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“A justiça do justo. 

Para além da justiça dos tribunais, 

o que é justo para as pessoas. 

Uma justiça que faz reconhecer 

A si próprio e ao outro. 

Ser sujeito e responsabilizar-se pelo que aconteceu. 

Uma justiça que vai além da punição, 

e propõe restaurar o dano, 

Curar as relações 

E as pessoas que foram ofendidas” (CEDHEP, 2014). 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo (CDHEP) é 

uma organização não-governamental,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  missão:  formar  e 

articular  sujeitos  sociais  e  processos  políticos,  atuando  na  construção  de  uma sociedade 

justa e  solidária,  de  pleno  exercício  da cidadania,  à luz dos  princípios fundamentais dos 

Direitos Humanos, sociais, econômicos, culturais e ambientais (CEDHEP, 2013, p.05). 

Desde 2005 oferece cursos em diversas partes do Brasil e do mundo. Os cursos são 

ofertados buscando formar multiplicadores em Fundamentos da Justiça Restaurativa. Para 

tanto, o CEDHEP utiliza as metodologias da Escola de Perdão e Reconciliação (ESPERE). 

Nesta perspectiva o CDHEP elaborou e adaptou a metodologia da ESPERE para crianças e 

adolescentes, objetivando interromper o ciclo de reprodução da violência e restaurar relações 

e danos (CEDHEP, 2013, p.05).  

No ano de 2010, através da Pastoral Carcerária, o CEDHEP trouxe a Cascavel a 

formação em Fundamentos da Justiça Restaurativa para educadores(as), psicólogos(as), 

advogados(as), policiais, médicos, conselheiros tutelares, bem como a alguns profissionais 
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lotados em serviços socioassistenciais. Parte deste grupo que concluiu o curso em Cascavel, 

iniciou ainda no ano de 2013 a formação do Núcleo Comunitário de Práticas em Justiça 

Restaurativa (NCPJR), sob a supervisão do CDHEP
1
. Desde então, estes profissionais tem se 

tornado agentes multiplicadores, atuando na perspectiva de promover a cultura de paz.  

 O fortalecimento do NCPJR em Cascavel se deu a princípio, através da atuação de 07 

facilitadores com supervisão semanal para discussão dos casos com os facilitadores 

envolvidos e através do envio de material de estudo e atualmente conta com 24 pessoas 

formadas. 

2. INTRODUÇÃO 

 

A violência, em seu sentido mais abrangente faz parte da vida cotidiana dos 

indivíduos. Quando, mesmo que superficialmente, são pensadas as manifestações imediatas 

da violência, costuma-se associá-las com as situações que representam os embates, as guerras 

e as agressões físicas. Todavia é fundamental ter presente que essas caracterizam uma das 

faces da violência que, no entanto, é muito mais abrangente e que nem sempre tem sido 

perceptível, dado que ela foi historicamente naturalizada. 

A violência também está presente em diferentes instituições, nas relações da família, 

nas relações dos poderes políticos, do trabalho, da Justiça, nas relações entre as pessoas. E, 

recentemente, tem sido abordada com mais frequência pelos meios de comunicação, em 

função do crescimento da prática da criminalidade, que é uma das expressões mais graves da 

violência (BREMM, 2008, p. 14). 

                                                           
1 Até o presente momento o CDHEP tem disponibilizado o acompanhamento e fortalecimento do Núcleo 

Comunitário de Praticas de Justiça Restaurativa – NCPJR em Cascavel-PR. O mesmo tem assessorado 

continuamente o Núcleo com supervisões  esporádicas, bem como a parte bibliográfica. Além disso temos por 

parte da Fundación para La Reconciliación  (ESPERE), criada pelo sociólogo Pe. Leonel Narvaez que nos 

subsidia com a assistência de sua metodologia acompanhada pelas coordenações: local, setorial e nacional. 

 



 

 

12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

         

NÚCLEO COMUNITÁRIO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA DE CASCAVEL 

 

8 

 

Neste sentido, tem se observado que a violência praticada por adolescentes é uma 

temática cada vez mais presente nos meios de comunicação. O alarme midiático acerca do 

possível crescimento de atos infracionais praticados por adolescentes tem gerado solicitações, 

por parte da população, de medidas repressivas - as quais tem se materializado em diversos 

projetos de lei e de emendas à Constituição no Congresso Nacional, com vistas à redução da 

idade penal (COSTA, 2005, p.74). 

