numa 

direção de uma ação digna, em digna ação, é isso que a gente precisa começar a  ver. 

Cadê os valores? Porque com a crise também que a gente vive nesse momento é uma 

crise de valores. Individualismo não existe. Isso é uma construção também. A gente é 

gregário, é relacional, então essa coisa do indivíduo, não tem o indivíduo, eu me 

relaciono com o meio ambiente, eu me relaciono com as pessoas e se eu não me 

relaciono tem pesquisas que mostram que eu tenho um desenvolvimento até físico 

diferente. Eu não me desenvolvo da forma que os outros cerebralmente, [a] 

neurociência está aí mostrando.  

[...] 

Eu acho que no Rio, no âmbito do Judiciário tem muito da Meta 8 do CNJ, essas 

ações começaram muito a partir daí, da minha percepção, as ações mais de acordo 

com a Resolução 225 vamos dizer assim, de difundir, promover, instaurar, isso vem 

com a Resolução 225. Antes tinha a percepção do potencial, tinha um desejo de que 

acontecesse, algumas coisas acontecendo, de certa forma movimentos nessa direção, 
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uma sensibilidade maior na própria mediação e tal. Mas eu acho que o que a gente 

ganhou mesmo de uma vontade política, vamos dizer assim, acho que vem muito 

também coincidentemente ou não vem com a Meta 8 do CNJ, quando fala da obrigação 

dos tribunais de fomentar e de difundir, promover, criar os Centros de Restaurativa e 

tal. O Rio vem com 15 anos de diferença da implantação da Restaurativa, 13, 15 ou 

mais, porque foi 2002, 2005, aquela verba do Ministério da Justiça para promover a 

Justiça Restaurativa e aí a gente tem... estamos em 18, tem aí um bom tempo. Mas 

também acho que a gente vem tardiamente, mas com muita maturidade, porque de uma 

forma ou de outra a gente acompanhava ou atuava em outros contextos. Então não é 

que a gente está chegando nu e cru, não, ao contrário, tem muita consistência, muita 

gente estudando há muito tempo, tentando implementar há bastante tempo. No Rio tem 

seu tempo. Agora o curioso é que a Kay Pranis ela veio primeiro, a primeira vez que 

ela veio ao Brasil foi São Paulo e Rio, a convite do ISA e CECIPE [...] Mas aqui na 

época que veio foi muito difícil inserir, a Secretaria de Educação concedeu duas 

horinhas do auditório e não percebia um valor. Acolheram, foram muito educados em 

geral no evento, mas não tinham a noção do que estavam recebendo. A minha 

percepção é essa. Não tinham a noção do que que a Restaurativa poderia dar, quem ela 

era [Kay Pranis], por mais que a gente falasse, não havia percepção do que que a 

Justiça Restaurativa é como potência de transformação de vida, de mudança de vida e 

com isso a gente perdeu a oportunidade de tê-la muito frequente aqui. Ela tem uma 

agenda muito pesada no Brasil, que dificilmente, aliás, depois dessa fase, ela veio, 

depois veio de novo aí pelo CECIPE, sem o ISA, eu tava fora do Brasil, e depois ela tem 

vindo com uma agenda muito pesada e não tem tido oportunidade de vir para o Rio. 

Nós temos outras pessoas também muito ativas nessa área, mas a Kay mesmo a gente é 

que se desloca para ir aonde ela está. Isso é uma pena, porque ela pisou em São Paulo, 

fui lá recebe-la e vim pra cá para esperá-la para receber aqui. Houve um evento na 

OAB, no último andar, no oitavo, ela ficou encantada com a vista da cidade, aquela 

sala aquário é linda, ela gostou muito, mas não houve demanda superveniente para ela 

vir de novo.  

E encerra a gravação desabafando que isso é uma coisa que eu lamento, porque 

a gente poderia estar com a Kay desde muito cedo. Já poderíamos ter uma maturidade 
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nessa área e quanto mais tumultuada é a cidade, conflituosa é a cidade, com diferenças 

sociais muito mais marcantes, como é a nossa cidade, que está todo mundo convivendo 

junto com diferenças muito significativas, mais a gente precisa de metodologias 

restaurativas. Porque não é pela linha do castigo que a gente vai chegar a algum lugar. 

