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APRESENTAÇÃO DA OBRA E SUA ESTRUTURA 

Eis o fruto de grande esforço coletivo! Foram meses de diálogo, produção, revisão 
e articulação para que essa obra fosse publicada como um dos resultados do 4º Ciclo 
(2021) do Grupo de Estudos em Métodos Autocompositivos do Ministério Público 
do Estado do Paraná. Um empenho de todas e todos os pesquisadores que, além do 
compromisso em levar esse grupo à sério, acumulavam tantas outras atribuições de 
ordem profissional e pessoal.

O Grupo existe desde 2018, graças a uma provocação da Escola Superior 
acerca da necessidade de oferecer um espaço de diálogo, estudo e pesquisa sobre 
a autocomposição no MPPPR. E a cada ano nosso Grupo se renova, contando com 
dinâmicas e textos atualizados, com participantes (mais maduros) dos anos anteriores 
e também com novas faces que, munidas da disposição dos curiosos, trazem novos 
horizontes a partir de suas trajetórias, ideias e interpretações. 

Em 2021, após diversas tentativas, acertos e erros, desenvolvemos para o Grupo 
uma metodologia mais ativa de participação que conjugou esforços tanto do Núcleo 
de Prática e Incentivo à Autocomposição (NUPIA), responsável pelo planejamento do 
Grupo, como dos próprios participantes na articulação dos diálogos.

Essa dinâmica de planejamento e condução dos encontros realizados consistiu, 
basicamente na: (i) disponibilização de textos temáticos, (ii) eleição de pesquisadores 
e pesquisadoras que atuaram como articuladores dos diálogos do encontro; (iii) 
elaboração de um roteiro estratégico, pelos articuladores, com perguntas norteadoras 
sobre os temas dos textos; (iv) disponibilização prévia dessas perguntas para todos 
os demais pesquisadores; (v) abertura do encontro temático (online); (vi) divisão 
dos pesquisadores presentes em sub-salas virtuais, cada uma acompanhada por um 
articulador, (vii) realização dos diálogos a partir do roteiro; (viii) síntese do diálogo 
e das conclusões do grupo por um relator selecionado pelo sub-grupo; (ix) retorno 
para a sala online com toda a coletividade do grupo e exposição pelos relatores das 
conclusões dos diálogos realizados.

Ao final do ano, reservamos dois encontros para harmonizar essas conclusões 
e redigir um enunciado final para cada um dos 5 encontros temáticos que tivemos, 
refletindo assim as principais ideias e proposições práticas do Grupo em relação às 
questões dialogadas.

Nosso objetivo com a produção dos enunciados sempre foi, pelo menos, 
de dupla ordem: (i) registrar a essência das reflexões do grupo; (ii) compartilhar 
esse empenho coletivo, masterizado no enunciado, para os demais integrantes do 
Ministério Público, divulgando não apenas a existência do Grupo de Pesquisa, mas 
também a possibilidade de se pensar e repensar a forma como a Instituição atua 
para cumprir seu papel social e constitucional. A estratégia deu certo, de 2018 para 
cá (2022), fomos de menos de 20 pesquisadores a 53 inscritos, de todo estado, e, 
evidentemente, a modalidade online em muito contribuiu para tanto.

Em 2021 éramos quase 40 pessoas no Grupo de Pesquisa, com as mais diversas 
formações e posições dentro do Ministério Público. Infelizmente, devido ao peso 
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de outras funções e o término de vínculo com o MPPR, alguns pesquisadores e 
pesquisadoras ficaram pelo caminho ou optaram por não produzir/entregar um 
trabalho escrito que integraria esta obra, motivo pelo qual algumas partes contam 
com mais capítulos do que outras. Mesmo sem uma produção final, sua participação 
nas reuniões ajudou cada autor e autora nas reflexões que culminaram na presente 
obra. A esses colegas, nosso agradecimento pela companhia e os votos de sucesso e 
realizações.

Para esclarecer melhor o nascimento dessa obra, logo no início dos trabalhos 
do Grupo de Pesquisa em 2021, os pesquisadores e pesquisadoras tiveram a 
oportunidade de manifestar quais eram suas áreas de maior interesse dentro dos 
temas que seriam estudados ao longo do ano. Escolhemos cinco temas para dialogar, 
cada qual abordado em um encontro:

1. Introdução à Construção da Paz e à Transformação de Conflitos
2. Métodos autocompositivos no ambiente laboral e relacional do Ministério 

Público
3. Justiça Restaurativa como meio de superar o pensamento punitivo: uma 

reflexão a partir do Projeto Família Restaurativa
4. Justiça Juvenil Restaurativa e Rede de Proteção Social
5. Justiça Restaurativa como prevenção e combate à Violência de Gênero contra 

a Mulher

Os pesquisadores selecionaram os temas a partir da ordem de sua preferência e, 
então, foram divididos em duplas para redigir um paper ou artigo acerca de cada tema 
selecionado. Quem manifestasse interesse em atuar como articulador dos diálogos 
no encontro contava também com a prioridade na escolha do tema, de modo que 
todos os articulares de cada encontro haviam assumido o compromisso de redigir 
uma produção escrita sobre o assunto.

Ao final de 2021, as produções encaminhadas pelas duplas foram enviadas para 
uma revisão propositiva por parte dos integrantes do Núcleo de Prática de Incentivo 
à Autocomposição e por algum(a) convidado(a) integrante de outra área do MPPR 
com familiaridade acerca do assunto abordado no artigo escrito. É importante frisar 
que as revisões trataram tanto aspectos formais quanto de conteúdo, mas os autores 
tiveram plena liberdade para acatar ou não as considerações dos revisores.

Nesse sentido, considerando a possibilidade do produto final dessa obra não 
refletir necessariamente o trabalho dos revisores, seus nomes não foram vinculados, 
especificamente, com os artigos que revisaram, embora seja justo que seu empenho 
mereça o devido reconhecimento, especialmente em razão do enriquecimento gerado 
nos trabalhos que, efetivamente, fizeram uso de suas reflexões.

Outra ressalva importante é que essa obra é uma proposta voltada a materializar o 
empenho dos pesquisadores e pesquisadoras no âmbito da iniciação científica e, dentro 
da diversidade de produções aqui apresentadas, fazer provocações e trazer reflexões 
que possam ser úteis ou despertar o interesse daqueles que ainda, no âmbito do 
Ministério Público, não se atentaram para o potencial transformativo e para as diversas 
áreas nas quais a autocomposição possa concretizá-lo. A evolução para trabalhos de 
maior aprofundamento e rigor científico será, temos certeza, uma evolução natural.
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Cada capítulo dessa obra é importante pelo que traz, e carrega algo diferente do 
que estamos acostumados a tratar nas temáticas abordadas. Há pesquisadores com 
trajetórias mais longas e mais recentes no estudo e pesquisa da autocomposição, 
assim como há artigos com um enfoque mais jurídico e outros trazendo reflexões 
tanto da psicologia quanto das ciências sociais. Essa é a riqueza da diversidade!

Para então organizar essas diferentes produções, que tiveram como fio 
condutor os macrotemas selecionados e a bibliografia básica indicada para cada 
encontro, estruturamos a obra em 5 partes, cada uma referente ao tema de um dos 5 
encontros temáticos do Grupo de Pesquisa em 2021. No início de cada parte há uma 
descrição do tema do encontro, do objetivo do diálogo e do conteúdo das perguntas 
norteadoras que balizaram as reflexões. Em seguida, como resultado desses diálogos, 
compartilhamos a redação do enunciado resultado do Encontro, que demonstra os 
principais pontos dialogados e a essência das reflexões do grupo acerca daquele tema. 
Por fim, são apresentados os capítulos frutos das produções escritas das pesquisadoras 
e pesquisadores, ordenados a partir da amplitude do objeto de reflexão de cada texto. 
A lógica dessa escolha foi justamente situar o leitor acerca do trabalho do Grupo de 
Pesquisa e das bases que esse trabalho forneceu para a elaboração dos capítulos.

Registramos aqui nosso profundo agradecimento à Escola Superior do Ministério 
Público do Estado do Paraná, especialmente nas pessoas do Dr. Eduardo Salomão 
Cambi, da Cristiane Gnatta Klug Pereira, do Vinicius da Silva de Santana, do Tiago 
Juliano Ribeiro Severo e da Camila Ricari Menon Oshima, que tanto nos ajudaram 
na organização dos encontros, e também a cada um e cada uma dos pesquisadores, 
pesquisadoras, revisores e revisoras, sem os quais nada disso seria possível.

Desejamos uma boa leitura! E ficamos à disposição para prestar esclarecimentos 
pelo e-mail nupia@mppr.mp.br.

Samia Saad Gallotti Bonavides
Coordenadora do Grupo de Pesquisa em Métodos Autocompositivos

Willian Lira de Souza
Sub-Coordenador do Grupo de Pesquisa em Métodos Autocompositivos

TUTORES DO GRUPO DE PESQUISA:

Mário Edson Passerino Fischer da Silva
Cecília Eliane Gagetti Duarte

Antônio Marcelo Rogoski Andrade

mailto:mailto:nupia%40mppr.mp.br?subject=
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PARTE I:  
A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E A 

TRANSFORMAÇÃO DE CONFLITOS

Tema referente ao 1º Encontro do Grupo de Pesquisa em Métodos 
Autocompositivos, que aconteceu na manhã do dia 25 de março de 2021 e foi 
intitulado: “Introdução à Construção da Paz e à Transformação de Conflitos”.

O objetivo desse encontro foi propiciar uma oportunidade para os pesquisadores 
repensarem a forma como o conflito é compreendido e abordado pelo sistema de 
justiça e como a construção estratégica da paz pode estar alinhada com o papel 
constitucional Ministério Público.

Os textos de referência do encontro foram:

Básicos:

LEDERACH, John Paul. Transformação de Conflitos. 2a ed. São Paulo: 
Palas Athena, 2018, p. 19-83.
SCHIRCH, Lisa. Construção Estratégica da Paz. Palas Athena. p. 5-32.

Complementares:

CHRISTIE, Nils Conflict as property. The British Journal of Criminology, 
Oslo, vol. 17, 1977.
DIETRICH, Wolfgang. Uma breve introdução à pesquisa sobre paz 
transracional e transformação elicitiva de conflito. Organicom, ano 15, 
n. 28, 1o sem. 2018, p. 91-102.v 

Os diálogos entre pesquisadoras e pesquisadores foram organizados a partir das 
seguintes perguntas norteadoras:

Pergunta 01: A obra de John Paul Lederach nos oferece uma leitura 
mais ampla e complexa dos conflitos humanos e das formas de abordá-
lo. Assim, a lente da transformação nos convida a pensar e abordar o 
conflito a partir de diversas dimensões, dinâmicas e estratégias de curto, 
médio e longo prazo. Essas estratégias deverão considerar os padrões 
relacionais e estruturais que envolvem a situação para que seja possível 
entender o “epicentro do conflito” e os horizontes para transformar essa 
situação-problema em oportunidades construtivas. Agora, com uma 
ideia mais clara da lente transformativa, quais reflexões essa perspectiva 
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lhe traz em relação a como o Ministério Público exerce a sua atuação, 
convencional ou autocompositiva, e como ele pode aprimorá-la? Você 
poderia pensar em exemplos concretos no seu campo específico de 
atuação?

Pergunta 02: Tanto a obra de Lederach como a Construção Estratégica 
da Paz, de Lisa Schirch, foram pensadas a partir das experiências dos 
autores com conflitos de matriz macro-social, étnicos e mesmo de 
ordem internacional. Com isso, temos o desafio de transpor algumas 
das ideias e diretrizes dessa perspectiva para a realidade da atuação 
do Ministério Público relativa aos direitos coletivos e individuais 
indisponíveis. Além disso, dentro desse universo jurídico-prescritivo 
que conforma a atuação convencional do MP, Christie, Dietrich e Schirch 
ressaltam a importância de enfoques colaborativos e alternativos à ética 
de dominação, como visões mais coerente de viabilizar a construção 
da paz e a autocomposição. Portanto, considerando esse aspecto 
colaborativo-emancipatório, bem como a relevância da atuação em 
rede para a superação de violências estruturais, você entende que esses 
elementos da construção estratégica da paz podem contribuir para 
aprimorar diretrizes e ações da Política de Incentivo à Autocomposição 
no MP? Explique de que forma.

Considerando as respostas e reflexões oferecidas a essas perguntas, as 
pesquisadoras e pesquisadores estruturaram conclusões cuja harmonização resultou 
no enunciado transcrito a seguir.
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1º ENUNCIADO DO GP EM MÉTODOS AUTOCOMPOSITIVOS DE 2021

As perspectivas da construção estratégica da paz e da transformação de 
conflitos podem contribuir para a reorganização e atuação do Ministério Público de 
forma mais atenta às dimensões humanas (pessoal, relacional, social) e estruturais, 
para além dos aspectos jurídico-formalistas que são expressadas, não raro, a partir 
de conflitos encaminhados à instituição. Nesse sentido, esses mesmos conflitos 
poderiam ser entendidos como oportunidades construtivas de transformação positiva 
de relacionamentos, estruturas e perspectivas culturais em prol de potencializar a 
superação de vulnerabilidades sociais.

Essas perspectivas evidenciam que as transformações sociais e o cumprimento da 
missão constitucional das(os) integrantes do Ministério Público podem ser realizadas 
de maneira mais efetiva e democrática, a partir da priorização de abordagens que 
envolvam a atuação dialógica (horizontal) em rede (envolvendo instituições parceiras, 
a rede de proteção, a comunidade e a academia). 

Uma atuação voltada aos ideais da construção da paz pressupõe a sensibilização 
interna, no sentido de que as(os) integrantes do Ministério Público possam viver os 
valores do diálogo, do respeito e da atuação integrada nos relacionamentos com os 
seus colegas de trabalho, independentemente do cargo ou posição que ocupem.

Como exemplos de atuação potencialmente transformativa, pode-se citar o 
atendimento ao público mais humanizado (voltado a uma escuta ativa das expressões 
do cidadão e suas necessidades diversas), a valorização da autocomposição como 
meio alternativo de acesso e concretização da justiça, o diálogo e o esforço integrativo 
entre Ministério Público, Poder Público, Sistema de Justiça, Academia e Comunidade, 
de forma a viabilizar a construção de ambientes democráticos de troca, fortalecimento 
de vínculos e promoção dos direitos fundamentais.