Todavia, conforme nos alerta Volpi (2001 apud COSTA, 2005, p. 74) existe, na 

sociedade brasileira, um tríplice mito no que tange a adolescência em conflito com a lei, qual 

seja: hiperdimensionamento do problema, periculosidade do adolescente e impunidade. Os 

dois primeiros mitos, segundo o estudioso, decorrem de uma manipulação de dados oficiais 

realizada pelos meios de comunicação. Segundo ele, a ideia repassada a opinião pública é a de 

que é crescente o número de infrações cometidas por adolescentes. Bem como, é repassada a 

ideia de que estes atos praticados por adolescentes costumam ser em maior volume do que os 

cometidos pelos adultos e que estes atos são revestidos de grande violência. 

Por outro lado, todavia, tem se observado que grande parte da população não é levada 

a refletir - por estes mesmos meios de comunicação – sobre a realidade vivenciada por estes 

adolescentes: eles realmente têm sido considerados como prioridade absoluta na formulação e 

execução de Políticas Setoriais pelo Estado? Eles são tratados por suas famílias e pela própria 

sociedade com a devida prioridade e como sujeitos de direitos? Será que está sendo-lhes 

fornecido um tratamento diferenciado devido à condição peculiar de pessoas em 

desenvolvimento?  

Pontua-se, neste sentido, que é de extrema relevância que antes de serem realizados 

pré-julgamentos acerca dos adolescentes em conflito com a lei, efetue-se uma análise 

conjuntural das condições por eles vivenciadas. É preciso, por exemplo, ter presente que, 

quando a proteção e a não efetivação dos direitos relativos à criança e adolescente falham, a 

vulnerabilidade aumenta. Vulnerabilidade esta que, somada as mais diversas expressões da 



 

 

12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

         

NÚCLEO COMUNITÁRIO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA DE CASCAVEL 

 

9 

 

questão social
2
 que os circunda, à lógica do consumismo – a qual prega que para “ser” é 

preciso “ter” – e a necessidade de se sentir pertencente a grupos, especialmente nesta faixa 

etária [adolescência] tem colaborado, significativamente, para que adolescentes transgridam 

regras e se envolvam com a prática de atos infracionais.  

Destarte, levando-se em consideração o acimo exposto, bem como, o disposto no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, 

no Art. 35, inciso III da Lei nº 12.594/12 (Lei do Sinase), considerando as recomendações 

internacionais sobre a aplicação de Justiça Restaurativa como a Resolução 2002/12 do 

Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC) e demais normativas 

internacionais (CEDHEP, 2014), que a 12ª Promotoria de Justiça, apoiada pelo Setor 

Psicossocial/Unidade de Serviço Social – 6ª URATE, Univel, Núcleo Regional de Educação 

de Cascavel e Núcleo Comunitário de Práticas de Justiça Restaurativa de Cascavel (em 

parceria com o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular - CEDHEP) propôs o 

referido projeto.  

A iniciativa da formação da parceria surgiu a partir do acompanhamento de uma 

reunião da Rede de Atenção e Proteção Social
3
 do município de Cascavel, em setembro do 

ano de 2013 pela Promotora titular da 12ª Promotoria de Justiça, Dra. Larissa Haick Vitorassi 

Batistin (Promotora da Infância e Juventude – área do Ato Infracional). Na ocasião, a 

Promotora juntamente com o Setor Psicossocial do Ministério Público da Comarca e demais 

membros da Rede tiveram a oportunidade de conhecer o projeto de Práticas de Justiça 

Restaurativa, iniciado no ano de 2010, pela Pastoral Carcerária no Município de Cascavel. A 

partir deste contato inicial agendou-se uma reunião, com representantes do Núcleo 

                                                           
2
 Conforme Iamamoto (2014, p. 156) “A gênese da questão social na sociedade burguesa deriva do caráter 

coletivo da produção contraposto à apropriação privada da própria atividade humana – o trabalho -, das 

condições necessárias a sua realização, assim como de seus frutos. [...] Assim, a questão social condensa o 

conjunto das desigualdades e lutas sociais, produzidas e reproduzidas no movimento contraditório das relações 

sociais [...]”. 
3
 Especificamente uma reunião da Comissão da Criança e do Adolescente. 
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Comunitário de Práticas de Justiça Restaurativa de Cascavel (NCPJR) e da União 

Educacional de Cascavel (UNIVEL), no Núcleo de Prática Jurídica desta instituição.  