Muito ao contrário, a gente não apaga incêndio, com mais fogo. A gente não estanca a 

enchente com mais água e vivemos a ilusão e o paradoxo de apagar, de lidar com a 

violência com mais violência, isso não existe. Enquanto a gente não entender que isso é 

um paradoxo, que não vai gerar nada de positivo, vai ser muito complicado.    

Foram cerca de 50 minutos de gravação seguindo o roteiro estruturado 

(ANEXO), mas as memórias mais interessantes foram reveladas quando o gravador foi 

desligado.  

Ao longo da entrevista as perguntas norteavam o compartilhamento de suas 

práticas no âmbito da Justiça Restaurativa, porém a entrevistada respondia trazendo suas 

atuações mais recentes, mesmo quando o meu foco era no passado ela não mencionava 

suas experiências iniciais na área.  

Só quando terminamos a gravação a própria entrevistada tomou consciência de 

que havia participado da origem das práticas de Justiça Restaurativa na cidade do Rio de 

Janeiro, que era protagonista de um movimento que se originou entre os anos de 2000 e 

que hoje tem suas reverberações. 

Foi perceptível a diferença no rosto e no corpo da entrevista após essa 

autorevelação: parecia ter se apropriado desse lugar de contribuição para as construções 

em práticas restaurativas que sucederam aos movimentos de formação que ministrou e 

das iniciativas em escolas com parceria da Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC) 

há quase 15 anos.  

Desse lugar, despertou a curiosidade de buscar em seus registros os cursos 

ministrados, os documentos e relatórios de atividades das práticas em escolas, de 

pesquisar mais sobre a história da sua própria empresa que esteve atrelada a esse 

histórico da Justiça Restaurativa no Rio de Janeiro. 

Em julho nos encontramos no lançamento de um livro de um amigo em comum 

e a primeira frase dela foi: “estou descobrindo tesouros nos meus arquivos”.   
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Para concluir essa dissertação fiz contato por e-mail em abril de 2019 com todas 

as pessoas entrevistadas para solicitar autorização da identificação e Célia Passos 

complementou sua entrevista com a informação de que percebi que me escapou comentar 

que a primeira iniciativa no Rio foi no JECRIM da Barra da Tijuca – com o Dr. Joaquim 

Domingos, que após uma formação em Mediação (2007/2008) em que tivemos uma  aula 

(disciplina) sobre JR, eles (Dr. Joaquim, Arthur, Dra. Raquel, criaram o Fórum de Mediação e 

Práticas Restaurativas. Isso foi o grande marco da JR no Rio de Janeiro. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ideia de Justiça Restaurativa está em constante construção, sendo praticada de 

diferentes formas de acordo com as especificidades do local, da temática e das pessoas 

envolvidas, pois assim como os seres humanos são inacabados (FREIRE, 1996), a 

Justiça Restaurativa do mesmo modo se apresenta.  

Do seu histórico mundial contemporâneo atribuído à mediação vítima-ofensor 

no Canadá (ELLIOT, 2018; EVANS, 2018; ZEHR, 2008) e no Brasil seu início 

atribuído às pesquisas na área da educação em Jundiaí/SP em 1998 (SCURO, 2008), 

chegamos ao protagonismo do Judiciário brasileiro para a sua implementação.  

Inicialmente com os projetos pilotos junto ao Poder Judiciário em São Paulo, 

Distrito Federal e Rio Grande do Sul em 2005, posteriormente o Conselho Nacional de 

Justiça com a pesquisa Pilotando a Justiça, a Resolução nº225 e a Meta 8 de 2016.  

Na região sudeste, o estado do Rio de Janeiro foi o único a não cumprir essa 

meta, que consistia em implementar projeto com equipe capacitada para oferecer 

práticas de Justiça Restaurativa até 31/12/2016, em razão de o Tribunal não ter 

instituído formalmente programa para a realização de procedimento de Justiça 

Restaurativa, tampouco ter disponibilizado ações de capacitação, treinamento e 

aperfeiçoamento em Justiça Restaurativa, para o desenvolvimento das competências 

profissionais requeridas no procedimento de Justiça Restaurativa.  
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Há, todavia, diversas iniciativas esparsas desenvolvidas por outros atores, como 

o projeto executado pelo Centro de Defesa dos Direitos da Criança do Adolescente 

(CEDECA) desde 2014 com o objetivo disseminar a prática de Justiça Restaurativa e 

propiciar o atendimento a adolescentes autores de ato infracional. 