A abordagem autocompositiva e transformativa pode demandar maior empenho 
na articulação e dispêndio de recursos humanos do que a atuação procedimental 
tradicional. Ainda assim, esse tipo de atuação pode trazer resultados mais efetivos 
e de fortalecimento da democracia, de modo que é muito importante que a própria 
instituição a estimule, por meio da criação de critérios de valoração e a considere na 
avaliação de desempenho.
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PENSANDO UMA ATUAÇÃO TRANSFORMATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA 
ESFERA CRIMINAL: UMA REFLEXÃO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

Samia Saad Gallotti Bonavides1
Mário Edson Passerino Fischer da Silva2

SUMÁRIO

1. Introdução; 
2. Desenvolvimento; 

2.1 Superando a cisão consuetudinária entre Ministério Público e Ministério Público 
criminal; 
2.2 Como a transformação de conflitos e a construção estratégica da paz podem 
contribuir para uma atuação estruturante do Ministério Público também no campo 
criminal; 

3. Considerações finais; 
4. Referências.

RESUMO: Este trabalho consiste em uma reflexão crítica sobre o modelo de 
atuação do Ministério Público estadual na área criminal, diante de sua nova identidade 
constitucional e poderes para a proteção dos direitos individuais indisponíveis, difusos 
e coletivos e guardião do regime democrático. A reflexão tem como referências a 
ótica da transformação de conflitos, de Lederach e Dietrich, e a construção estratégica 
da paz, de Lisa Schirch. A partir de tais referenciais elabora-se uma crítica buscando-
se evidenciar a incoerência, à luz do princípio da unidade institucional do Ministério 
Público e do seu papel social, com atuação estruturante em diversas áreas, enquanto 
na seara criminal a intervenção é predominantemente punitiva. Entendeu-se aqui 
que esta opção, além de não contribuir para a transformação da realidade social, 
que a Constituição incumbiu à instituição, incrementa a violência estrutural e, 
não raro, ignora a importância de superação dos elementos adjacentes às práticas 
qualificadas como criminosas. Dessa forma, por meio da revisão bibliográfica, crítica-
se uma ampliação da atividade meramente persecutória e punitiva, propondo-se 
que o Ministério Público criminal passe a considerar a adoção de meios socialmente 
integradores, dialógicos e restaurativos para cumprir a sua missão constitucional de 
forma completa no campo criminal, ou seja, integrando a resposta ao crime com todas 
as suas áreas de intervenção.

PALAVRAS-CHAVE: 1. Ministério Público, 2. Transformação de conflitos, 3. Crime, 
4. Constituição Federal de 1988.
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raná, Assessor Jurídico do NUPIA-MPPR.
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1. INTRODUÇÃO

A preservação de um perfil que estimula um comportamento persecutório/
punitivo na área criminal, mesmo após as vigorosas disposições que a Constituição 
de 1988 introduziu, destinadas a criar uma nova identidade institucional, parece 
afastar o Ministério Público da tarefa estruturante que lhe foi incumbida em relação 
à promoção de uma política criminal socialmente inclusiva (DAHER, 2020, p. 21-23). 

Em atenção a essa questão, o objeto do trabalho é abordar como pode o Ministério 
Público atuar, de forma crítica, interferindo positivamente para a transformação 
estrutural da sociedade, colaborando para a concretização de uma política criminal 
pautada na priorização de meios não persecutórios ou punitivos de responder ao 
crime, avizinhando-se assim, ainda mais do seu papel Constitucional de defensor de 
direitos e guardião dos objetivos republicanos. 

Essa problemática possui diferentes dimensões, posto que, num primeiro plano, 
remete ao princípio da unidade institucional, provocando uma clara contradição 
entre o viés punitivo e o projeto emancipatório constitucional destinado ao Ministério 
Público, em áreas como a tutela coletiva e proteção de pessoas em situação de 
vulnerabilidade, o que resguarda o interesse público e da coletividade, por meio de 
uma agenda propositiva e proativa. 

Na sequência, outro alcance de sua atuação tem caráter material, à geração dos 
impactos que esta visão punitiva impõe, justamente por manter a violência estrutural 
no país.

A análise desses aspectos, referentes à problematização necessária, estará 
aqui vinculada às diretrizes constitucionais que se atrelam aos objetivos do Estado 
Democrático de Direito e de como o Ministério Público, designado para a permanente 
defesa de direitos e da democracia, se insere nesse contexto. 

É perceptível, ao longo do tempo, a forma como a instituição vem se atualizando 
de maneira constante de acordo com sua nova identidade constitucional. Para dar um 
exemplo, a partir do atual código de processo civil (Lei nº 13.105, de 16/03/2015), 
a atuação do Ministério Público se aproximou ainda mais da função de garantir a 
efetivação dos direitos fundamentais, tanto para consolidar precedentes voltados à 
proteção desses direitos, quanto para manejar instrumentos que objetivam a defesa 
de direitos coletivos. A mesma lógica se aplica no que toca ao acesso à justiça pelo 
incentivo à autocomposição, incluindo a utilização de institutos como convenções 
processuais, meios que se destinam a aprimorar o funcionamento do sistema de 
justiça (ZANETI JR., 2016, p. 46-48, 56).

Na seara cível, portanto, resta evidente a existência de um movimento de 
superação do perfil demandista de Ministério Público rumo a um modelo que 
priorize a atuação extrajudicial com preocupações estruturais, ou seja, antevendo a 
necessidade de corrigir problemas que estão vincados com a conformação econômica, 
social, cultural e política da sociedade, considerando uma série de interdependências 
cuja forma de enfrentamento precisa ser múltipla e orgânica.

O tratamento dos conflitos metaindividuais de modo estrutural é abordado em 
obras como “Processos estruturais”, de Sérgio Cruz Arenhart e Marco Félix Jobim (2017), 
e “Ministério Público resolutivo e o tratamento adequado dos litígios estruturais”, de 
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Lenna Luciana Nunes Daher (2020). A base destes estudos surgiu nos Estados Unidos, 
a partir do ativismo judicial norte-americano entre 1950 e 1970, veiculando um 
contexto de muito pragmatismo, mas com compromisso de intervenção conjuntural a 
partir de decisões judiciais, o que se tratou de uma inovação.

Assim, como acentuado no texto de Rodrigo Rojas, em que esmiúça a perspectiva 
de Ministério Público no marco de uma teoria crítica dos direitos humanos, o Ministério 
Público pode tanto fazer uso de aparelhos da coerção no exercício do monopólio 
legal de repressão e violência, como também pode optar e priorizar, por força de sua 
atribuição constitucional, intervenções como um mediador social e incentivador de 
transformações que potencializem o gozo de direitos fundamentais (ROJAS, 2013, p. 
144).

Ainda assim, em que pese o princípio da unidade institucional (art. 127, §1º, da 
CF) ser algo tão caro e necessário em termos de forjar uma identidade ao Ministério 
Público, paralelamente perpetua-se no campo criminal o perfil demandista de cunho 
punitivo, e que tem como uma das consequências mais negativas, a sublimação pela 
instituição, das igualmente relevantes questões estruturais que afetam essa área e 
comprometem o desenvolvimento social num ambiente de equidade efetiva. 

Assim, tendo como base as óticas da construção estratégica da paz, conforme as 
premissas de Lisa Schirch (2019, p. 9-20) e da transformação de conflitos, de acordo 
com John Paul Lederach (2019, p. 19-45) e Wolfgang Dietrich (2018, p. 97-98), buscar-
se-á promover uma reflexão sobre as possibilidades de harmonizar uma atuação 
transformativa e estruturante do Ministério Público também na seara criminal.

Visando a discorrer sobre os fundamentos da atuação transformativa e 
restaurativa do Ministério Público na esfera criminal, para além do cariz punitivo, 
o artigo foi dividido em duas partes para abordar: (i) a função constitucional e 
social do Ministério Público e a sua relação com a perspectiva punitiva no contexto 
brasileiro; e (ii) as possibilidades de atuação transformativa com base nas diretrizes 
da Constituição, da construção estratégica da paz, da transformação de conflitos e dos 
contornos legais pertinentes.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 SUPERANDO A CISÃO CONSUETUDINÁRIA ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E MINISTÉRIO 
PÚBLICO CRIMINAL

Boaventura de Sousa Santos, analisando a necessidade de “valorização de 
experiências e estratégias que fomentem a aproximação entre a justiça e a cidadania” 
já destacou o papel atribuído ao Ministério Público no Brasil pela Constituição 
Federal de 1988 com a ampliação de suas atribuições, de modo que, é ínsito à feitura 
democrática das instituições jurídicas, a existência de um 

(...) outro tipo de relacionamento, não só com os outros com-
ponentes do sistema judicial, como o legislativo e com o exe-
cutivo, mas também com a sociedade em geral e com as suas 
organizações, nomeadamente com grupos de cidadãos, mo-
vimentos sociais e entidades não governamentais dedicados 
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a temas relacionados com sua área de atuação: direitos hu-
manos, defesa da criança e do adolescente, da pessoa com 
deficiência, entre outros (2007, p. 47).

A consolidação do Ministério Público se deu de forma lenta, com rupturas e 
progressões em relação às exigências históricas (MAZZILLI, 1991, p. 10). Essa premissa 
é muito importante para situar que o desenho inserto na Constituição de 1988, de um 
Ministério Público forte, independente, permanente e reconhecido como essencial à 
função jurisdicional, à defesa da democracia e da ordem jurídica, possui propósitos 
sistêmicos e conjunturais.

Esses propósitos também guardam relação com a superação de um período 
ditatorial, no qual o Estado instrumentalizou o direito para legitimar intervenções 
cada vez mais drásticas e violentas na esfera individual e coletiva (p. ex. o AI nº 5). 
Assim, em prol dessa superação é que emergiu o compromisso histórico de consolidar 
instituições democráticas fortes, que assegurem principalmente a democratização 
e proteção de direitos fundamentais, buscando também consolidar um sentimento 
social de solidariedade pautado na construção de uma sociedade mais inclusiva, 
solidária e próspera. 

Em parte, foi a desconfiança generalizada em relação ao Poder Executivo que 
colaborou para esse novo formato de Ministério Público, o qual contou com um 
protagonismo inédito voltado à fiscalização do cumprimento da lei e à defesa de 
direitos a partir da priorização de uma atuação preventiva e menos violenta (VIEGAS; 
LOUREIRO; TOLEDO, 2020, p. 8).

Mais do que a previsão de um extenso rol de princípios fundamentais, os 
constituintes incluíram no texto constitucional diversos compromissos de efetivação 
de políticas públicas e direitos coletivos, a fim de solidificar garantias e minimizar 
os impactos provocados por eventuais mudanças que interferissem no sentido de 
mitigar o compromisso estatal de democratizar o acesso a direitos (NUNES; VIEGAS, 
2020, p. 1). Assim, um Ministério Público independente do poder executivo e 
municiado de um papel político relevante, em termos também de promover direitos e 
fomentar a integração entre sociedade e Estado, tem estrita relação com as demandas 
contemporâneas (NUNES; VIEGAS, 2020, p. 1). 

Considerando que os objetivos constitucionais da República Federativa do Brasil 
compreendem: (i) a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; (ii) a garantia 
do desenvolvimento nacional; (iii) a erradicação da pobreza, da marginalização; (iv) 
a redução das desigualdades sociais e regionais; e (v) a promoção do bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação, fica claro que a atuação do Ministério Público, em todas as suas searas 
de intervenção, é balizada a partir desses compromissos (DAHER, 2020, p. 21). 

Nesse sentido, Owen Fiss ressalta que o arranjo estrutural e funcional das 
instituições afetam a vida social (2017, p. 25-26), de modo que os valores refletidos 
nos objetivos da República incentivam uma atuação institucional que possua uma 
potencialidade de interferir na estrutura da sociedade, não sendo meramente 
burocrática, afinal, o constituinte se propôs a fundar um projeto novo de Brasil, no 
qual o Estado, e especialmente o Ministério Público, se colocam como entes que 
promovem os direitos (NUNES; VIEGAS, 2020, p. 3), e, assim, este último não pode se 
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restringir a ser um mero vigilante guardião do status quo.
Essas premissas ficam evidentes na atuação do Ministério Público como custos 

iuris em situações envolvendo a liberação de remédios, disponibilização de vagas em 
creches, direitos de crianças e adolescentes, bem como a abordagem negocial ou 
adjudicante em situações afetas ao meio ambiente, educação ou saúde, nas quais se dá 
enfoque à criação de micro soluções construtivas3 e macro soluções estruturais4. Dessa 
realidade emerge uma necessária comparação que remete ao princípio constitucional 
da unidade, que deveria também permear a atuação de cunho estrutural, também no 
terreno criminal.

Nas palavras de Nunes e Viegas “foi a combinação de autonomia e de 
instrumentos de poder que transformou os promotores de justiça em mais do que 
engrenagens do sistema penal”, porém a face pública do Ministério Público no campo 
criminal ainda é a persecutória-punitiva (2020, p. 3). A título de elucidação, basta uma 
rápida conferência na internet para se reparar que as notícias vinculadas ao Ministério 
Público nessa seara se associam primariamente à promoção de investigações ou ao 
êxito com pedidos de condenação, ou prisões cautelares, ambos os quais ainda são as 
principais medidas da eficiência institucional nessa seara.

A Constituição atribuiu ao Ministério Público, de maneira explícita, a função de 
promover as ações penais públicas e o exercício do controle externo da atividade 
policial. Hugo Mazzilli ressalta que essa face acusatória se presta a proteger liberdades 
individuais, no sentido de assegurar o contraditório e garantir que o julgador 
se mantenha imparcial e desvinculado do ônus de acusar (1991, p. 11). Os vieses 
persecutório e fiscalizatório no âmbito do arranjo constitucional, portanto, têm como 
propósito funcional a garantia de direitos, de modo que as atribuições ministeriais 
sejam adequadas e afinadas, por uma razão de lógica sistemática, ao cumprimento 
dos objetivos republicanos.

A partir daí é que se renovam as inquietações sobre o fato de que, apesar das 
atualizações de cunho resolutivo e estrutural nas demais áreas, não se observa que 
elas sejam nucleares no campo criminal, mantendo-se periféricas sem contribuir 
para a superação do perfil punitivo, demandista e burocrático. Além disso, se destaca 
a manutenção de um discurso quanto à imprescindibilidade do papel punitivo 
do Ministério Público nos casos considerados “mais relevantes”, o que reforça a 
compreensão de que há efetivamente um distanciamento cognitivo entre os atuais 
perfis ministeriais, prejudicando a formação de uma identidade institucional uma, 
que tenha como referência as diretrizes transformativas da Constituição de 1988.

A título de exemplo, dentre as considerações constantes na Resolução nº 
181/2017 do CNMP, aventadas para a regulamentação do acordo não-persecução 
penal, que é um instituto eminentemente despenalizador, está: a “exigência de 

3 A exemplo do incentivo e orientação para autocomposição em situações envolvendo 
direito de convivência entre genitores e filhos e de pareceres no sentido de viabilizar a oferta 
de medicamentos e tratamentos médicos necessário para preservar a saúde e dignidade do 
jurisdicionado.
4 A exemplo da celebração de compromissos de ajustamento de conduta que buscam 
sanar situações que corriqueiramente são apresentadas como demandas individuais, poden-
do-se citar a possibilidade do Ministério Público celebrar um termo com um Município para 
a ampliação gradativa das vagas em creches 
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soluções alternativas no processo penal” que proporcionem a celeridade na gestão 
de “casos menos graves” e a priorização no direcionamento de recursos para “casos 
mais graves”. 

Perceptível então que, mesmo o direcionamento de esforços institucionais 
para uma atuação despenalizadora ainda guardam certa finalidade instrumental 
no sentido de reforçar discursivamente a atuação punitiva em uma série de outras 
situações, de forma a expressar claramente que o problema da tutela penal, bem 
como a necessidade de alternativas, não é de ordem qualitativa, mas sim quantitativa, 
balizada a partir das penas em abstrato.

O conceito de Álvaro Pires de “racionalidade penal moderna” parece ser 
fundamental para explicar esse comportamento institucional na seara criminal. 
Trata-se de um termo que remete à perspectiva de naturalização de uma estrutura 
mental e interpretativa que associa o crime à punição e tem como consequência a 
leitura do direito a partir da visão de que a pena é o único meio válido, indisponível e 
imprescindível para se reagir ao crime (PIRES, 2004, p. 40-42). Essa perspectiva está 
arraigada à leitura da atividade do Ministério Público no território do direito criminal, 
simplificada a partir do binômio “bem e mal”, na ilusão de que a atuação persecutória 
e punitiva solucionaria o “problema da criminalidade”, e, também de que este tipo de 
atividade esgotaria o dever ministerial no âmbito criminal.