Após a reunião, foi acordado que seria iniciada uma parceria entre a respectiva 

Promotoria e o NCPJR para a realização de práticas restaurativas com adolescentes em 

conflito com a lei. A Promotoria faria uma seleção dos casos a serem destinados, sendo que, 

num primeiro momento, seriam selecionados somente os atos infracionais de menor potencial 

ofensivo. Os representantes do NCPJR esclareceram a Promotora que para o processo 

restaurativo ter êxito, era de extrema relevância, que fosse realizada a indagação, sobre o 

desejo ou não de participar das práticas restaurativas, primeiramente ao ofensor
4
. Tal 

necessidade leva em consideração os Art. 7º e 8º da Resolução 12 de 2002 da ECOSOC, os 

quais dispõem, respectivamente que “processos restaurativos devem ser utilizados somente 

quando houver prova suficiente de autoria para denunciar o ofensor e com o consentimento 

livre e voluntário da vítima e do ofensor” “A vítima e o ofensor devem normalmente 

concordar sobre os fatos essenciais do caso, sendo isso um dos fundamentos do processo 

restaurativo” (CEDHEP, 2014, p. 48).  

Ademais, pela própria experiência dos facilitadores, pontuou-se que caso esta 

indagação do desejo de participação fosse realizada, primeiramente, com o ofendido
5
 (e este 

assentisse) e, posteriormente, se indagasse o ofensor (e este se negasse a participar de tais 

práticas) o ofendido se sentiria revitimizado. 

Considerando tais aspectos, já no mês de outubro de dois mil e treze, a Promotoria 

encaminhou o primeiro caso ao NCPJR. A prática restaurativa foi realizada na Escola 

Estadual Eleodoro Ébano Pereira pelo facilitador Luiz L. Bedatty e pela co-facilitadora 

Walkyria G. C. Gapsky Giordani e teve grande impacto entre os alunos envolvidos.  

No mês de maio de dois mil e catorze, por sua vez, foi iniciada a formação dos 

professores da rede estadual, tendo em vista a parceria estabelecida entre o NCPJR e o Núcleo 

                                                           
4
 Pessoa que causou o dano a outrem, no caso, adolescente. 

5
 Pessoa que sofreu o dano. 
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Regional de Educação de Cascavel. Tal iniciativa recebeu apoio da Promotoria, considerando 

a necessidade da realização de um trabalho preventivo nas escolas, de consolidação da cultura 

de paz e também buscando evitar a judicialização crescente de demandas oriundas das 

escolas.  

A escola, como se sabe, em razão da diversidade e da pluralidade é palco constante 

de conflitos interpessoais, os quais muitas vezes desencadeiam-se para a violência. O 

fenômeno da violência escolar há muito tem chamado à atenção e é necessária a atuação de 

todos para o enfrentamento do problema. 

Neste contexto desafiador, considerou-se que as ferramentas e as habilidades da 

Justiça Restaurativa poderiam colaborar para uma melhoria na prevenção e na resolução de 

conflitos escolares. A Justiça Restaurativa poderá ainda transmitir os preceitos fundamentais 

relacionados ao bom convívio escolar e social, permitirá conscientizar as crianças e os 

adolescentes a protagonizarem os valores éticos, as responsabilidades sociais e ao 

aprendizado de habilidades que estimulem o diálogo, a cooperação e a solução pacífica dos 

conflitos. Elas dão um destaque especial no desenvolvimento de valores essenciais às crianças 

e aos jovens, tais como o respeito, a empatia, a responsabilidade social e a autodisciplina. 