As práticas desenvolvidas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

(MPRJ) que desde 2005 já desenvolvia atividades na área de métodos adequados de 

solução de conflitos e em março de 2017 formalizou por meio da Resolução GPGJ nº 

2.106/17 o Centro de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo 

(CEMEAR).  

O Programa Municipal de Pacificação Restaurativa – Petrópolis da Paz, criado 

pela Lei 7.532 de 17 de agosto de 2017, que possui três projetos: Mediação Escolar, 

Comunitária e Justiça Restaurativa.  

O Programa de Justiça Restaurativa no âmbito das unidades socioeducativas do 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas- DEGASE, instituído pela Portaria 

DEGASE nº 441 de 13 de setembro de 2017, que prevê um modo estruturado com viés 

restaurativo para cuidar de danos concretos ou abstratos causados por atos de 

adolescentes e de sua responsabilização.  

Essa pesquisa inicialmente tinha a proposta que ouvir pessoas que já atuam 

nessas práticas, para a construção de um acervo de história oral. Porém, a decisão de 

mudança metodológica da história oral para o relato de experiências foi consequência da 

última entrevista realizada, com a Célia Passos, sendo relevante para a reflexão de que 

as memórias mais interessantes foram reveladas quando o gravador foi desligado.  

Optou-se pela identificação dos nomes e das instituições, com a devida 

autorização, permitindo que o foco seja esse olhar humano por de trás de cada um 

desses três papéis relevantes para o desenvolvimento da Justiça Restaurativa: Poder 

Judiciário, as pessoas que executam os projetos e aquelas que capacitam para que a 

metodologia seja aplicada.   

E o que é a Justiça Restaurativa para cada uma dessas pessoas?  
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Pelo olhar de quem julga é uma estrutura que não vai oprimir mais ainda as 

pessoas nas suas idiossincrasias, potencializada nas pessoas, dá uma igualdade no seu 

trato, não há muita sujeição de uma pessoa pela outra e você trabalha num grau em 

que a humanidade se faz mais importante do que uma regra abstrata e seca. 

Pelo olhar de quem faz, está atrelada a se apropriar, se assenhorar do fazer 

justiça, e isso não ser mais posse de um sistema... esse entendimento de justiça como 

valor e da gente ir lapidando a nossa capacidade de lidar com esse valor, de vivenciar 

esse valor, em especial em relação com os outros. 

Pelo olhar de quem educa, a Justiça Restaurativa permite uma visão muito mais 

ampla, porque eu via que ali eu não era alijada de ser pessoa, parte, mas eu tinha uma 

responsabilidade de ser parte considerando o meu lugar de fala. 

Como cada um entende o seu papel na construção dessas práticas reflete na 

forma como a Justiça Restaurativa é conceituada, tendo como a base comum a ênfase no 

aspecto relacional, do ser em relação. 

Pela análise das entrevistas, três foram os principais pontos de convergência 

identificados: 

a) Cuidado com a fundamentação teórica que dê o suporte para a Justiça 

Restaurativa; 

b) Reflexão crítica sobre o impacto simbólico de práticas realizadas dentro da 

estrutura física do Tribunal de Justiça;  

c) Predominância do processo circular como metodologia aplicada; 

d) Complexidade do contexto político e econômico do Rio de Janeiro. 

 

Os autores Boaventura de Sousa Santos e Martin Heidegger foram citados para 

dar solidez teórica às práticas.  Boaventura por sua Ecologia dos Saberes, “um conceito 

que visa promover o diálogo entre vários saberes que podem ser considerados úteis para 

o avanço das lutas sociais pelos que nelas intervêm. É uma proposta nova e, como tal, 

exige alguns cuidados” (CARNEIRO; KREFTA; FOLGADO; 2014).  

Heidegger, por sua vez, refere-se à ética como base na origem etimológica de 

ethos “como lugar de morada do homem, não como uma doutrina de regras morais, mas 
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como lugar de abertura do Dasein, lugar onde se dá a sua relação com o mundo. E o que 

é a Ética senão uma relação do homem com o mundo?” (CORRÊA, 2001).  