O tratamento diferenciado do Ministério Público perante as questões afetas à 
criminalidade também parece decorrer da abstração jurídica do conflito humano por 
trás do ato criminoso, de modo que, como regra nesse contexto, os profissionais do 
direito se apropriam do conflito e ignoram a sua dimensão humana (CHRISTIE, 1977, 
p .3), que vem ganhando cada vez mais relevância no ambiente do direito processual 
civil a partir, por exemplo, do fomento à autocomposição. 

Essa visão jurídica atrela-se à racionalidade punitiva e incentiva a avocação de 
justificativas técnicas para que as intervenções que ocorram a partir de uma prática 
ilícita considerada crime, seja compreendida somente pela via da persecução penal. 
Isso é refletido, por exemplo, no apego ao já relativizado princípio de obrigatoriedade, 
à leitura de que a justa causa para a intervenção penal, mesmo sob uma premissa de 
ultima ratio, se limitaria à existência de indícios de autoria e materialidade do crime, 
e à confusão de que a autorização legal para acusar impediria ao Ministério Público, 
transcender o perfil punitivo no âmbito criminal.

Uma perspectiva de atuação diferenciada implica na realização de um esforço 
para repensar uma atuação restrita ou prioritariamente punitiva do Ministério Público 
em relação à questão criminal, afinal, como buscaremos evidenciar posteriormente, a 
maior da parte da criminalidade perseguida pelo sistema penal parece estar associada 
à problemas sócio-estruturais que potencializam as vulnerabilidades, as quais andam 
de mãos dadas com os comportamentos desviantes, sejam esporádicos ou articulados 
por facções criminosas. Trata-se de ampliar as percepções dos integrantes do Ministério 
Público para além do sentimento de responsividade condenatória, rumo a um terreno 
mais próximo das dimensões estrutural, relacional, pessoal e cultural relacionadas ao 
ato criminoso. Tal noção e conjunto de elementos são fundamentais para guiar um 
trabalho envolvendo a transformação de conflitos em “oportunidades vivificantes” para 
criar processos construtivos de mudança, desenvolvimento, superação da violência/
injustiça e compromissos entre pessoas e instituições (LEDERACH, 2018, 27, 34, 37).
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Para corresponder aos poderes que a Constituição lhe confere, o papel do 
Ministério Público, assim como do sistema de justiça, consiste em concretizar 
na realidade os valores constitucionais (FISS, 2017, p. 32), sendo que a ação 
potencializadora de direitos fundamentais faz-se necessária e indispensável também 
no campo criminal.

Para Teresa Caldeira (2003, p. 55-56), o sistema penal reforça o caráter 
disjuntivo da democracia brasileira, porque mesmo com a previsão formal de direitos 
fundamentais, a sociedade permanece profundamente desigual em termos de 
acesso a estes direitos. Essa desigualdade é ampliada pelo funcionamento natural do 
sistema penal, que contribui para um ciclo vicioso de segregação e para a corrosão 
desses mesmos direitos fundamentais, especialmente das pessoas socialmente mais 
vulneráveis (ZAFFARONI, 2010, p. 15). 

Somado a isso, a espetacularização midiática ainda fomenta o terror da 
violência criminal e glorifica o uso da violência como profilaxia à criminalidade, 
dando sustentação a um discurso pela ampliação dos tipos penais, apelando para 
a relativização de garantias contra o arbítrio, as quais passam a ser sinônimo de 
impunidade e de obstáculos à responsabilização (punitiva) (ACHUTTI, 2006, p. 56-57). 
Esse raciocínio torna paradoxal a relação entre sistema penal e direitos humanos, uma 
vez que sustentado constitucionalmente como um meio de defesa desses direitos, 
o seu modo de operar pressupõe a repressão violenta, a privação da liberdade e, 
consequentemente, a degradação destes mesmos direitos (PIRES, 2004, p. 46).

O crime, como experiência que rompe com uma cadeia de expectativas, é 
simplificado por uma lógica binária de bem e mal, que facilita a aceitação de uma 
conduta institucional pautada em respostas destrutivas (CALDEIRA, 2003, p. 27-
28). Essas respostas, na forma da violência policial, da privação de liberdade e de 
seus efeitos estigmatizantes relativizam e enfraquecem os direitos fundamentais da 
sociedade como um todo, pois aqueles que clamam pelo aumento da severidade se 
veem afetados pelo aumento do controle estatal. 

Elisabeth Elliot apresenta conclusão semelhante ao ponderar que, de algum 
modo, a missão declarada dos governos de viabilizar o atendimento das necessidades 
dos cidadãos se transformou em punir e segregar aqueles sem condições para 
“contribuir” com a comunidade (2018, p. 57). Esse cenário, ao seu turno, é reproduzido 
em um contexto capitalista de diminuição da eficácia (e responsabilidade) dos próprios 
governos atrelado a uma lógica neoliberal.

Tal modelo de Estado neoliberal pauta-se em ideias: (i) de que as políticas públicas 
de bem-estar seriam assistencialistas e ineficientes para promover a superação de 
problemas sociais, (ii) de que a responsabilização individual seria socialmente mais 
benéfica do que políticas de inclusão (iii) de que a meritocracia, escassez e emancipação 
incentivariam uma competitividade salutar para o desenvolvimento social como um 
todo, sendo o processo de exclusão social e econômico encarado como desigualdade 
natural nesse processo de busca pela eficiência a partir da competição (GARCIA, 
2014, 55-57) (ZÍLIO, 2020, p. 125). Assentada na ideia de efetividade dissuasória por 
meio da severidade penal, Garcia afirma que a política criminal de caráter neoliberal 
assumiu a roupagem da gestão de riscos e adotou formalmente como seus objetivos 
a neutralização dos criminosos e a prevenção ao crime (GARCIA, 2014, 58-60).

Tendo isso em consideração, embora Garcia refira-se ao contexto europeu, e que 
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o Brasil nunca conseguiu consolidar um estado de bem-estar social, como expressão 
das ideias hegemônicas, a racionalidade neoliberal também se encontra alojada em 
nossa política criminal e na leitura que fazemos dos papéis das instituições de Estado. 

Para ilustrar um pouco dessa questão, é válido analisar o perfil da população 
que se encontra cumprindo pena, e como ele reflete os problemas sócio estruturais 
que precisariam ser enfrentados. No primeiro semestre de 2020, o Departamento 
Penitenciário Nacional (DEPEN) apontou que 32,39% dos apenados (702.069 pessoas) 
estava cumprindo pena5 por crimes ligados à legislação de drogas e 38,65% (BRASIL, 
2020) por crimes ligados ao patrimônio. Ainda, 95% da população prisional é composta 
por homens e, desse percentual, 41,91% tinham entre 18 e 29 anos, ou seja, são 
jovens que, em tese, estariam iniciando sua vida profissional (BRASIL, 2020). Em 
2019, 66,7% dos detentos eram pessoas negras (G1, 2020) e, segundo o Infopen de 
2017, em 2016, 51% dos detentos ainda não havia completado o ensino fundamental 
e 90% não havia completado o ensino médio (BRASIL, 2017, p. 7), ou seja, não possuía 
formação básica para posteriormente ingressar no mercado de trabalho regular.

Considerando que a segregação social é bastante limitada em termos de 
colaborar para a superação das vulnerabilidades sociais adjacentes à prática delitiva, 
especialmente pelas condições de cumprimento da pena no Brasil, e que a provável 
estigmatização decorrente da pena também pode colaborar para aumentar a situação 
de vulnerabilidade social, a qual, ao seu turno, potencializa a inserção das pessoas 
em mercados ilícitos paralelos (como o tráfico) e, ainda, para a prática de crimes 
patrimoniais, a abordagem do Ministério Público, ao combater a criminalidade, sob 
a ótica constitucional de superação da violência estrutural, demanda uma reforma 
qualitativa. 

Se no mais, a instituição busca aperfeiçoar o uso de meios mais eficientes e 
democráticos para lidar com problemas em diversas áreas de regulação do direito, 
desde termos de ajustamento de conduta, até convenções processuais, mecanismos 
autocompositivos e audiências públicas6, é de se concluir que a unidade institucional 
aponta, em tese, para o investimento na potencialização da paz social por outras 
maneiras que se mostrem mais estruturantes, construtivas e menos violentas que 
a intervenção penal. Consequentemente, isso implica em um dimensionamento 
mais concreto e casuístico do princípio do uso do direito penal como último recurso 
(BONAVIDES; SILVA, 2020) e demanda novas formas de analisar e de lidar com o litígio. 

Assim, como questão que emerge dessa demanda, é importante pensar como 
pode o Ministério Público concretizar o princípio da unidade institucional a partir de 
uma abordagem estruturante e protetora de direitos fundamentais na seara criminal 
e essa reflexão é objeto do próximo tópico.

5 Das 702.069 pessoas cumprindo pena em 2020, 49,11% estavam em regime fechado 
e 29.81% era composta por presos provisórios (BRASIL, 2020).
6 O que mostra tanto uma tendência à utilização de instrumentos diferenciados, como 
a abertura para uma compreensão alternativa dos conflitos e problemas humanos
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2.2 COMO A TRANSFORMAÇÃO DE CONFLITOS E A CONSTRUÇÃO ESTRATÉGICA DA PAZ 
PODEM CONTRIBUIR PARA UMA ATUAÇÃO ESTRUTURANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO TAMBÉM 
NO CAMPO CRIMINAL 

A heterogeneidade social e o afastamento das instituições do cumprimento 
do seu papel na democracia são questões que ressaltam a dependência coletiva do 
reforço das leis para que essa coesão seja preservada (MORTON, 1998, p. 19, 68). 
Enquanto guardião da ordem jurídica e da democracia, o Ministério Público porta 
consigo os papéis de contribuir para a coesão social e para a fruição de direitos que 
viabilizem uma existência digna a cada brasileiro e brasileira. 

Considerando então o ciclo de violência perpetuado pelas intervenções penais, 
vislumbra-se que meios dialógicos, integradores e construtivos para lidar com os casos 
decorrentes da criminalidade se alinham mais ao propósito existencial do Ministério 
Público do que a tutela meramente persecutória ou punitiva. Zelar pela democracia e 
pela ordem jurídica, portanto, são tarefas cuja realização pode ser feita por meio do 
consenso e de vias dialógicas que fortaleçam a solidariedade social em coerência com 
nosso projeto constitucional. 

Sobre esse tema, Lisa Schirch chama a atenção para a naturalidade do conflito 
nas dinâmicas interacionais cotidianas, e ressalta uma concepção sistêmica acerca 
da sua existência e transformação, envolvendo o (des)respeito a direitos e o (não) 
atendimento de necessidades humanas básicas. Segundo Schirch (2019, p. 6, 15), 
esses entendimentos são importantes para fundar um trabalho de construção da “paz 
justa”, ou seja, um estágio de harmonia no qual as pessoas podem coexistir de modo 
construtivo e em condições dignas, tendo seus direitos humanos respeitados. 

Schirch parte da premissa de que a justiça ocorre quando as pessoas têm condições 
de integrar um ambiente onde podem suprir suas necessidades básicas, sendo isso 
imprescindível para uma paz sustentável, e que a consolidação da segurança pública 
também depende da proteção contra formas interpessoais e estruturais de violência 
(SCHIRCH, 2019, p. 19). Essa perspectiva expande a visão jurídico-prescritiva acerca 
da paz e oferece maior enfoque às questões sócio estruturais, evidenciando que lidar 
com a violência depende de um trabalho preventivo, envolvendo mudanças de curto, 
médio e longo prazo (SCHIRCH, 2019, p. 7). Além disso, esse empenho engloba a 
criação ou restauração de redes entre pessoas e instituições, uma linguagem comum 
para a compreensão dos princípios que norteiam a construção da paz e uma atuação 
em rede voltada à superação de problemas estruturais (SCHIRCH, 2019, p. 7-19). 

No âmbito do projeto constitucional, tudo isso se relaciona com o fortalecimento 
da democracia e com a concretização de direitos fundamentais a partir de esforços 
sinérgicos entre instituições que compõem o Estado e a sociedade. É então para zelar 
e fomentar esse processo que o Ministério Público existe, sendo suas intervenções 
necessárias não somente para responder à violência interpessoal direta, mas também 
para prevenir e remediar uma violência estrutural relacionada também às deficiências, 
desigualdades e óbitos resultantes da ação ou omissão das instituições que atendem 
as necessidades e direitos de alguns à custa de outros (SCHIRCH, 2019, p. 26). 

Na linha dessas ideias, percebe-se que a ação punitiva e segregadora estimula 
a disparidade econômica e social, direcionando os danos provocados pela violência 
estrutural às pessoas em maior situação de vulnerabilidade, contribuindo para a 
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perpetuação da violência secundária na forma de criminalidade (SCHIRCH, 2019, 
p. 27). Portanto, um modelo de atuação estritamente repressivo tende a falhar em 
termos integrativos e transformativos, colaborando para o ciclo vicioso de violência 
na sociedade.

Para Dietrich (2018, p. 97-98), transformar conflitos é uma perspectiva de 
trabalho que se furta de um enfoque prescritivo, indo além de uma compreensão e 
abordagem puramente racionais. Isso porque a formação e manutenção do conflito 
dependem de uma série de fatores intrapessoais, sociais e culturais que, para 
serem emoldurados em uma estratégia eficiente e útil aos conflitantes, precisam 
ser considerados (DIETRICH, 2018, p. 92-97). Assim, uma transformação “elicitiva” 
de conflitos sugere que a energia relacional utilizada para consolidar um conflito 
disruptivo pode ser redirecionada a finalidades construtivas, para a revisão do status 
quo e para descobertas de potenciais pessoais e coletivos que viabilizem mudanças 
benéficas (DIETRICH, 2018, p. 97). 

A transformação de conflitos não é sinônimo da construção estratégica da paz, pois 
esta pode anteceder ou ocorrer após um conflito, independente dele para acontecer, 
pois também possui caráter preventivo (SCHIRCH, 2019, p. 10). Tais vertentes, que 
são complementares, possuem íntima relação com o trabalho do Ministério Público 
no que toca à criação de redes relacionais que fortaleçam a democracia, a fiscalizar as 
instituições para assegurar o cumprimento do seu papel no regime democrático, e a 
lidar com lesões a direitos coletivos e individuais indisponíveis. 

Para Lederach, essa maneira de lidar com os conflitos, objetivando sua 
transformação, se apresenta como um referencial que, se aplicado à intervenção do 
Ministério Público, ressalta as diversas dimensões dos conflitos e situações diárias 
com as quais esta instituição precisa lidar. Considerando que o conflito é usualmente 
compreendido como uma perturbação no fluxo natural de relacionamentos, tal 
vertente se propõe a incentivar o direcionamento de esforços para interpretar e 
reinterpretar o fenômeno conflitivo, a fim de vislumbrar as diversas causas e impactos 
que constituem a sua complexidade e a arquitetura dos vínculos que o permeiam 
(LEDERACH, 2018, p. 19-23). 