Ainda, estabeleceu-se que as práticas restaurativas nas escolas poderão ser usadas em 

dois níveis: primário e secundário. O nível primário busca melhorar o relacionamento escola-

família-comunidade, fortalecer o diálogo entre todos, promover a melhoria do vínculo da 

comunidade escolar, a comunicação não-violenta, as atividades pedagógicas restaurativas em 

suma, construir um trabalho proativo de comunidade escolar segura, democrática e 

respeitável, numa cultura de paz. O nível secundário, por sua vez, é usado para a restauração e 

reparação das relações através do diálogo, da comunicação não-violenta e das reuniões 

restaurativas (mediações e círculos restaurativos). O foco do nível secundário está em 

reconectar, consertar e reconstruir relações
6
. 

                                                           
6
 Atualmente está em andamento um projeto piloto no Colégio Estadual Marcos Claudio Schuster, que visa 

torná-lo o primeiro colégio restaurativo de Cascavel. A parceria iniciou ainda no ano de 2013. 
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Neste sentido, cabe mencionar que, até o presente momento foram encaminhados 30 

casos através da Promotoria da Infância e Juventude (área do Ato Infracional) e 03 pelo 

Núcleo Regional de Educação (NRE). Foram realizados um total de 224 atendimentos (entre 

pré-círculos, círculos e pós círculos). Participaram destes círculos um total de 188 pessoas 

tendo uma média de 5 a
 
6 participantes por caso. Sendo em média 02 a 03 pré-círculos por 

pessoa. 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 
 

 Contribuir para a promoção da superação de violências através da divulgação e 

aplicação da Justiça Restaurativa no Município de Cascavel, oportunizando aos 

adolescentes, seus familiares, rede de atenção e proteção social e comunidade em 

geral, outro modelo de resolução de conflitos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Fomentar a articulação e integração do Sistema de Garantias de Direito do adolescente 

em conflito com a lei na perspectiva da construção de uma Cultura de Paz;  

 Efetivar o caráter pedagógico da medida socioeducativa preconizada nas normativas; 

 Fazer com que os participantes conheçam e compreendam quais as consequências da 

violência e da raiva na saúde física, emocional e nas relações sociais; 

 Propiciar aos adolescentes aprendizado de novas formas de lidar com a violência e 

agressividade de maneira mais responsável e adequada; 

 Avaliar a efetividade da intervenção restaurativa a fim de posteriormente subsidiar 

políticas de prevenção;  

 Capacitar e supervisionar a Rede que compõe o Sistema de Garantia de Direitos no 

que tange a práticas de Justiça Restaurativa; 
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 Diminuir a judicialização de casos com pequeno potencial ofensivo reduzindo sua 

incidência; 

4. JUSTIFICATIVA 

 

O número de homicídios de adolescentes e jovens em Cascavel apresenta altos índices. 

No ano 2012 Cascavel apresentou números alarmantes ficando próximo do índice de Bogotá
7
 

na Colômbia, onde as guerrilhas propostas pelas FARC ceifavam muitas vidas. Os números 

em Cascavel eram de 77,3 mortes para cada 100 mil habitantes (em 2012).  

Embora esse número tenha reduzido, o fato é que ainda hoje morrem muitos 

adolescentes e jovens vítimas de homicídio no Município. No ano de 2012 (ano de criação da 

Delegacia de Homicídios no Município) o número de mortes perfazia um total de 168. No ano 

de 2013 estes números caíram para 108 casos e no de 2014 para 83 casos. Dentre estes 83 

casos, 18 ocorreram na região norte, sendo que 40 vítimas encontravam-se na faixa etária 

entre 17 e 28 anos, 02 entre 14 e 15 anos e uma criança de 06 anos. Ficando assim 

evidenciado 43 casos estão abaixo de 28 anos (NCPJR, 2014).  

Esses dados são motivo de preocupação. Especialmente acrescidos por informações 

constantes no Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Cascavel (2014), no qual 

podemos verificar que é urgente o investimento em metodologias alternativas e de prevenção. 

Assim, considerando o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Cascavel, 

verificam-se muitas indicadores preocupantes que merecem um estudo mais pormenorizado. 