Quanto às práticas realizadas dentro da estrutura física do Tribunal de Justiça, há 

críticas tanto pela violência simbólica dessa estrutura de poder ou pela frustração da 

expectativa das pessoas que buscam nesse lugar que alguém faça justiça. Essas duas 

perspectivas são diametralmente opostas à Justiça Restaurativa, que se pretende 

inclusiva, participativa, democrática e para fortalecer os participantes para que possam 

no seu tempo alcançar consensualmente uma solução para o que viveram.  

Os processos circulares, por sua vez, são mencionados pelos três entrevistados 

como metodologia potente para aplicação da Justiça Restaurativa. O fato de a Kay 

Pranis ter vindo ao Rio de Janeiro na sua primeira passagem pelo Brasil e as educadores 

que realizam capacitação em Justiça Restaurativa com mais frequência na cidade terem 

feito formação com ela, pode ser um indicativo dessa influência. 

A forma como se desenvolvem os círculos se aproxima do conceito de 

communitas de Victor Turner, como um fato da experiência de todos, uma relação entre 

pessoas, sendo possível estabelecer um paralelo entre os processos circulares e os rituais 

a que esse autor se refere no que tange ao comportamento igualitário e cooperativo 

diante de um conflito.  

Assim como a perspectiva sociológica do conflito de George Simmel, de que a 

sociedade seria fruto de um processo de interação entre indivíduos em tempos e lugares 

específicos, denominada de sociação (Simmel apud CASTRO, 2014, pp.39-50), traz 

elementos para analisar a construção consensual dos acordos na Justiça Restaurativa e a 

perspectiva do conflito como oportunidade para o diálogo.   

São bases teóricas para um fazer no Rio, com suas questões políticas e 

econômicas, seus elementos simbólicos, disputas por espaço e poder, desafios 

apontados para a fluidez da Justiça Restaurativa na cidade. São muitas as iniciativas 

existentes, o engajamento pessoal das pessoas, mas há também bloqueios institucionais 

que limitam a potência do que pode florescer na cidade. 

Distinguir em diferentes papeis quem julga, quem faz e quem educa foi uma 

estratégia para olhar os discursos por distintas perspectivas, mas todos estão fazendo 
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Justiça Restaurativa, na medida em que acreditam nessa forma de solução de conflitos, 

acreditam nos seus princípios, valores e expõem nas suas narrativas a busca por uma 

coerência no agir restaurativo.       

Falar sobre Justiça Restaurativa é primeiro ter a clareza de que não há uma 

definição fechada sobre o que seja, é um constante construir, pois primeiro surgiram as 

experiências, depois a teorização sobre esse fazer, que é uma tecnologia jurídica potente 

para trocar as lentes daqueles que atuam na estrutura da Justiça, reverberando também 

naqueles que utilizam esse serviço ou fora dela, impactando a forma como escolhemos 

olhar para os conflitos, para os danos, para as nossas dores, relações e história.  

Escolhas sobre diálogo, democracia, inclusão, reparação, restauração. E o que há 

para restaurar? São muitas violações: desde o tempo colonial com o massacre indígena e 

com a escravidão de africanos, culturas e memórias apagadas. Na República, suas lutas 

sociais invisibilizadas. Na contemporaneidade, seus presos políticos e as execuções 

policiais sumárias. Uma justiça que se pretenda restaurativa reconhece essa 

complexidade. Então que comecemos por restaurar histórias. 
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ANEXO 

ROTEIRO INDIVIDUAL DE ENTREVISTA 

 

Contexto Geral Biografia Questões 

Encontros entre vítimas e 

ofensores surgidos nos 

anos 1970; experiências 

com grupos comunitários 

dos anos 1980; encontros 

estruturados por roteiros 

nos anos 1990; 

  

  Filiação, data, local de 

nascimento, locais onde 

residiu 

Formação escolar, 

profissional, escolha de 

carreira 

Atividade dos pais 

 

Anos 1990 

Círculos Restaurativos no 

Rio de Janeiro 

  

2002 

Resolução 12/2002 do 

Conselho Econômico e 

Social das Nações Unidas - 

Princípios Básicos para 

utilização de Programas de 

Justiça Restaurativa em 

Matéria Criminal 

Criação do CNVBrasil – 

Centro Internacional de 

Comunicação Não-
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Violenta, organização 

internacional, não 

lucrativa, dedicada à 

construção da paz 

2003 

Parceria entre a Secretaria 

de Reforma do Judiciário 

do Ministério da Justiça e o 

Programa das Nações 

Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD 

quanto aos meios 

alternativos de resolução 

de conflitos. 