Esse olhar, atento às dimensões pessoal, relacional, estrutural e cultural dos 
conflitos, favorece o planejamento e execução de intervenções institucionais de 
caráter estrutural, planejadas para o curto, médio e longo prazo (LEDERACH, 2018, 
p. 41, 53). Portanto, a perspectiva e abordagem da transformação de conflitos não 
se contenta com respostas imediatas rápidas, direcionadas somente à situação 
premente, mas busca criar uma plataforma capaz de tratar do conteúdo e do contexto 
do relacionamento, voltando-se à criação de processos construtivos de mudança que 
usam o conflito como meio para evidenciar os elementos necessários para a mudança 
em si (LEDERACH, 2018, p. 24). 

Compreende-se aqui que o Ministério Público não é o responsável direto pela 
viabilização dessas transformações, porém, faz parte do seu dever constitucional 
fomentá-las. Nesse sentido, não está no bojo de suas atribuições implementar 
políticas públicas ou mesmo criar fluxos que restrinjam o atendimento transformativo 
de situações no seu próprio âmbito. Essa construção deve ser fruto de um empenho 
resultante da interpretação sistêmica da Constituição, sendo interinstitucional e 
contando com a participação ministerial enquanto fomentador e, se necessário, fiscal 
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aplicador de meios coercitivos (legítimos) para preservar esse processo democrático 
(propor ação civil pública, por exemplo) com base em uma lógica construtiva e 
integrativa.

Assim, no campo criminal, a restrição hermenêutica provocada pela racionalidade 
penal moderna já foi relativizada pelo Ministério Público a partir dos arts. 13 e 14 da 
Resolução nº 118 de 2014 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que 
instituiu a política nacional de incentivo à autocomposição na instituição:

Art. 13. As práticas restaurativas são recomendadas nas situ-
ações para as quais seja viável a busca da reparação dos efei-
tos da infração por intermédio da harmonização entre o (s) 
seu (s) autor (es) e a (s) vítima (s), com o objetivo de restaurar 
o convívio social e a efetiva pacificação dos relacionamentos.

Art. 14. Nas práticas restaurativas desenvolvidas pelo Minis-
tério Público, o infrator, a vítima e quaisquer outras pesso-
as ou setores, públicos ou privados, da comunidade afetada, 
com a ajuda de um facilitador, participam conjuntamente de 
encontros, visando à formulação de um plano restaurativo 
para a reparação ou minoração do dano, a reintegração do 
infrator e a harmonização social.

A perspectiva contemplada nesses artigos veicula a ideia básica de Zehr (2008, 
171-172) em relação às lentes da justiça restaurativa, no sentido de que o crime seria 
primariamente uma agressão a pessoas e relacionamentos e que pode ter relação 
com violações sofridas previamente pelo próprio agressor. Zehr relembra que essa 
dimensão interpessoal do crime o revela como um conflito humano, de modo que a 
sua reprovação e transformação em oportunidade de aprendizado deveria partir do 
relacionamento das pessoas entre si e com o Estado (ZEHR, 2008, p. 172).

Pelo teor da resolução, ainda que ela defina como atribuição das unidades 
do Ministério Público “a promoção da capacitação” de integrantes da instituição 
nos mecanismos autocompositivos, não se depreende necessariamente que esses 
integrantes devam executar diretamente essas práticas. Também é perceptível, pelo 
conteúdo dos dispositivos supracitados (arts. 13 e 14), que não há restrição à aplicação 
das práticas restaurativas em razão da natureza ou gravidade de qualquer tipo de 
crime, evidenciando tratar-se de uma alternativa a ser analisada qualitativamente, 
no bojo das peculiaridades da situação concreta, e não a partir da pena prevista em 
abstrato.

Os objetivos elencados na política de incentivo à autocomposição do CNMP 
instituem que, para executá-la, deve-se assegurar a promoção da justiça e a máxima 
efetividade de direitos, reconhecendo que a via dialógica e transformativa são meios 
legítimos para o Ministério Público cumprir com a sua missão institucional. Essa 
política também tem como finalidades a disseminação da cultura de pacificação, a 
redução da litigiosidade, o estímulo a soluções consensuais e o empoderamento social, 
alinhando-se à noção do Ministério Público como um criador de redes e guardião da 
coesão social.
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A mesma essência de perspectiva é contemplada na Recomendação n. 54/2017, 
do CNMP, que regulamenta atuação resolutiva dos integrantes do Ministério Público, 
restando definido no §1º do art. 1º que esse tipo de atividade se presta a “prevenir 
ou solucionar, de modo efetivo, o conflito, problema ou controvérsia, promovendo 
a concretização de direitos ou interesses” compreendidos pela sua esfera de 
competência, fazendo uso de instrumentos jurídicos disponíveis nas esferas judicial e 
extrajudicial. 

Nota-se que a citada recomendação também se aplica a casos criminais, e isso é 
depreendido do teor de uma das considerações iniciais a respeito da sua publicação: 

Considerando que o planejamento nacional do Ministério Pú-
blico brasileiro estabelece a necessidade de retornos para a 
sociedade, orientados para a defesa dos direitos fundamen-
tais, a transformação social, a indução de políticas públicas 
e a diminuição da criminalidade e da corrupção, todos ob-
jetivos que supõem a produção de resultados concretos que 
promovam efetividade dos direitos defendidos e protegidos 
pela Instituição (BRASIL, 2017).

Isso ressalta que as intervenções resolutivas e transformativas teriam destaque 
na execução do papel social do Ministério Público. Entretanto, para este tipo de 
abordagem no processo penal, inclusive, haveria necessidade de ser superada a 
racionalidade penal, a partir, por exemplo, da ampliação quanto à compreensão 
do que é o crime, bem como, das diversas opções e recursos disponíveis para a sua 
prevenção e para responder a ele no contexto brasileiro. 

Em relação a ultrapassar a racionalidade penal moderna, há um papel a ser 
desempenhado pelos núcleos permanentes de incentivo à autocomposição do 
Ministério Público, instituídos pela Resolução nº 118 de 2014 do CNMP, justamente 
para exercerem, em caráter permanente, a coordenação da política de incentivo no 
âmbito dos Ministérios Públicos Federais e Estaduais do país. Tal papel se refere à 
sensibilização institucional, e mesmo extra institucional, no que toca à importância de 
uma lógica de atuação pautada no diálogo, no consenso, no protagonismo das pessoas 
e na construção de soluções criativas e transformativas, o que dialoga com o perfil 
resolutivo abordado pela Recomendação nº 54 de 2017 do CNMP. Como exemplos 
desse tipo de sensibilização, pode-se pensar na publicação de recomendações, na 
promoção de eventos, oficinas e cursos que envolvam, dentre outros temas, a justiça 
restaurativa e a transformação de conflitos.

Essa sensibilização também operaria para demonstrar a necessidade, normativa-
constitucional, do desenvolvimento de um Ministério Público direcionado a uma 
atuação estruturante e transformativa especificamente para o campo criminal, como 
necessidade atrelada a uma concepção mais concreta e casuística do princípio da 
ultima ratio e da intervenção mínima em relação à tutela penal, conforme apregoam 
Pires (2004), Leonardo Sica (2008, p. 11), Bonavides e Fischer (2020). Esta concepção 
prioriza outras formas de responder ao crime, previamente à imposição de uma pena 
e mesmo da realização da persecução penal.
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Pires (2004, p. 45) relembra que hoje o princípio da ultima ratio possui tão 
somente uma acepção política, sendo entendido como um mandado de otimização, 
direcionado à atividade legislativa (des)criminalizadora. Nesse sentido, o resgate da 
sua dimensão jurídica, que esteve outrora presente em manifestações do direito 
europeu medieval, na linha de se priorizar, antes da aplicação da punição, e a partir 
de uma análise jurídica de casos concretos, formas menos violentas para lidar com 
as situações, seria mais um fundamento para viabilizar a ampliação da atuação 
institucional para além da via persecutória (PIRES, 2004, p. 47). Essa noção mais 
concreta e casuística do princípio da ultima ratio tornaria juridicamente viável, por 
exemplo, o recurso à autocomposição e a práticas transformativas como meios 
alternativos e mais adequados à tutela penal. Tal opção encontra amparo tanto na 
Resolução nº 118 de 2014, do CNMP7, quanto no inciso II do art. 5º da Constituição, 
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei”, considerando que não há vedação expressa à realização da mediação na área 
criminal e que ela potencializa o princípio da ultima ratio.

Mesmo que ainda sejam maioria aqueles que defendem a obrigatoriedade da 
persecução penal, quando verificados indícios de autoria e materialidade do crime, a 
verdade é que o princípio da obrigatoriedade vem sendo cada vez mais relativizado. 
Desde a previsão do art. 98 da Constituição Federal, que estipulava a possibilidade 
de transação penal no juizado especial criminal, até a recente positivação do acordo 
de não-persecução penal, a partir da Lei nº 13.964 de 2019, sendo este instituto 
originário de uma Resolução do CNMP (nº 181 de 2017), essa relativização se amplia. 

Em linhas mais disruptivas, Raquel Tiveron (2014, p. 389) defende que esse 
princípio não é amparado pelo ordenamento jurídico e que o art. 24 do Código de 
Processo Penal (CPP) e a Constituição, ao determinarem que a ação penal pública 
será promovida pelo Ministério Público, apenas estabeleceram uma competência 
exclusiva para o exercício dessa função, mas não obrigaram a sua execução, mesmo 
quando presentes as condições jurídicas para tanto. 

Tiveron (2014, p. 389) também pontuou que o princípio da obrigatoriedade é 
extraído dos arts. 42 e 576 do CPP, os quais respectivamente dispõem que o Ministério 
Público não poderá desistir da ação proposta ou dos recursos que interpôs. Segundo a 
autora, essas vedações também não seriam sinônimo de uma obrigação para ajuizar 
ações penais. 

Na prática, considerando o teor do art. 28, caput, do CPP, seja na redação prévia 
à Lei nº 13.964 de 2019, ou mesmo na atual, o Ministério Público já teria a última 

7 Observa-se que na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12 (BRASIL, 2006, 
p. 2, 17, 25), durante a análise da Resolução nº 07 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o 
Supremo Tribunal Federal reconheceu que esta normativa teria caráter primário por extrair 
sua validade diretamente do §4º do artigo 103-B da Constituição, bem como de princípios 
constitucionais, possibilitando regulamentações inovadoras no âmbito de atuação do Poder 
Judiciário. Por analogia, a mesma lógica se aplica às resoluções do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), quando evidente a vinculação da regulamentação com os dis-
positivos constitucionais. Portanto, em razão das normas constitucionais que autorizariam 
o fomento à autocomposição, pelo Ministério Público, enquanto alternativa à tutela penal e 
meio de fortalecer a democracia, a solidariedade social, ampliar o acesso à justiça, preservar 
a dignidade das pessoas e contribuir para a não marginalização social, temos, por exemplo, 
que os arts. 1º, III, 3º, incisos I e III, 127 da Constituição respaldariam a implementação da 
Política de Incentivo à Autocomposição nesse sentido.
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palavra no que toca ao arquivamento do inquérito policial, ainda que as “razões 
invocadas” para tanto (conforme a redação anterior do dispositivo, mas ainda vigente) 
sejam embasados em fundamentos de política criminal ou teses que ampliem o 
entendimento tradicional de falta de justa causa para o exercício da persecução 
penal. Embora essa discussão seja complexa e se estenda para além dos propósitos 
deste trabalho, o panorama oferecido pelas reflexões de Coutinho (1998), Frederico 
Marques (1997, p. 31), Gebran Neto (1996), evidencia que a obrigatoriedade está 
mais relacionada à adoção de uma leitura punitiva acerca do papel do Ministério 
Público, do que uma decorrência lógica da intepretação jurídica constitucionalmente 
adequada. Conforme pondera Coutinho (1998, p. 185):

(...) é preciso ressaltar que a obrigatoriedade do Ministério 
Público promover a acusação, nos casos de ação pública, não 
está colocada de forma absoluta, uma vez que só se obtém a 
tutela jurisdicional, quando do exercício da ação, se presen-
tes as chamadas questões prévias, incluídas aí as condições 
da ação e os pressupostos processuais analisáveis no juízo de 
admissibilidade. Ademais, é preciso considerar que tal princí-
pio da obrigatoriedade, ainda que fosse possível pensar estar 
atrelado ao princípio da legalidade, deve ser relativizado, já 
que um processo penal democrático tem, antes de mais nada, 
o objetivo de atender ao interesse público.

Nessa linha de superação da atuação punitiva, o Poder Judiciário vem sinalizando, 
desde a publicação da Resolução nº 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, 
que a política de tratamento adequado de conflitos é feita a partir da priorização 
da autocomposição. Em relação à seara criminal, vale a pena ressaltar que as 
resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nº 225 de 2016, que trata da política 
de implementação da justiça restaurativa, nº 253 de 2018, que trata da política de 
valorização das vítimas, e nº 288 de 2019, referente à política de alternativas penais 
com enfoque restaurativo, já assentaram o terreno no sistema de justiça para o 
Ministério Público investir na concretização de uma justiça criminal mais restaurativa 
e transformativa. 

A Resolução nº 225 de 2016, do CNJ, estipulou que o ofensor, a vítima, seus 
familiares e membros da comunidade poderiam participar de práticas restaurativas 
(art. 1º, I) e que o incentivo à justiça restaurativa terá como diretriz programática o 
caráter universal, propiciando a oportunidade de acesso a procedimentos restaurativos 
a todos os usuários do Poder Judiciário que desejam submeter seus conflitos a essa via 
(art. 3º, I). Foi também definido que os tribunais estaduais implementarão programas 
restaurativos (art. 5º) e que procedimentos e processos poderão, em qualquer fase, 
ser encaminhados a eles pelo juiz, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, 
Defensoria Pública, advogados ou envolvidos diretamente no conflito (art. 7º). 

A Resolução nº 253 de 2018 do CNJ, ao seu turno, prevê que os tribunais 
instituirão centros de atenção às vítimas que viabilizem o seu encaminhamento a 
programas restaurativos, De forma semelhante, a recente resolução nº 243 de 2021 
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do CNMP dispõe que as unidades do Ministério Público deverão implementar núcleos 
ou centro de apoio às vítimas, sendo que a normativa prioriza um enfoque de atuação 
estrutural e restaurativo em relação à proteção e atenção às vítimas, o que é relevante 
para sinalizar importância da reflexão deste trabalho.

Em relação à referida resolução, chama especial atenção o reconhecimento 
do papel do Ministério Público enquanto uma instituição que assegura direitos e 
fomenta uma atuação interinstitucional em rede voltada a tal propósito, sem que 
o caráter punitivo ocupe lugar de destaque no que toca à atenção aos direitos das 
vítimas. A normativa prevê um capítulo específico para a implementação de projetos 
de justiça restaurativa e resolução extrajudicial de conflitos como parte integrante 
da função desses núcleos e, além disso, um capítulo voltado à atuação preventiva no 
qual é previsto que o Ministério Público criará, em sua estrutura interna, meios para 
atendimento às vítimas que busquem evitar revitimização e. também. a produção de 
políticas de atuação de prevenção à vitimização.

Como outro exemplo de priorização da justiça restaurativa, a Resolução nº 288 
de 2019 do CNJ estipulou a mediação, a conciliação e práticas restaurativas como 
medidas alternativas à tutela penal, criando a Política Judicial de Alternativas penais 
com Enfoque Restaurativo. Em todas essas normativas, e isso é muito importante 
ressaltar, não houve nenhuma restrição com relação à natureza ou gravidade abstrata 
dos crimes objetos dessas práticas.