Verificou-se que os grupos familiares dos adolescentes que cumprem medida em meio aberto, 

em sua maioria, são chefiados por mulheres as quais, grande parte das vezes, são as únicas 

responsáveis por garantir a subsistência da família. Devemos avaliar que a criação e educação 

de filhos constitui-se numa tarefa árdua que implica numa relação de mútuo apoio entre os 

membros da família, em geral pai e mãe. Quando há a ausência de um membro, via de regra 

                                                           
7
 Em Bogotá antes do trabalho das Escolas de Perdão e Reconciliação (ESPERE) a estimativa era de 78 mortes 

para cada 100 mil habitantes. Número este que foi reduzido para 18 após a realização do trabalho. 
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haverá a sobrecarga do outro. Ainda cabe ressaltar que estas famílias, majoritariamente não 

estão incluídas em programas sociais fundamentais para superação de suas vulnerabilidades. 

Observou-se ainda o alto índice de uso de substâncias psicoativas nessas famílias, bem 

como o envolvimento com histórico infracional. A renda familiar média é de menos de 1 

salário mínimo, o que pode explicar um pouco a razão de suscetibilidade ao ingresso no 

mundo do tráfico. Nesse sentido, cabe mencionar que os atos infracionais praticados em maior 

proporção entre os anos de 2011 e 2013 estão relacionados a tráfico e uso de substância 

psicoativa respectivamente: 471 (artigo 33) e 428 (artigo 28). Ambos atos infracionais 

somente ficam atrás dos crimes de trânsito que totalizam 604 neste mesmo período. 

Considerando os fatos acima dispostos que se propõe o presente projeto. Através dele 

buscar-se-á munir os participantes dos círculos restaurativos e participantes das Formações 

em Práticas Restaurativas de ferramentas, estratégias e habilidades que os levarão a gerenciar 

estes conflitos, pacificamente, numa situação vindoura. Ademais, espera-se que esta 

oportunidade seja vista como oportunidade de mudanças e de crescimento. Ao aprender sobre 

o conflito, as crianças, adolescentes, familiares e demais participantes dos círculos 

restaurativos aprenderão mais sobre eles mesmos. Esta ideia é reforçada por Boonen (2011, p. 

121) estudiosa e referência em Justiça Restaurativa no Brasil: 

 

As Práticas informais e formais de Justiça Restaurativa preparam a aplicar  tanto as 

práticas informais de comunicação e abordagens de conflitos quanto os Círculos 

formais de Vítima, Ofensor e Comunidade e o Circulo de Paz, segundo Kay Pranis. 

São procedimentos comunitários nos quais todas as pessoas envolvidas na situação 

de conflito e/ou crimes se encontram para buscar uma compreensão mútua, 

responsabilização e a reparação do dano causado. 

 

Neste sentido cabe mencionar que muito além de ser um método de resolução não-

violenta de conflitos, a Justiça Restaurativa é um novo modelo de justiça que se orienta pelas 

consequências e danos causados, e não pela definição de culpados e punições. Ela valoriza a 

autonomia e o diálogo entre as pessoas, criando oportunidades para os envolvidos (ofensor, 
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vítima, familiares, comunidades) se expressarem e participarem na construção de ações 

concretas que possibilitam prevenir a violência e lidar com suas implicações: 

 
“Em termos imediatos, as práticas inspiradas pela Justiça Restaurativa podem ser 

vistas ora como complementares à justiça convencional, servindo para humanizar o 

sistema, qualificar o atendimento e reduzir os danos da sua intervenção, ora como 

alternativas para buscar soluções mais satisfatórias e gratificantes para os 

envolvidos, mais produtivas e seguras para a sociedade, e menos gravosas para o 

infrator do que seria a responsabilização penal, dispensando seu percurso pelas vias 

tradicionais. 

Quando coincidirem com alguma etapa processual anterior à sentença, as práticas 

restaurativas podem ser compreendidas como alternativa à atuação convencional da 

justiça, o que equivale dizer que pode ser considerada como um mecanismo 

diversório” (CEAG/UNB, 2013, módulo IX, p. 03).  