 

  

2004-2005 

Projetos pilotos em JR: São 

Caetano do Sul (SP), 

Brasília (DF) e Porto 

Alegre (RS) 

 

  

2007 

Curso de Mediação de 

Conflitos em Segurança 

Cidadã subsidiado pelo 

PNUD – Programa das 

Nações Unidas – e pela 

SENASP – Secretaria 

Nacional de Segurança 

Pública 

Projeto-piloto ocorrido no 

Rio de Janeiro (2007) para 

470 participantes: juízes, 

promotores, defensores, 

policiais de distintas 

corporações, gestores 

comunitários, técnicos do 

judiciário, conciliadores 
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voluntários. 

 

PORTARIA Nº  45/2007 

Instala o Fórum 

Permanente de Práticas 

Restaurativas e Mediação e 

designa seu Núcleo Básico: 

Juiz de Direito Joaquim 

Domingos de Almeida 

Neto - Presidente 

Juíza de Direito Raquel 

Santos Pereira Chrispino - 

Vice-Presidente 

Juíza de Direito Gilda 

Maria Carrapatoso 

Carvalho de Oliveira - 

Membro 

Juíza de Direito Flávia 

Machado da Silva 

Gonçalves Pereira - 

Membro 

Juíza de Direito Mabel 

Christina Castrioto 

Saramago - Membro 

Promotora de Justiça Anna 

Maria Di Masi - Membro 

Drª Tânia Almeida - 

Médica - Membro 

Drª Célia Maria Oliveira 

Passos - Advogada - 

Membro 

Drª Gabriela Assmar - 

Advogada – Membro 

2008 

Introduz alteração na 
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Portaria nº 45, de 17 de 

dezembro de 2007, que 

instala o Fórum 

Permanente de Práticas 

Restaurativas e Mediação 

para acrescentar: 

Juiz de Direito Joaquim 

Domingos de Almeida 

Neto - Presidente 

Juíza de Direito Raquel 

Santos Pereira Chrispino - 

Vice-Presidente 

Juíza de Direito Flávia 

Machado - Membro 

Juíza de Direito Gilda 

Carrapatoso Carvalho 

Oliveira - Membro 

Juíza de Direito Mabel 

Cristina Castrioto 

Saramago - Membro 

Promotora de Justiça Anna 

Maria Di Masi - Membro 

Drª Tânia Almeida - 

Médica - Membro 

Drª Célia Maria Oliveira 

Passos - Advogada - 

Membro 

Drª Gabriela Assmar - 

Advogada - Membro 

 

2009 

Criação do CEDECA Rio 

de Janeiro, Organização 

Não Governamental 

(ONG)  
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2010 

Resolução 125 do 

Conselho Nacional de 

Justiça 

  

2012 

Lei nº 12.594 que institui o 

Sistema Nacional de 

Atendimento 

Socioeducativo (Sinase) 

prevê prioridade a práticas 

ou medidas que sejam 

restaurativas e, sempre que 

possível, atendam às 

necessidades das vítimas.   

  

2014 

A Justiça Restaurativa é 

incentivada pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) 

por meio do Protocolo de 

Cooperação para a difusão 

da Justiça Restaurativa, 

firmado em agosto com a 

Associação dos 

Magistrados Brasileiros 

(AMB).  

Resolução nº 118 do 

Conselho Nacional do 

Ministério Público que 

incentiva a implementação 

e adoção de mecanismos 

de autocomposição, 

incluindo o processo 

restaurativo Projeto Justiça 

Restaurativa no Rio de 

Janeiro desenvolvido pelo 

Centro de Defesa dos 

Direitos da Criança e do 

Adolescente – CEDECA 

Rio de Janeiro, com apoio 

de recursos do edital do 
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Fundo Nacional dos 

Direitos da Criança e do 

Adolescente 

(FNDCA/CONANDA), em 

convênio com a Secretaria 

de Direitos Humanos da 

Presidência da República 

(SDH-PR), tendo como 

parceiros estratégicos a 

Plataforma Mediação 

Brasil e o Núcleo de 

Mediação da Faculdade de 

Direito do IBMEC/RJ. 