Mais além, consolidando a perspectiva estrutural em torno da política de 
implementação da justiça restaurativa, a Resolução nº 225 de 2016 do CNJ determinou, 
em seu art. 3º, que esta será orientada pelas diretrizes de: (i) caráter universal, em 
termos de acessibilidade aos programas; (ii) caráter sistêmico, com enfoque na 
integração entre a rede pública, familiar e comunitária, (iii) caráter interinstitucional, a 
partir de estratégias envolvendo a cooperação entre o sistema de justiça, organizações 
da sociedade civil e a academia; (iv) caráter interdisciplinar, agregando saberes para 
além do jurídico; (v) caráter intersetorial, de viés colaborativo e complementar às 
políticas públicas; (vi) caráter formativo, pautada na formação de multiplicadores; e 
de (vii) caráter de suporte, prevendo mecanismos de monitoramento e avaliação de 
programas.

O paradigma restaurativo, portanto, apregoa a construção da paz pela via 
integrativa, dialógica e inclusiva, propondo a superação do paradoxo do uso da 
violência como meio necessário para a paz, e o fortalecimento de laços comunitários 
como alternativa ao recrudescimento dos aparatos de controle estatal e da severidade 
da punição (SICA, 2008, p. 5, 19). Partilhando dessa reflexão, com base na perspectiva 
de democracia deliberativa de Habermas e na leitura republicana da punição, 
Dzur e Michardani (2009, p. 151-153) apontam que a participação civil na justiça 
criminal, além de qualificar a comunicação da reprovabilidade do ato criminoso, 
ampliaria a legitimidade das reações institucionais, reduzindo tensões inerentes à 
responsabilização criminal, e dando mais potência à democracia a partir de criação 
de uma corresponsabilidade sinérgica entre estado e sociedade.

Essa ótica se avizinha ao que Roberto Gargarella (2008, p. 35-37) compreende 
como uma via para uma justiça criminal republicana, na qual a resposta penal deve 
ser inclusiva, orientada à reintegração comunitária, tomando cada agente como um 
sujeito moral (e não apenas racional), de modo que a comunidade possa expressar 
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sua reprovação por meio de um processo comunicativo horizontal, que prioriza o 
convencimento e a democracia sobre práticas punitivas. Tal perspectiva oferece 
diretrizes para se repensar o papel do Ministério Público no campo criminal, a partir da 
priorização de abordagens horizontais de responsabilização, cujo potencial para criar 
um sentido ou perspectiva comunitária é maior do que num horizonte verticalizado 
(BONAVIDES, 2020, p. 38-39).

Assim, na condição de instituição estruturante, é que o Ministério Público pode 
pautar a sua atuação protagonizando o cidadão, a rede de proteção social e as teias 
comunitárias como agentes corresponsáveis pela reação restaurativa ao crime. Um 
meio possível de se concretizar essa opção é o fomento à atividade consensual, por 
meio de práticas dialógicas no seio social, as quais propiciem o trabalho preventivo e 
a compreensão holística da criminalidade, para atuar no cerne estrutural, coisa que a 
atuação punitiva ignora. 

Trata-se de uma revolução de matriz cultural, que diz respeito a mudanças nos 
padrões mais amplos da vida coletiva em relação ao crime e à própria identidade 
coletiva (LEDERACH, 2018, p. 40) que, no campo constitucional, foi projetada para 
se fundar na fraternidade, pluralidade e solidariedade, valores contrastantes com a 
lógica individualista, que hoje permeia a visão ocidental hegemônica de mundo.

Esta tarefa de fortalecimento de laços entre as pessoas, bem como de promover 
os meio de integração interinstitucional que propiciem a democratização dos direitos 
fundamentais, envolvendo órgãos jurisdicionais, a rede de proteção e todas as 
instituições que participem da reação à criminalidade, é fortemente atribuída, na 
atualidade, ao Ministério Público, vez que ele é o responsável pela persecução penal 
e, ao mesmo tempo, zelar pela concretização do princípio da ultima ratio, contendo 
ao máximo a violência estatal. Portanto, entende-se que uma maneira adequada de 
compatibilizar esses deveres é por meio do fomento à justiça restaurativa, às soluções 
consensuais dialogadas, a valorização dos direitos das vítimas e a integração desses 
serviços com as políticas públicas de inclusão e de acessibilidade a direitos.

Essa metodologia pressupõe que tal abordagem prévia e alternativa de responder 
ao crime se paute no princípio da voluntariedade, o qual, conforme a Resolução nº 
225/2016, do CNJ, e, também, a lei da mediação, definem que a vítima e o autor da 
ofensa poderão optar por aderir ou não à via dialógica, sem necessidade de justificar 
a sua escolha. Isso reforça que a justiça restaurativa não implica necessariamente 
na extirpação da via punitiva, mas no seu uso como último recurso. Ainda assim, 
mesmo que as pessoas não optem por este meio, menos gravoso e violento, isso não 
desonera o Ministério Público de continuar a promover uma atuação estruturante, 
que potencialize o acesso a direitos fundamentais também no exercício da sua atuação 
persecutória e punitiva, o qual é inegavelmente respaldada pela legislação.

Atuando em parceria, por exemplo, com o poder executivo, Judiciário e 
Defensoria Pública, o Ministério Público conseguiria ter uma compreensão mais clara 
das teias relacionais e do histórico em torno do caso criminal e, enquanto instituição 
integradora, contribuiria para a aproximação entre as pessoas envolvidas e afetadas 
pela violência, criando pontes entre elas, incentivando ações reparativas, fornecendo 
orientações, e propiciando a reintegração social a partir do encaminhamento a serviços 
que potencializem direitos. Essa integração é fundamental para criar comunidades em 
torno de problemas, e, porque a construção estratégica da paz requer uma ética da 
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interdependência, viabilizando a identificação e superação (em rede) de situações de 
vulnerabilidade que favoreçam o escalonamento da violência (SCHIRCH, 2019, p. 40).

Mais concretamente, ao receber um inquérito no qual verifique as condições para 
oferecer a denúncia, o promotor de justiça poderia, a partir da lente da transformação 
de conflitos, viabilizar um contato da rede de proteção social e demais órgãos aptos 
a exercer a autocomposição, como os centros judiciários de solução de conflitos e 
cidadania, com os envolvidos. Essa atuação, além de favorecer o mapeamento das 
dimensões pessoal, relacional, cultural e estrutural que afetam o caso, oportunizaria 
a realização de práticas autocompositivas e posteriores encaminhamentos, como, 
por exemplo, à Defensoria Pública, a fim viabilizar ações aptas a efetivar direitos 
fundamentais, da vítima e do autor da ofensa, que estejam fragilizados pelo crime e 
pelo contexto prévio/posterior a ele.

Sendo atestado que essa fragilização de direitos se refere a contextos mais 
amplos, o promotor de justiça criminal poderá acionar outros ramos do Ministério 
Público (saúde, educação, etc.) a fim de propiciar um atendimento de cunho mais 
difuso e coletivo.

Verificando que os impactos de eventual autocomposição impliquem na 
reparação do dano à vítima, na responsabilização proporcional do autor da ofensa 
pela violência cometida, e no fortalecimento da rede de apoio deste a fim de viabilizar 
a sua inclusão social para evitar a reincidência, o resultado poderá ser não oferecer 
uma denúncia, ou mesmo solicitar o arquivamento de processo penal em curso, pelo 
reconhecimento de perda superveniente da justa causa para a intervenção penal 
(BONAVIDES, SILVA, 2020).

Um exemplo prático de aplicação dessa lógica de atuação no tocante ao uso de 
práticas restaurativas em casos criminais envolvendo violência (art. 129, §9º, do Código 
Penal) foi o projeto-piloto “Família Restaurativa”, encampado pelo Núcleo de Prática 
e Incentivo à Autocomposição do Ministério Público do Estado do Paraná em parceria 
com a 1ª Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra a Criança, o Adolescente e 
o Idoso de Curitiba e com o Núcleo de Apoio Técnico Especializado. Nessa iniciativa, 
a partir da abordagem restaurativa de casos de agressões físicas episódicas, não 
graves, praticadas no contexto doméstico por adultos contra crianças e adolescentes, 
sob pretexto disciplinar, buscou-se colaborar com a criação de espaços dialógicos 
de reflexão para que as famílias fossem incentivadas a transformar seus conflitos de 
maneira positiva, compreendendo a violência como um meio mais disfuncional de lidar 
com eles, de modo a se priorizar uma comunicação saudável tanto para compreender 
como para remediar os conflitos. Adotando essa perspectiva de que a tutela penal 
se tornou desnecessária em face da participação das famílias nesses espaços e dos 
impactos positivos que eles trouxeram para as dinâmicas familiares, analisados a 
partir de entrevistas com os familiares e cumprimento de acordos restaurativos, a 
Promotoria de Justiça e a o Poder Judiciário entenderam pela perda superveniente de 
justa causa para a persecução penal em 11 inquéritos (ESTADO DO PARANÁ, 2021). 

Essa iniciativa de caráter restaurativo e transformativo deixa claro que o papel do 
Ministério Público na seara criminal pode ser estruturante, pode congregar esforços 
da instituição com os cidadãos e pode ser responsiva (e lícita) sem ser (somente) 
punitiva, produzindo resultados menos custosos e mais eficientes em termos de 
combater a prática de crimes. Observa-se ainda que, cada vez mais, a instituição vem 
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reconhecendo a importância de uma ótica restaurativa no campo criminal, tanto é que, 
por exemplo: (i) esses temas estão abarcados por Resoluções do CNMP; (ii) o referido 
projeto foi semifinalista no Prêmio de Projetos CNMP 2021, tendo recebido o selo 
“respeito e diversidade”; (iii) foi aprovada no 23º Congresso Nacional do Ministério 
Público a tese “As práticas restaurativas como alternativa ao processo penal”.

Portanto, a partir de uma abordagem que exerça uma reação institucional ao 
crime pautada no uso da intervenção penal como ultima ratio, o Ministério Público 
estará contribuindo para que os indivíduos encontrem meios construtivos e legítimos 
de satisfazer as próprias necessidades, pela via da corresponsabilidade socialmente 
inclusiva, sem abrir mão da punição quando essa via falhar ou for descartada pelos 
cidadãos. Trata-se de uma possibilidade do Ministério Público entrar em conflito com 
o crime de um modo democrático, menos violento e menos segregador, buscando 
transformar relações e romper com o ciclo de violência estrutural (SCHIRCH, 2019, p. 
28), aproximando-se, no campo criminal, do modelo constitucional de guardião da 
democracia e da ordem jurídica.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A autocomposição, atrelada à ótica da transformação de conflitos, da construção 
estratégica da paz e da noção de paz transracional, podem servir para o Ministério 
Público repensar a sua atuação na seara criminal a fim de alinhá-la ao seu papel 
constitucional de guardião de direitos.

Essa perspectiva permite que a superação da racionalidade penal moderna, que 
vem consolidando um perfil meramente persecutório e punitivo da atuação criminal 
do Ministério Público, seja acompanhada por uma linha de atuação coerente com 
as suas atribuições constitucionais de cunho estruturante e transformador. Portanto, 
esse resgate a ser feito inclui a incumbência de zelar pela democratização dos direitos 
fundamentais, bem como a de contribuir para a construção de uma democracia 
socialmente inclusiva. Isso passa, no campo da prática processual penal, em concretizar 
o princípio da ultima ratio na intervenção penal, visando a romper o ciclo de violência 
estrutural, que colabora para a sustentação da criminalidade e para a fragilização de 
direitos, no Brasil.

Por fim, considerando que uma política de incentivo à autocomposição 
vem sendo concretizada como prática permanente no sistema de justiça, cabe ao 
Ministério Público, quando da sua atuação no processo penal, articular integrações 
interinstitucionais, para que todas as condições de vulnerabilidade e as lesões de 
direitos adjacentes ao ato criminoso sejam devidamente vencidas. Nesse sentido, 
a construção estratégica da paz social e a transformação de conflitos podem munir 
os agentes políticos institucionais, com novas perspectivas e um ferramental 
metodológico mais amplo para relegitimar a atuação ministerial perante a sociedade e 
as demais instituições do Estado, contribuindo efetivamente para formar comunidades 
e estruturas sociais mais sólidas e inclusivas (BONAVIDES, 2020, p. 15).
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RESUMO: Partindo de uma noção procedimental, a justiça restaurativa se 
caracteriza como um conjunto de práticas que visam à conscientização dos fatores 
sociais motivadores da violência, de maneira a enxergar o conflito amplamente e com 
enfoque em reparar e não punir. Nesse sentido, pode ser aplicada em qualquer situação 
que exista relações interpessoais, especialmente nas quais a violência ou violações a 
direitos humanos sejam menos evidentes. Nesse viés, o objetivo do presente paper 
é conceituar a justiça restaurativa como meio de transformação de conflitos e de 
construção da paz, demonstrando como suas práticas são aplicadas no contexto 
judicial brasileiro. Para isso, o método utilizado foi na essência, a revisão bibliográfica, 
com consultas a entendimentos doutrinários e normativos que tratam sobre o tema 
apresentado e que demonstram como as práticas restaurativas contribuem para a 
satisfação das partes na resolução ampla de conflitos interpessoais.

PALAVRAS-CHAVE: 1. Justiça Restaurativa; 2. Relações Interpessoais; 3. 
Transformação de conflitos; 4. Construção da paz.
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1. INTRODUÇÃO

É natural que os relacionamentos sociais vivenciem conflitos constantemente, 
gerando sentimentos e frustrações que podem ser ainda mais agravados quando 
não se vislumbra uma solução imediata. Neste sentido, é comum que o ser humano 
visualize as relações conflituosas em uma dimensão superficial, apenas considerando 
a situação latente.

Entretanto, para que haja a satisfação desse conflito de forma ampla, é necessário 
não só olhar para o problema, mas enxergá-lo, buscando a transformação desse olhar 
e a reparação plena como meio de construção da paz. Logo, a justiça restaurativa 
pode proporcionar aos envolvidos no conflito uma nova abordagem como resposta às 
infrações e relações conflituosas, com o escopo de destacar a reparação do dano e a 
satisfação de todas as partes envolvidas.

Assim, o sistema de justiça brasileiro, inspirado principalmente no sucesso da 
aplicação da justiça restaurativa em diversos locais do mundo, iniciou a aplicação de 
suas práticas de forma gradativa, no âmbito dos juizados especiais, das varas criminais, 
das varas de família, na socioeducação, na violência doméstica, na execução penal, nos 
acordos de não persecução penal, entre outros, buscando, através delas, a resolução 
do conflito de uma forma mais ampla, já que muitas vezes inalcançável com apenas a 
aplicação da lei ao caso em concreto. 

2. JUSTIÇA RESTAURATIVA

2.1. CONCEITO E MOVIMENTOS NOTÓRIOS DA JUSTIÇA RESTAURATIVA QUE 
CONTRIBUÍRAM PARA A SUA INSTITUCIONALIZAÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE JUSTIÇA

Inicialmente, é importante destacar que as práticas restaurativas são milenares, 
remetendo a tradições tribais comunitárias anteriores ao Estado e ao Sistema Judicial. 
No entanto, no que diz respeito a justiça restaurativa judicial, uma de suas diversas 
manifestações como forma de construção da paz e transformação de conflitos, busca-
se com ela, a satisfação das partes envolvidas no processo judicial com o objetivo de 
que haja o reconhecimento de danos e as consequências advindas de suas relações 
conflituosas, possibilitando uma resolução ampla e buscando a pacificação social.