 

Ademais, se considera que uma dimensão fundamental das Práticas de Justiça 

Restaurativa é a articulação em Rede, uma vez que muitas das ações firmadas nos acordos 

dos círculos restaurativos são encaminhados, acolhidos e cumpridos em equipamentos e 

serviços públicos. Ao mesmo tempo, a capacitação em Práticas de Justiça Restaurativa dos 

atores que compõe a Rede articulada é fundamental posto que estes, após a formação, estarão 

habilitados a restaurarem vínculos e danos.  

 

5. METODOLOGIA 
 

As Práticas de Justiça Restaurativas do NCPJR de Cascavel segue o processo de 

formação de Fundamentos e Práticas de Justiça Restaurativas do Centro
8
 de Direitos 

Humanos e Educação, que por sua vez trabalha com metodologias da Fundación para La 

Reconciliación de Bogotá, Colômbia, o Instituto Internacional de Práticas Restaurativas dos 

EUA, os Círculos de Paz da Kay Pranis, baseados na sabedoria das primeiras comunidades do 

Canadá.  

                                                           
8 Sua equipe é formada por doutoras, mestras e especialistas em ciências sociais e da religião, ciência política, 

direito, psicologia e pedagogia.  
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Os Fundamentos das Práticas Restaurativas utilizadas em Cascavel tem como base os 

pressupostos da Escola de Perdão e Reconciliação (ESPERE). De acordo com estes 

pressupostos são ministrados 12 encontros, de 4 horas, onde os conhecimentos teóricos são 

apresentados de forma criativa, segundo a técnica de Educação Popular aos participantes em 

formação.  

O curso de Fundamentos de Justiça Restaurativa parte de um paradigma que 

compreende que a vitima, muitas vezes, tende a reproduzir o ciclo da violência a qual foi 

submetida. Desta forma, aborda a necessidade da tomada de consciência da vivência e das 

emoções carregadas em situações de violência. Objetiva desta maneira, possibilitar uma 

resolução não violenta do conflito, mas sim, pacífica. O curso aborda o conceito de perdão e 

de restauração das relações. Também introduz conceitos e temas relevantes para esse objetivo, 

tais como: verdade, justiça, punição, restauração, comunicação assertiva e o desenvolvimento 

do conflito.  

Os encontros têm um roteiro pré-estabelecido, com tempo assinalado para cada 

atividade, onde a partilha de experiências entre os participantes e dinâmicas de caráter lúdico 

são os principais instrumentos para fixar os conteúdos teóricos. Nos três primeiros encontros, 

são trabalhadas as emoções, os efeitos nefastos da raiva, rancor e mágoa acumulados. Em 

seguida, é estudado o perdão. O que é e como ocorre o processo. Na sequência, são inseridos 

os temas da reconciliação e da transformação de conflitos. Na parte final, são apresentados os 

Fundamentos da ESPERE, os principais conceitos da Justiça Restaurativa, propondo esse 

modelo como um ideal a ser construído. Esta Formação tem sido ofertada aos professores das 

Escolas, para que se tornem facilitadores/multiplicadores 

Por outro lado, nos casos especificamente remetidos pela 12ª Promotoria de Justiça, 

referentes aos adolescentes em conflito com a lei, a metodologia empregada tem sido a 

seguinte: 
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1º) Na oportunidade da Oitiva informal na Promotoria de Justiça, perguntar ao 

ofensor, que admite  a prática de algum ato infracional, que abala alguma relação pessoal, se 

gostaria de participar do processo restaurativo; 

2º) mediante a concordância, remessa do caso ao NCPJR de Cascavel, suspendendo-se 

o procedimento para apuração do ato infracional; 

3º) realização de contato com o ofensor pelo NCPJR; 

4º) indicação, pelo ofensor, de membros da sua rede de apoio que participarão do 

Círculo Restaurativo
9
; 

5º) realização de contato com o ofendido; 

6º) indicação pelo ofendido de membros da sua rede de apoio que participarão do 

Círculo Restaurativo; 

7º) Realização de Pré-Circulos Restaurativos
10

 em momentos distintos, com ofensor, 

ofendido e com os membros da rede de apoio; 

8º) Realização do Círculo Restaurativo e elaboração de um Acordo; 

9º) Celebração do acordo; (com oferta de coffee break) 

10º) Realização de Pós-Círculo Restaurativo
11

; 

11º) Devolutiva dos resultados à 12ª Promotoria de Justiça. 