 

2015 

Lei nº 13.105 do Código de 

Processo Civil, que prevê 

que o Estado promoverá, 

sempre que possível, a 

solução consensual dos 

conflitos 

Grupo de trabalho 

instituído pelo presidente 

do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), ministro 

Ricardo Lewandowski, por 

meio da Portaria n. 74 de 

12 de agosto de 2015, para 

desenvolver estudos e 

propor medidas para 

contribuir com o 

desenvolvimento da Justiça 

Restaurativa no país 

  

2016 

Resolução nº 225 do CNJ 

sobre Justiça Restaurativa 

Meta 8 do CNJ 

Ato Executivo nº 44 de 29 
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de março de 2016, institui 

o Grupo de Trabalho da 

Justiça Restaurativa (GT  

JUSTIÇA 

RESTAURATIVA) do 

Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro. 

Executivo nº 71/2016 

acresceu:  

Art. 2º, XI   um servidor 

representante da equipe 

interdisciplinar da CEVIJ. 

(Incisos de I a XI com 

redação dada pelo Ato 

Executivo nº 71/2016) 

Art. 4º O GT JUSTIÇA 

RESTAURATIVA 

receberá apoio técnico do 

Departamento de Apoio e 

Assessoramento Técnico 

aos Órgãos Colegiados e 

Administrativos 

(DGESP/DEACO). (com 

redação dada pelo Ato 

Executivo nº 71/2016) 

  

PORTARIA nº 2384/2016 

de 13 de dezembro, institui 

Grupo de Trabalho para 

Implementação das 

Práticas Mediativas (GT-

PRÁTICAS 

MEDIATIVAS) do 

Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 Fórum Permanente de 

Práticas Restaurativas e 

Mediação (Portaria nº 
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31/2017, de 15 de março 

de 2017) composto por: 

Desembargador César 

Felipe Cury – Presidente 

Juiz de Direito André 

Felipe Alves da Costa 

Tredinnick – Vice-

Presidente 

Juíza de Direito Mylene 

Glória Pinto Vassal – 

Membro 

Juíza de Direito Márcia 

Maria Ferreira Calainho – 

Membro 

Procuradora de Justiça 

Anna Maria Di Masi – 

Membro 

Defensor Público Fábio 

Schwartz – Membro 

Advogada Juliana Loss de 

Andrade – Membro 

Advogada Célia Maria 

Oliveira Passos – Membro 

Cientista Social Bárbara 

Musuméci Mourão – 

Membro 

Psicóloga Cláudia Maria 

Ferreira de Souza – 

Membro 

Portaria nº441 de 13 de 

setembro de 2017 institui o 

Programa de Justiça 

Restaurativa do DEGASE 

PORTARIA nº 3448/2017 

de 28 de setembro de 2017: 

altera a composição da 
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Subcomissão de 

Coordenação Especializada 

de Métodos 

Autocompositivos 

(COEMA). 

ATO NORMATIVO TJ nº 

14/2017  

Estrutura nos CEJUSC`s, 

nas Regionais de Bangu, 

Barra da Tijuca, 

Leopoldina e Santa Cruz, 

as Casas da Família para 

prover serviços necessários 

ao adequado tratamento 

dos conflitos familiares, 

atendendo o artigo 694 do 

CPC. 

Ato Executivo do TJRJ nº 

273 de 12 de dezembro de 

2017 instituiu o Grupo de 

Trabalho da Justiça 

Restaurativa na área da 

Socioeducação (GT-

JUSTIÇA 

RESTAURATIVA-

SOCIOEDUCAÇÃO), 

como órgão colegiado 

administrativo de 

assessoria, auxílio e apoio 

ao Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos 

(NUPEMEC). 

Portaria nº 43 de 25 de 

junho de 2018 do Conselho 

Nacional de Justiça que 

nomeou a juíza Vanessa de 

Oliveira Cavalieri Felix 

para o Comitê Gestor da 

Justiça Restaurativa 

  

 