Um dos primeiros registros de justiça restaurativa foi no Canadá, em 1974, 
como uma prática que reunia vítimas e ofensores, após a aplicação da decisão 
judicial. Já a denominação “justiça restaurativa” foi trazida pela primeira vez pelo 
psicólogo estadunidense Albert Eglash, em 1977, atribuindo-se a mesma como forma 
de resposta a um crime com propósito da reparação e não da punição (ESTADO DO 
PARANÁ, 2020).

Na década de 1990, algumas ações começaram a ganhar força a partir de um 
movimento que refletia a insatisfação do sistema de justiça criminal vigente, sendo que 
alguns trabalhos foram ampliados e aprimorados, tornando-se referência para vários 
programas e práticas de justiça restaurativa no mundo. Dentre eles, destacando-se 
Howard Zehr, com a obra “Trocando as Lentes: Um Novo Foco sobre Crime e Justiça”, 
Kay Pranis, com a obra “Processos Circulares” e Tony Marshall, com várias obras 
relevantes entre elas a “Restorative Justice on Trial in Britain” (ESTADO DO PARANÁ, 
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2020).
Sendo consideradas como uma nova forma de resolução de conflitos, as práticas 

restaurativas foram ganhando força em todo o mundo, passando-se a entendê-las 
de forma ampla e respeitando-se os direitos humanos. O autor John Paul Lederach 
considera a transformação do conflito como:

Uma expressão precisa porque estou engajado em esforços 
de mudanças construtivas que incluem e vão além da reso-
lução de problemas específicos e pontuais. Trata-se de uma 
linguagem correta do ponto de vista científico porque se ba-
seia em duas realidades verificáveis: o conflito é algo normal 
nos relacionamentos humanos e o conflito é um motor de 
mudanças. A palavra “transformação” oferece uma imagem 
clara e importante, pois dirige nosso olhar para o horizonte 
em direção ao qual estamos caminhando: a construção de 
relacionamentos e comunidades saudáveis, tanto local como 
globalmente (LEDERACH, 2012).

Além disso, essa transformação se propõe, ao invés de “resolver” o conflito 
sem ouvir ou proporcionar a escuta dos envolvidos, a dar uma oportunidade de se 
participar desse processo de construção das soluções a serem aplicadas, sendo o 
conflito visto como grande propulsor de mudanças e tratando-se como vetores da 
mudança construtiva de paradigmas pessoais e sociais (LEDERACH apud CARDOSO; 
KNOER; SOUSA JUNIOR, 2020).

Nesse sentido, as práticas restaurativas estabelecem o diálogo entre os envolvidos 
em uma situação conflitante, na busca pela construção de um acordo que atenda às 
necessidades de todas as partes (MAIA; CRUZ, 2019). Além da busca do acordo, as 
práticas têm potencial transformativo em diferentes dimensões, como por exemplo 
as dimensões pessoais, relacionais, culturais e estruturais (LEDERACH, 2018). Logo, 
podendo-se considerar como uma transformação pois impulsiona:

a) a participação autônoma, responsável e democrática das 
partes;

b) a legitimação das pessoas como seres humanos capazes de 
resolverem suas questões;

c) o fortalecimento das relações humanas;

d) o sentimento de pertencimento, na medida em que ofere-
cem às pessoas oportunidades de serem ouvidas e de mani-
festarem-se diretamente sobre o que ouviram;

e) a possibilidade de conversarem de forma organizada sobre 
suas diferentes versões, percebendo que não há uma única 
verdade;
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f) a abertura de novas perspectivas para a resolução de seus 
conflitos que, dentre outros benefícios, contribuem para uma 
cultura de parceria e de construção de uma sociedade mais 
pacífica, humana e justa (AGUIAR, 2009).

Com essa transformação, é possível lidar adequadamente com questões cruciais 
dos episódios dos embates entre as partes, buscando solucioná-los da maneira mais 
efetiva e completa possível, a fim de auxiliar a solução de problemas tanto aparentes, 
como submersos (CARDOSO; KNOERR; JUNIOR, 2020).

De acordo com Howard Zehr é:

Um processo para envolver, tanto quanto possível, todos 
aqueles que têm interesse em determinada ofensa, num pro-
cesso que coletivamente identifica e trata os danos, necessi-
dades e obrigações decorrentes da ofensa, a fim de promover 
o restabelecimento das pessoas e endireitar as coisas, na me-
dida do possível (ZEHR, 2012).

Deste modo, tornando a experiência da vítima um objeto de narrativa (REGGIO 
apud SILVA) e transformando o agressor positivamente por meio da compreensão de 
seus atos e consequências, restará garantido não só uma reparação do dano à vítima, 
mas a recomposição da comunidade que ambos estão inseridos (ISOLDI; PENIDO 
apud GIMENEZ, 2012).

A justiça restaurativa suplanta a ideia tradicional de (re)solu-
ção de conflitos, estabelecendo um novo e verdadeiro estilo 
de vida social, destinado à promoção de uma cultura de paz, 
(re)estabelecendo todas as dimensões de convivência – rela-
cional, institucional e social – efetivando a construção de la-
ços com outro, estabelecendo uma corresponsabilidade entre 
os envolvidos pela transformação dos conflitos (LEDERACH 
apud CARDOSO; KNOER; SOUSA JUNIOR, 2020).

Nessa lógica, “a construção da paz busca prevenir, reduzir, transformar e ajudar 
as pessoas a se recuperarem de todas as formas de violência”, além de empoderar 
as pessoas, estimulando as relações à sustentação própria e a do meio ambiente 
(SCHIRCH, 2004).

Destarte, a Organização das Nações Unidas (ONU), caracterizou a justiça 
restaurativa como um processo por meio do qual os envolvidos no conflito de um 
ato danoso reúnem-se para decidir coletivamente para lidar com as consequências 
geradas do referido ato e suas implicações para o futuro (JOÃO; ARRUDA, 2014).

Sendo assim, por possuir um conceito aberto e fluido, são adotadas diferentes 
práticas restaurativas no mundo todo, dependendo das diferenças sócio-jurídicos 
e culturais entre países, sendo que alguns programas se encontram em fase de 
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crescimento e implementação (JOÃO; ARRUDA, 2014 [s.p.]), como é o caso do Brasil.
Como as práticas restaurativas apresentaram resultados positivos pelo mundo 

todo, o Brasil iniciou experiências com programas restaurativos a partir do poder 
judiciário, sendo elas recomendadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) e 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), demonstrando resultados satisfatórios.

Nos termos do art. 1º da Resolução 225/2016 do Conselho Nacional de Justiça:

A Justiça Restaurativa constitui-se como um conjunto ordena-
do e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades 
próprias, que visa à conscientização sobre os fatores relacio-
nais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e violên-
cia (BRASIL, 2016).

Nessa linha, observa-se que a preocupação é estipular o seu procedimento, sua 
técnica e seus objetivos, como meio de solução de conflito alternativo ao sistema 
vigente, buscando ampliar a responsabilização de pessoas o âmbito de controle 
estatal sobre campos da vida privada, antes intocados por ele, como por exemplo, 
casos que sequer deviam ser processados, mas são encaminhados para as práticas 
restaurativas.

A vítima poderá expressar seu sofrimento diretamente ao infrator. Por seu 
turno, o infrator poderá se conscientizar do dano causado à vítima, pelo motivo da 
proximidade com o sofrimento expressado. Ambos tendem a se sentir tratados de 
forma mais justa. Nesse diapasão:

A justiça precisa ser vivida, e não simplesmente realiza-
da por outros e notificada a nós. Quando alguém sim-
plesmente nos informa que foi feita justiça e que ago-
ra a vítima irá para a casa e o ofensor para a cadeia, isto 
não dá a sensação de justiça. [...] Não é suficiente que 
haja justiça, é preciso vivenciar a justiça (ZEHR, 2012).

Assim, inexistindo uma resposta sui generis para a definição buscada pois para 
um certo número de pessoas, ela será um processo de encontro, um método de lidar 
com os conflitos envolvendo de forma mais participativa os interessados.

Em matéria penal, Raúl Cervini explica que a justiça restaurativa evitaria:

Marcas distintivas da vítima [vitimização secundária] e do 
autor (estigmatização) próprias dos processos penais conven-
cionais, e se possibilitaria que ambos pudessem regularizar 
ativamente seu conflito mediante um novo esquema, não 
como sujeitos de um processo penal formal, mas como par-
ticipantes de uma instância informal de auto ajustamento do 
conflito (CERVINI apud GOMES, MOLINA).
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Para outro número de pessoas, retrata uma mudança na noção de justiça, que 
visa à reparação de relacionamentos e à imposição de uma pena corporal. Outros, 
ainda, asseveram que a justiça restaurativa se trata de uma lista de preceitos focados 
na cooperação para restabelecimento de relacionamentos.

Deste modo, não há uma intenção de substituição da justiça criminal por 
exemplo, mas apresenta maior flexibilidade na busca da resolução do conflito como 
um todo (MACEDO apud PEREIRA, 2021), com o objetivo de reparação do dano e 
da recomposição do tecido social rompido pelo conflito, com enfoque nas suas 
implicações para o futuro (BRASIL, 2016).

2.2. JUSTIÇA RESTAURATIVA NO SISTEMA DE JUSTIÇA BRASILEIRO

No Brasil, o marco catalisador dos projetos brasileiros de justiça restaurativa foi 
a Resolução 2002/12 do Conselho Econômico e Social da Organização das Nações 
Unidas (ONU), recomendando o uso da justiça restaurativa aos países membros e 
elencando princípios básicos para a utilização de programas que fomentam o uso da 
mesma em matéria criminal (ORSINI e LARA, 2013).

Por meio do seu Conselho Social e Econômico, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) instituiu a Resolução nº 2002/12, a qual assevera sobre Justiça Restaurativa 
que “os Estados membros devem estudar o estabelecimento de diretrizes e padrões, 
na legislação, quando necessário, que regulem a adoção de programas de justiça 
restaurativa” (MAIA; CRUZ, 2019).

Além de especificar diretrizes sobre terminologias, utilização, operação e 
desenvolvimento, a referida resolução cientificou que as práticas restaurativas, 
enfatizam-se como uma resposta ao crime que respeita a dignidade e a igualdade das 
pessoas, construindo o entendimento e harmonia social mediante restauração das 
vítimas, ofensores e comunidade (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012).

Sendo assim, foram aplicadas pela primeira vez no país em 2005, através do 
projeto “Promovendo Práticas Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro”, 
desenvolvida pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), na 
3ª Vara da Infância e da Juventude de Porto Alegre, expandindo sua aplicação no 
atendimento técnico de adolescente infratores pelo projeto “Justiça para o Século 21” 
no mesmo ano (MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ, 2019 apud PEREIRA, 2021).

Ainda em 2005, foi implementado também um projeto piloto em Brasília, no 
Distrito Federal, mas suas práticas se diferenciaram das demais já que eram aplicadas 
apenas para indivíduos adultos que respondiam processos criminais referentes às 
infrações de menor potencial ofensivo e passíveis composição cível e transação penal 
(ORSINI e LARA, 2013 [s.p.]).

No Paraná, iniciou-se a aplicação da justiça restaurativa em 2014, no Tribunal 
de Justiça estadual, com o primeiro curso de formação de facilitadores realizado na 
Comarca de Ponta Grossa, sendo que no ano de 2015 já foram apresentados resoluções 
e manuais para delinear a atuação de juízes e servidores no TJPR, optando-se pela 
metodologia dos processos circulares (ESTADO DO PARANÁ, 2020).

Através desses processos circulares restaurativos constrói-se uma forma de 
desestigmatização da concepção sobre o conflito gerado no relacionamento entre os 
seres humanos, objetivando-se mudar a visão dos espectadores trocando suas lentes 
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para terem nova perspectiva quanto ao conflito e ao seu impacto no relacionamento 
das pessoas que vivem em sociedade (MAIA; CRUZ, 2019, p. 23).

De acordo com Lederach:

“Circular” é uma palavra que usamos para dizer que as coi-
sas dão voltas. Às vezes o termo tem uma conotação negati-
va como na expressão “pensamento circular”. Mas a palavra 
tem, igualmente, conotações positivas. Em primeiro lugar, ela 
nos lembra que as coisas estão ligadas e relacionadas entre 
si. Em segundo, sugere que o crescimento de algo é nutrido 
por seu próprio processo e sua própria dinâmica. Em terceiro, 
e mais importante para a nossa investigação, a circularidade 
indica que os processos de mudança não são unidirecionais. 
É vital manter isso presente em meio às vazantes e enchentes 
de nossos esforços para criar plataformas de reação constru-
tiva ao conflito (LEDERACH, 2012).

Assim, as práticas restaurativas através dos processos circulares foram se 
consolidando no Brasil como acesso à ordem jurídica justa, podendo ocorrer de forma 
alternativa ou concorrente com o processo convencional, objetivando as melhores 
soluções as partes envolvidas na comunidade, desde que haja prévio consentimento, 
livre e espontâneo de todos os participantes (BRASIL, 2016 [s.p.]).

Recentemente, com o crescimento da justiça restaurativa, o CNJ editou a 
Resolução nº 300 em dezembro de 2019, alterando a Política Nacional e fornecendo 
prazos para que Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais, para se 
organizarem na implementação da justiça restaurativa (BRASIL, 2019).

Assim, denota-se que no âmbito do Judiciário, a justiça restaurativa é 
recomendada a ser aplicada não somente em processos criminais, como no caso na 
violência doméstica, na execução penal, nos acordos de não persecução penal, mas 
também nos processos familiais e na socioeducação de adolescentes.

Com relação especial à aplicação das medidas socioeducativas aos adolescentes, 
a Lei Federal nº 12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase), expressamente menciona em seu artigo 35, inciso III, que 
deve ser um princípio da execução das medidas socioeducativas a prioridade a práticas 
ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades 
das vítimas.

Ressalta-se que ela também poderá ser aplicada em qualquer esfera do Poder 
Judiciário, desde que haja interesse dos envolvidos e que o caso específico realmente 
possa ser melhor atendido desta forma (ESTADO DO PARANÁ, 2020).

Ademais, deve ser sempre aplicada por facilitadores capacitados, os quais 
contribuem para criar um ambiente propício ao diálogo. Seja qual for a abordagem 
utilizada, é necessário que o facilitador desenvolva habilidades que contribuam para 
a construção de relações mais saudáveis, geradoras de bem-estar coletivo e da paz.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consoante se depreende da análise da justiça restaurativa no Brasil, conclui-
se que suas práticas, embora ainda estejam em crescimento, já se demonstraram 
eficazes na transformação de conflitos e como meio de construção da paz, capazes de 
gerar soluções satisfatórias nos processos judiciais e no sistema de justiça brasileiro. 

Isso porque, visando ao restabelecimento familiar e social, prejudicados por 
situações conflituosas, é possível proporcionar uma responsabilização consciente, 
fomentando o diálogo de todos os envolvidos nos processos judiciais.

Assim, denota-se que as situações buscadas durante o desenvolvimento de 
círculos restaurativos, podem trazer à sociedade uma efetiva pacificação, devendo ser 
cada vez mais desenvolvida, aplicada e aprimorada no sistema de justiça brasileiro, 
pois dessa maneira, promover-se-á a satisfação ampla dos envolvidos, além de 
defender os direitos fundamentais dos indivíduos.
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“É na mudança que as coisas repousam.” 
(Heráclito)

“O racionalismo que ignora os seres, a 
subjetividade, a afetividade e a vida é irracional.”

(Edgar Morin)

“Maravilhamento é vivenciar o desconhecido como 
prazer.” 