12º) No caso de sucesso do pós-circulo, propor a remissão como forma de exclusão do 

processo, privilegiando a autocomposição como forma de solução de conflitos. 

                                                           
9
 Círculo Restaurativo é um processo pelo qual os envolvidos em uma situação de resolução de conflito sentam-

se em uma roda e falam, um de cada vez, a fim de construir uma fala comum que resultará na construção 

conjunta de um Acordo/Plano de ação para a reparação de danos decorrentes de ato ofensivo. Teve origem nos 

processos sociais das culturas aborígenes da Nova Zelândia e Canadá para lidar com o crime e com as 

transgressões. (CEDHEP, 2014, p. 40). Este processo é mediado por um facilitador, o qual tem o papel de 

facilitar, de maneira justa e imparcial, a participação das pessoas afetadas e envolvidas num processo 

restaurativo, recebe o auxílio de um co-facilitador (CEDHEP, 2014, p. 38) 
10

 Pré-Circulo é o momento em que o facilitador formado em práticas de justiça restaurativa, realiza com os 

envolvidos a reflexão não só como eles próprios foram afetados pela situação, mas também como outras pessoas 

o foram (CEDHEP, 2013, p. 18). São realizados deste modo, pré-círculos com todas as pessoas afetadas 

(ofensor, ofendido e comunidade de apoio indicada). O pré-circulo objetiva sensibilizar os apoiadores a 

apoiarem a resolução do problema de forma não violenta. 
11

 Pós- Círculo momento posterior ao Círculo Restaurativo (definido pelos presentes), no qual é realizada a 

avaliação do Acordo: se foi comprido ou não e caso não, por quais motivos.  
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6. RECURSOS HUMANOS 
 

Membro da 12ª Promotoria de Justiça 

Equipe da 12ª Promotoria de Justiça 

Equipe Técnica do Ministério Público 

Membros do NCPJR/Participantes 

 
NOME COMPLETO 

 

 
INSTITUIÇÃO/ENTIDADE 

 
TELEFONE E E-MAIL 

1- Anacleto Ortigara 
 

Professor/Cense II/NCPJR Anacleto.o@hotmail.com 
45-9917-9939 ou 3326-6238 

2- Andreia  Neres dos Santos Diretora/professora/ 
Col.Est.Marcos 
Schuster/NCPJR 

neres.santos@hotmail.com 
45- 9905-6675 ou 3227-1127 

3- Benedito Antonio  Tuponi Contador/Aposentado/ 
NCPJR 

tuponi.55@hotmail.com  
45- 3225-3862 ou 9972-3689 

4- Lucia Reolon dos Santos NCPJR luciareolon@hotmail.com 
45-3225-3862 ou9107-3344 

5- Luciana Funck NCPJR/Psicologa/Cense II lucifunck@gmail.com 
45-3224-4906 ou 9928-8065 

6- Luiza Maria Oliveira Scardua NCPJR luscardua@hotmail.com 
45-3037-1204 ou 8816-9859 

6- Marli Timm Vaneli NCPJR/Pedagoga/NRE marlitvanelli@yahoo.com.br 
45- 3333-2871 ou 9831-0684 

7-Walkyria Gertrudes Cruz 
Gapski Giordani 

NCPJR/Pedagoga/NRE walgiordani@hotmail.com 
45-3223-3164 ou 9951-
3964/3333-2831 

8- Vera Lucia Dick 
 

NCPJR/Professora/CEEBJA veraortigara@gmail.com 
45-3015-5937/9920-
3710/8817-2547 
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DADOS EXTRAÍDOS DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO DE CASCAVEL (2014) 

 

Gráfico 1: 
  

 
Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria Municipal de 

Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014. 
 

Gráfico 5: 
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Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria Municipal de 

Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014. 
Gráfico 6: 

 

 
Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria Municipal de 

Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014. 
 

 

Gráfico 20: 
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Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria Municipal de 

Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014. 
 

  

 

Gráfico 21: 

 

 
Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria Municipal de 

Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014. 
 

 

Gráfico 23: 
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Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria Municipal de 

Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014. 
 