(David James Duncan)
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RESUMO: Com fulcro em reflexões históricas acerca da natureza humana, 
pretendeu-se demonstrar que a percepção de que o ser humano é essencialmente 
mau está calcada nos paradigmas hobbesiano e cartesiano, os quais também 
delinearam as estruturas sociais modernas. A partir de tal premissa, com utilização 
do método de revisão bibliográfica, apresenta-se a pertinência da apropriação de 
um modelo restaurativo, com destaque para o sistema de justiça, fundamentado em 
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valores distintos daqueles modelos referidos, sugerindo-se a utilização de duas de suas 
ferramentas – práticas circulares e comunicação não violenta-, como instrumentos 
aptos ao resgate da essência humana boa, solidária e gregária. À luz de tais valores 
e ferramentas, conclui-se pela efetividade da adoção de um olhar mais amoroso, 
empático e fraterno com o próximo, no escopo de construção de interações mais 
harmoniosas e de uma sociedade mais pacífica.

PALAVRAS-CHAVE: 1. Justiça restaurativa, 2. Práticas Circulares, 3. Comunicação 
não violenta.

1. INTRODUÇÃO

No presente estudo, buscou-se delinear alguns conceitos essenciais para o 
entendimento da Justiça Restaurativa, viabilizando-se a compreensão de sua utilidade 
e aplicação. Para tal compreensão, traçou-se um panorama acerca da natureza 
humana, tomando por base análise histórica e de dados científicos realizada pelo 
historiador Rutger Bregman (BREGMAN, 2021), a que se incorporaram as reflexões de 
Morin e Viveret, no sentido da necessidade de adoção de um princípio de esperança 
(MORIN e VIVERET, 2015). Desta maneira, é possível confirmar a natureza pacífica e 
boa do homem, demonstrando-se a profunda pertinência do fomento à cultura de 
paz.

Sempre nesta perspectiva, identificando-se os principais valores que animam 
a justiça restaurativa, analisa-se a possibilidade de utilização das práticas circulares 
idealizadas por Kay Pranis (PRANIS, 2010) e da comunicação não violenta proposta 
por Marshall Rosenberg (ROSENBERG, 2020) como ferramentas destinadas ao 
resgate da essência amistosa e solidária do ser humano, bem assim como modo de 
transformação do tecido social, através de interações mais pacíficas.

2. DESENVOLVIMENTO
 
2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A NATUREZA HUMANA

A origem da vida na Terra data de 4 bilhões de anos. O surgimento do gênero 
Homo data de 2,5 milhões de anos atrás, enquanto o da espécie Homo sapiens 
ocorreu somente há 200 mil anos (HARARI, 2017, p. 7). Há 50 mil anos, ao menos 
cinco espécies de hominídeos coexistiram no planeta. Contudo, há 10 mil anos apenas 
o sapiens prevaleceu (BREGMAN, 2021, p. 64, p.72; HARARI, 2017, p. 26).

Filósofos, sociólogos, historiadores, cientistas das mais diversas áreas têm se 
debruçado sobre a natureza humana e sobre os motivos que levaram o Homo sapiens 
a superar os demais hominídeos que com ele conviveram no planeta. BREGMAN, 
após análise de diversos estudos científicos, pontua que o sapiens se sobrepôs aos 
demais hominídeos porque “são máquinas ultrassociais de aprendizado”. Para ele, 
os seres humanos nasceram para “aprender, relacionar e interagir”, acrescentando 
que “alguns cientistas teorizam que o desenvolvimento da linguagem humana 
também foi produto de nossa sociabilidade”, o que certamente colocou o sapiens à 
frente das demais espécies (BREGMAN, 2021, p. 81 e 83). Por outro lado, há aqueles 
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que defendem que a espécie humana se perpetuou no planeta, em detrimento das 
demais, simplesmente porque as aniquilou, acreditando que por onde o sapiens 
passou deixou um rastro de destruição (HARARI, 2017, p. 26-27).

Ainda buscando compreender a natureza intrínseca da espécie humana, 
um primeiro passo em torno do tema foi dado por Thomas Hobbes (1588-1679), 
considerado o pai da filosofia política, que em sua obra O Leviatã (1651) traçou um 
perfil sombrio da natureza humana, quando afirmou que o homem pensa somente 
em seus próprios interesses e em prevalecer sobre os outros, possuindo um desejo 
incansável e perpétuo de deter cada vez mais poder, que só cessa com a morte. E, 
justamente por conta dessa natureza tão indomável, Hobbes defendia a necessidade 
de um soberano, um poder absoluto que garantiria a paz.

Em contraposição a Hobbes, cerca de cem anos depois, Jean-Jacques Rousseau 
(1712-1778) divulgou suas ideias no sentido de que o homem é naturalmente bom e 
compassivo. Para tal pensador, o estado natural de bondade do homem seria gradual 
e progressivamente destruído e corrompido pela civilização.

BREGMAN defende que o homem é uma das espécies mais amistosas e 
cooperativas do reino animal. Enquanto o Homo sapiens vivia como caçador-coletor, 
em grupos menores, nômades, livres, naquilo que Rousseau denominou de seu 
estado natural, a liderança era temporária e as decisões eram tomadas em grupo. 
Para assunção do papel de liderança, algumas características eram privilegiadas: 
generosidade, coragem, sabedoria, carisma, justiça, imparcialidade, confiabilidade, 
diplomacia, força e humildade. Por outro lado, egoístas e gananciosos eram excluídos 
da tribo (BREGMAN, 2021, p. 237, 225-226).

O problema parece ter se configurado quando, há 10 mil anos, o homem 
deixou sua vida nômade de caçador-coletor e se fixou. A partir da sedentarização, da 
agricultura, da propriedade privada, surgiram também os primeiros agrupamentos 
humanos que deram origem a sociedades mais complexas e hierarquizadas. O 
pensamento coletivo cedeu lugar ao pensamento individualista. A liderança deixou 
de ser coletiva e horizontal e passou a ser imposta, verticalizada e personificada em 
poucos, nem sempre representativos da maioria. É fato que a vida “civilizada” trouxe 
avanços, notadamente nos últimos dois séculos, mas é necessário sempre um olhar 
crítico para que se possa computar os ganhos, rever e melhorar onde houve perdas.

Certamente o modo atual de viver em sociedade, ainda permeado de muita 
violência, inclusive violências institucionais, o modo como o homem se relaciona, 
sempre com grande aversão ao diferente, a desconfiança generalizada com que vê 
seus semelhantes, são alguns dos pontos que ensejam revisão. Ou, como alerta 
Morin, “estamos em um período de crise planetária e não sabemos o que sairá disso” 
(MORIN, 2015, p. 26). Destaca-se, nesta esteira, que em estudo realizado por Ortiz-
Ospina e Roser, aponta-se que “há poucos países onde as pessoas confiam menos 
umas nas outras que no Brasil” (BREGMAN, 2021, p. 289).

O pensamento de Hobbes de que o homem é um ser essencialmente mau, 
cínico, mesquinho, individualista e necessita de um soberano ou de um Estado para a 
resolução dos conflitos, além de ter se sobressaído nos últimos séculos, foi influência 
determinante para a ciência econômica, política, jurídica, difundindo-se por todas as 
estruturas atuais. É, sem dúvida, o pensamento que atualmente predomina. Contudo, 
mesmo após a multiplicidade dos estudos feitos, não se pode afirmar que o homem 
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possui uma única natureza, seja ela boa ou má. O fato é que a sociedade adotou 
a perspectiva hobbesiana de que o homem é naturalmente mau, o que, aliado ao 
paradigma newtoniano-cartesiano, caracterizado por uma visão mecanicista, 
materialista e fragmentada do conhecimento e do ser humano, propiciou a evolução 
do ser humano temendo ao seu próximo e desconectado de si mesmo.

Lucia Helena Brandão ensina que “não existe sentido para a vida se não existe 
possibilidade de crescimento”. Para a filósofa, a transformação do mundo depende 
da transformação dos homens em homens(!) e, para tanto, enfatiza que é necessário 
colocá-los na companhia de si mesmos, a fim de promover a elevação de suas 
consciências. Ela destaca que a missão de vida do ser humano é desenvolver, ao longo 
de sua existência, todas as suas potencialidades, todas as virtudes humanas como 
bondade, honestidade, amor, gratidão, sabedoria, justiça, a fim de tornar-se um ser 
pleno (GALVÃO, 2018, 15:31, 6:48, 28:57). No mesmo sentido, M.-L. Von Franz, ao 
tratar do processo de individuação, concluía que:

“a existência do ser humano nunca será satisfatoriamente 
explicada por meio de instintos isolados ou de mecanismos 
intencionais como a fome, o poder, o sexo, a sobrevivência, a 
perpetuação da espécie etc. Isto é, o objetivo principal do ho-
mem não é comer, beber etc., mas ser humano.” (VON FRANZ, 
2008, p. 270)

2.2 A NORMOSE

Como asseverado, a premissa do ser humano intrinsecamente bom não 
constituiu um impeditivo de, paulatinamente, corroer-se a espécie: isolado da vivência 
grupal, menos solidário e privado dos antigos ritos que o irmanavam a seus iguais, 
numa forma de pertencimento natural, vê-se o indivíduo, no momento atual, com 
frequência, imobilizado por questionamentos profundos acerca de seu propósito. 
Não cabe, no desiderato deste trabalho, a análise, mesmo que perfunctória, das 
variadas causas desta insatisfação de muitos com o formato de sociedade atual. Mas é 
pertinente examinar o que parece ser, como já sustentado anteriormente, a semente 
da fragmentação da tripla realidade do humano - indivíduo, parte da sociedade, parte 
da espécie (MORIN, 2011, p. 18), isto é, os consectários do pensamento organizado 
de forma cartesiana:

“Neste sentido, cuida-se de olhar um pouco mais para a cisão 
do conhecimento operada pelo “grande paradigma do Oci-
dente”, o paradigma cartesiano, formulado na Europa do sé-
culo XVII e espraiado pelo desdobramento da história, como 
o grande fundamento da dissociação que passou a atravessar 
“o universo de um extremo a outro”. Isto é, separou-se a filo-
sofia e a pesquisa reflexiva; de um lado; a ciência e a pesquisa 
objetiva de outro, ocasionando a dissociação nunca superada 
entre sujeito/objeto, alma/corpo, espírito/matéria, sentimen-
to/razão, existência/essência” (MORIN, 2011, p. 25).
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A estanqueidade de tal concepção, secundada pela ausência de uma educação 
voltada para a multidimensionalidade do ser humano e da sociedade, consolida 
conformismos cognitivos e intelectuais, comumente inviabilizando reflexões mais 
complexas acerca de problemas complexos12, como o da eficácia do sistema de justiça. 
Tal questionamento culmina por remeter à conclusão da existência do que Crema 
nominou NORMOSE:

“Conjunto de normas, conceitos, valores, estereótipos, hábi-
tos de pensar ou de agir aprovados por um consenso ou pela 
maioria de pessoas de uma determinada sociedade, que le-
vam a sofrimentos, doenças e mortes.” (CREMA, 2020, p.18)

Alude o autor, assim, a um olhar normótico, essencialmente automático 
e inconsciente, que corresponderia à dificuldade do ser humano de furtar-se, 
reflexivamente, aos caminhos e estratégias da maioria, por temor à vulnerabilidade 
e à crítica de seus semelhantes. Tal escolha, todavia, escorada no consenso social, 
pode redundar no oposto da paz pessoal pretendida13, quer porque estamos em um 
“momento de transição de mundos” (EISENSTEIN, 2016, p. 15), quer porque “Os 
sistemas monetário, político, energético, médico, educacional e outros, não estão 
mais oferecendo benefícios como faziam antes, (ou pareciam fazer)” (EISENSTEIN, 
2016, p. 15).

Evidenciada, portanto, a relevância de se discutir novas premissas para a 
construção de uma cultura de paz, valendo-se de uma abordagem transdisciplinar 
para a superação dos problemas, enxergando a realidade com compreensão e 
entendimento, possibilitando a percepção dos conflitos com seu próprio e imanente 
potencial para mudanças construtivas (LEDERACH, 2020, p.28).

2.3 VALORES PARA UMA CULTURA DE PAZ

Especificamente no espaço da justiça, os valores que cercam a roda da justiça 
de Zehr (ZEHR, 2020, p. 251/253) igualmente configuram balizas que fundamentam 

12 Como pontua MORIN (2011, p. 30): “(…) este é um problema-chave: instaurar o con-
vívio tanto com nossas ideias quanto com nossos mitos”.
13 Nas palavras do próprio CREMA (2011, p.17): “A maior parte de nossos costumes 
são o resultado de normas que adotamos, mais ou menos conscientemente, mediante a 
imitação dos atos de nossos pais e educadores. Como diria Freud, pelo mecanismo de intro-
jeção. Essas normas deveriam ter a função de preservar nosso equilíbrio físico, emocional 
ou mental, assim como a harmonia e qualidade de vida (...) Nesse sentido, há uma crença 
bastante enraizada segundo a qual tudo que a maioria das pessoas sente, acredita ou faz 
deve ser considerado normal. E, por conseguinte, servir de guia para o comportamento geral, 
um roteiro para a educação. (...)Lamentavelmente, nem todas as normas são benevolentes. 
Ao contrário, algumas são geradoras de sofrimento e enfermidades, podendo conduzir até 
mesmo à morte. Como são dotadas de um consenso social, as pessoas não percebem o cará-
ter patogênico. (...)Certos fatos e descobertas recentes sobre as origens de sofrimento e de 
doenças, em nível individual ou social, como as guerras e a violência, assim como em nível 
ambiental, como a destruição dos ecossistemas, estão a contestar, seriamente, o conceito de 
normalidade suportado pelo consenso social .”
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aquela construção da cultura de paz. São eles: o respeito (das perspectivas, 
necessidades e valor de todos os envolvidos no conflito), a humildade (no sentido 
de haver clareza quanto à limitação de conhecimento de cada qual, aí abrangido 
o próprio facilitador, e de como o gênero, a cultura, a etnia e o histórico pessoal e 
coletivo delimitam a forma de cada qual conhecer o próprio objeto de conhecimento) 
e o maravilhamento (entendido como a apreciação do mistério, da ambiguidade, do 
paradoxo e até das contradições). Este valor, especificamente, essencial para a prática 
da justiça restaurativa (vez que esta demanda a habilidade de convivência com aquilo 
que é aparentemente ilógico), é o necessário contraponto ao ceticismo do modelo 
cartesiano, e, conseguintemente, a sua abordagem epistemológica básica consistente 
em duvidar.

É dizer, tais balizas traduzem essencialmente a capacidade humana de “fraternizar 
na incerteza” (MORIN, 2019, p. 50), habilitando o ser humano à criação de novos 
patamares de convivência nesta complexa sociedade cultural.

2.4 JUSTIÇA RESTAURATIVA: UM SINGELO INTRÓITO

O conceito de Justiça Restaurativa é polissêmico. Abrange duas palavras de 
conceituação, de per si, já bastante complexas. No que se refere à Justiça, rememore-
se, de acordo com Sandel, que as teorias antigas partem da noção de virtude (assim 
Aristóteles: justiça significa dar às pessoas o que elas merecem), enquanto as teorias 
modernas fundamentam-se na liberdade; neste sentido, de Immanuel Kant, no século 
XVIII, a John Rawls, já no século XX, defendem que uma sociedade justa respeita a 
liberdade de cada indivíduo para escolher a própria concepção do que seja uma vida 
boa (SANDEL, 2013).

Sob o prisma de tal complexidade, a ponderação de Arlé traduz perfeitamente o 
escopo do que se busca: “Invariavelmente, quando sentimos que há justiça, sentimos 
satisfação. Este é um sentimento universalmente ligado à vivência de justiça” (ARLÉ, 
2020, p.36).

De outro giro, o sentido de restauração no senso comum tem a ver com retorno à 
situação ou à forma originária. Na moldura da Justiça Restaurativa, aludido movimento 
de restauro da situação originária não traduz, evidentemente, o objetivo colimado, 
uma vez que, via de regra, o ponto de partida era conflituoso. Nesta perspectiva, 
consoante Zehr, “para corrigir a situação, é provável que voltar à condição original 
seja desaconselhável e até impossível; a justiça deve ir além do retorno ao status quo” 
(ZEHR, 2020, p.194).

Da miríade de vertentes de sentidos evidencia-se, assim, a envergadura da tarefa 
de tal conceituação, a que se soma a circunstância de a justiça restaurativa ter surgido 
a partir da prática, e não a partir de um arcabouço teórico prévio14.

14 Assim, Pallamolla (2009, p. 34), resume que o terreno propício para a Justiça Res-
taurativa consubstanciou-se no campo da justiça criminal, mais especificamente na crise do 
ideal ressocializador e da ideia do tratamento através da pena privativa de liberdade. Tal cri-
se, identificada nos EUA, especialmente na década de 60 e 70, remeteu, já na década de 90, 
ao tema “como um possível caminho para reverter a situação de ineficiência e altos custos, 
tanto financeiros como humanos, do sistema de justiça tradicional (...)”.
No mesmo diapasão, preleciona Zehr (2020, p.252): “Há uma lição a ser aprendida do histó-
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Para efeito apenas de se definir um campo conceitual, do qual se extraiam as 
ferramentas mais utilizadas para difundi-la, será utilizada a conclusão de Zehr, de ser 
a justiça restaurativa um modo de vida, haja vista que:

traduz uma visão do bem e de como queremos conviver. Se-
melhante a muitas tradições religiosas e indígenas, a justiça 
restaurativa se funda no pressuposto de que, como indivídu-
os, estamos todos interligados, e o que fazemos afeta todas 
as outras pessoas e vice-versa (…) A justiça restaurativa nos 
faz lembrar da importância dos relacionamentos, nos incita a 
considerar o impacto de nosso comportamento sobre os ou-
tros e as obrigações geradas pelas nossas ações. Ela enfatiza 
a dignidade que todos merecemos (ZEHR, 2020, p. 251).

Conclui-se, destarte, que seu campo de aplicação é deveras vasto, afinal,

“propõe a new old approach (nova velha abordagem) de jus-
tiça, pois não é inteiramente nova e, ao mesmo tempo, não é 
uma simples recriação do passado, mas a adaptação de prá-
tica e valores básicos das tradições antigas, combinados com 
a moderna realidade e a sensibilidade aos direitos humanos” 
(ARLÉ, 2020, p. 82).

   
2.5 PROCESSOS CIRCULARES E COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA

A explicação do conceito de práticas circulares, ou mesmo no que consistem, 
é tarefa árdua, na medida em que nenhuma definição abarca todas as nuances, 
sentimentos e conexões que surgem durante a realização dos círculos.

“O círculo é um processo de diálogo que trabalha intencio-
nalmente na criação de um espaço seguro para discutir pro-
blemas muito difíceis ou dolorosos, a fim de melhorar os re-
lacionamentos e resolver diferenças. A intenção do círculo é 
encontrar soluções que sirvam para cada membro participan-
te. O processo está baseado na suposição de que cada partici-
pante do círculo tem igual valor e dignidade, dando então voz 
igual a todos os participantes. Cada participante tem dons a 
oferecer na busca para encontrar uma boa solução para o 
problema” (PRANIS, 2011, p. 11).

rico do sistema prisional moderno: ele foi introduzido como reforma, mas logo se tornou tão 
brutal que o movimento para reformá-lo é quase tão antigo quanto o próprio.”
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A prática circular, constituída sob uma sistemática de valores associados à própria 
condição humana, busca enxergar e compreender o ser humano em sua integralidade. 
Aludida prática apresenta uma profunda consciência de unidade e interdependência, 
uma cosmovisão de mundo muito comum à maioria das sociedades indígenas, em que 
o mal praticado contra um é o mal praticado contra todos. A ideia de interconexão e de 
que as coisas só existem e possuem significado a partir das relações que estabelecem, 
tão presente nos círculos, encontra firme respaldo na física quântica e contrapõe-
se ao modelo newtoniano-cartesiano, arraigado firmemente na sociedade ocidental, 
caracterizada pelo enfoque materialista, reducionista, focado em coisas e não em 
relacionamentos. (PRANIS, 2010, p. 40-43).

Há de se pontuar que nem toda prática circular pode ser conceituada como 
prática restaurativa, na medida em que nesta há a abordagem de uma situação 
conflitiva. Reconhece-se, porém, uma conexão estratégica entre ambos, restando 
evidenciado que os círculos, pela sua base principiológica de horizontalidade e 
liderança compartilhada, possibilitam a concretização de experiências democráticas, 
dando voz e vez a todos que estejam interessados ou implicados em determinada 
situação. Assim, quanto mais instituições e comunidades amadureçam internamente 
um modelo próprio de democracia, a partir de vivências dialógicas, mais fácil será 
exportar esse modelo para ambientes externos, favorecendo-se a construção de uma 
sociedade mais inclusiva e rica (BRANCHER, 2011, p. 5-6).

Inevitável, nesta toada, a observação de que os processos circulares e a 
comunicação não violenta são ferramentas que se entrelaçam, observando-se pontos 
comuns como escuta atenta e profunda, respeito às diferenças, percepção de si 
mesmo e do outro sem julgamentos.

Rosenberg define a comunicação não violenta não apenas como um modelo de 
comunicação que busca revisar e compreender as habilidades de falar e ouvir, mas 
“um modo de ser, pensar e viver” que leva os indivíduos a se conectarem consigo e 
com os outros, levando ao surgimento natural da compaixão (ROSENBERG, 2019, p. 7)

Ao longo dos últimos séculos, o ser humano tem se relacionado e se comunicado 
com base no que Marshall Rosenberg denomina de imagem do inimigo, ou seja, a 
comunicação é estabelecida sob a perspectiva de que as pessoas são más, perversas 
e que mantém estruturas de dominação, o que impede que haja verdadeira conexão 
com o outro (ROSENBERG, 2020, p. 45). Foi, afinal, a versão de Hobbes acerca da 
natureza humana que prevaleceu.

O homem, porém, é um ser multidimensional e não pode ser analisado de 
forma simplista, mecânica e fragmentada. Buscar a construção de uma sociedade 
mais pacífica passa, necessariamente, por uma mudança destes paradigmas e pela 
valorização do indivíduo como um ser holístico.

A proposta da comunicação não violenta é para que o outro seja visto não como 
inimigo, mas como ser humano, com seus próprios valores, sentimentos e necessidades. 
Desta forma, as resistências caem e é possível estabelecer uma comunicação a partir 
do coração (ROSENBERG, 2020, p. 46).

É possível, através da escuta ativa e qualificada, proposição, reafirme-se, comum 
à comunicação não violenta e às práticas circulares, compreender as necessidades, 
valores, princípios de cada indivíduo, gerando uma maior integração entre os diversos 
atores sociais. “Pessoas que se conectam e se relacionam têm maior probabilidade de 
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unir esforços para tratar os conflitos de maneira construtiva” (SCHIRCH, 2019, p. 10).
Evidencia-se, portanto, que a comunicação não violenta e as práticas circulares 

consubstanciam-se em verdadeiro convite para a transformação humana, vez que 
através do exercício do olhar amoroso e empático, tão próprio de tais ferramentas, 
é possível ao indivíduo compreender primeiro a si para, sob uma perspectiva mais 
otimista, relembrar que integra uma tessitura social e, portanto, deve também 
compreender o seu semelhante sob essa nova lente. “Os indivíduos começam a 
construir a paz a partir da reflexão de como suas próprias vidas e escolhas afetam os 
outros” (SCHIRCH, 2019, p. 15). Ao perceber o outro e o mundo sob esta nova ótica, 
surgem redes interpessoais e a possibilidade de mudanças positivas na sociedade, no 
trabalho, na vida privada.

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ser humano é essencialmente propenso à boa índole e à solidariedade. Sua 
evolução como espécie, que redundou em diversas polarizações, tais como progresso 
científico x conexão espiritual, parece ter fundamento muito mais na cristalização do 
padrão cartesiano de pensamento do que na essência humana.

O desvirtuamento de tais conexões gerou diversas estruturas de funcionamento 
da sociedade moderna, organizada a partir do consenso social, que não traduzem, 
necessariamente, a maneira mais feliz de se viver e conviver, inclusive no espectro do 
sistema de justiça.

A justiça restaurativa sintetiza um modo de vida. Sua sustentação, muito calcada 
na realidade concreta, invocando outras áreas de conhecimento, constrói-se a 
partir das melhores aspirações do indivíduo, contemplando valores como respeito, 
humildade e maravilhamento.

Sua aplicação traduz-se em franco incremento da cultura de paz, criando 
condições, desta maneira, para sensibilização e possibilidades de se resgatar uma 
nova maneira de estar em sociedade.

Os processos circulares e a comunicação não violenta são ferramentas hábeis 
ao redescobrimento da essência boa do homem, na medida em que estimulam 
interações e conexões a partir das necessidades, princípios e valores de cada indivíduo, 
respeitando e aceitando a singularidade de cada um.

Aludidas ferramentas viabilizam que os conflitos sejam dimensionados como 
naturais na vida em sociedade, de maneira que se propicie o crescimento do indivíduo, 
a partir do favorecimento do trabalho conjunto em favor das soluções daqueles.

Neste viés, a aplicação de processos circulares e da comunicação não violenta 
também no ambiente laboral do Ministério Público pode propiciar, a seus integrantes 
(membros e servidores), a criação de um sentido de propósito e motivação majorados, 
culminando no melhor desempenho de sua missão constitucionalmente prevista.



53
PERSPECTIVAS DE ATUAÇÃO AUTOCOMPOSITIVA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

4. REFERÊNCIAS 

ARLÉ, Danielle de Guimarães Germano. A Justiça Restaurativa e o Ministério Público 
Brasileiro. 1. ed. Belo Horizonte: D´Plácido, 2020.

BRANCHER, Leoberto. Apresentação. In PRANIS, Kay. Círculos de Justiça Restaurativa 
e de Construção de Paz: guia do facilitador. Porto Alegre: AJURIS RS, 2011.

BREGMAN, Rutger. Humanidade: uma história otimista do homem. São Paulo: Pla-
neta, 2021.

CREMA, Roberto. WEIL, Pierre. LELOUP, Jean-Yves. NORMOSE. A patologia da norma-
lidade. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.

EISENSTEIN, Charles. O Mundo Mais Bonito Que Nossos Corações Sabem Ser Possí-
vel. 1. ed. São Paulo: Palas Athena, 2016.

GALVÃO, Lúcia Helena. Vida Interior - Pequenas lições para alimentar a alma. 2018. 
1 vídeo (1:18:13). Publicado pelo canal NOVA ACRÓPOLE BRASIL. Disponível em: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=bXNxMOwDkWE. Acesso em: 13 jun 2021.

HARARI, Yuval Noah. Sapiens - Uma breve história da humanidade. 28. ed. Porto 
Alegre: L&PM, 2017.

LEDERACHI, John Paul. Transformação de Conflitos. 3. ed. São Paulo: Palas Athena, 
2020.

MORIN, Edgar. Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. 2. ed., 7.ª reim-
pressão. São Paulo: Cortez; Brasília, DF:UNESCO, 2011.

MORIN, Edgar. VIVERET, Patrick. Como viver em tempo de crise? 2. ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2015.

MORIN, Edgar. FRATERNIDADE – Para resistir à crueldade do mundo. 1. ed. São Pau-
lo: Palas Athena, 2019.

PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula. Justiça restaurativa: da teoria à prática. 1. ed. 
São Paulo: IBCCRIM, 2009.

PRANIS, Kay. Processos Circulares de construção de paz. 4. ed. São Paulo: Palas Athe-
na, 2010.

PRANIS, Kay. Círculos de Justiça Restaurativa e de Construção de Paz: guia do facili-
tador. Porto Alegre: AJURIS RS, 2011.

ROSENBERG, Marshall. Vivendo a comunicação não violenta. Rio de Janeiro: Sextan-



54
PERSPECTIVAS DE ATUAÇÃO AUTOCOMPOSITIVA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

te, 2019.

ROSENBERG, Marshall. O coração da transformação social: como fazer a diferença 
no seu mundo. 1. ed. São Paulo: Palas Athena, 2020.

SANDEL, Michael J. JUSTIÇA – O que é fazer a coisa certa. 10. ed. Rio de Janeiro: Civi-
lização Brasileira, 2013.

VON FRANZ, M.-L. O processo de individuação. In JUNG, Carl G. (concepção e orga-
nização de) O homem e seus símbolos. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008

ZEHR, Howard. TROCANDO AS LENTES – Justiça Restaurativa para o Nosso Tempo. 4. 
ed. São Paulo: Palas Athena, 2020 (edição de 25.° aniversário).



55
PERSPECTIVAS DE ATUAÇÃO AUTOCOMPOSITIVA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO ESTRATÉGICA DA PAZ APLICADO AO CONTEXTO 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS INSTITUCIONALMENTE: UMA 

ANÁLISE SOB O VIÉS DA TRANSFORMAÇÃO DE CONFLITOS

Ana Carla Luy da Cunha Alonso15 

Gabriela Gonçalves Nogarolli16

SUMÁRIO 

1. Introdução; 
2. Desenvolvimento; 

2.1 Construção da paz e transformação de conflitos; 
2.2 A lente da transformação de conflitos aplicada ao contexto de crianças e ado-
lescentes institucionalizados por situação de risco; 
2.3 O papel dos processos de construção da paz na violência estrutural presente na 
relação família-Estado; 
2.4. Os círculos de paz como ferramenta para a construção da cultura da paz nas 
relações familiares; 

3. Considerações Finais; 
4. Referências.

RESUMO: O presente estudo visa a analisar as possibilidades de aplicação de 
Círculos de Construção da Paz, proposto por Kay Pranis, nos contextos envolvendo 
crianças e adolescentes em acolhimento institucional. Para tanto, abordou-se as 
vertentes de transformação de conflitos (Lederach) e construção estratégica da paz 
(Lisa Schirch), e como estas podem contribuir para uma análise sistêmica do fenômeno 
do acolhimento institucional e garantia dos direitos humanos. A partir da revisão 
bibliográfica e do método dedutivo, argumenta-se que a família deve ser visualizada 
como o epicentro do conflito e ponto focal para a cura dos ciclos viciosos de violência 
estrutural e secundária, que culminam em situações de risco envolvendo as crianças 
e adolescentes. Compreende-se que o processo de construção da paz pode contribuir 
para o bom desenvolvimento de todos os envolvidos, bem assim tende a evitar o 
insucesso de reintegrações familiares ou adoções, diminuindo, por consequência, as 
possibilidades de institucionalização precoce ou prolongada.

PALAVRAS-CHAVE: 1. Criança e adolescente; 2. Acolhimento Institucional; 3. 
Construção da Paz; 4. Transformação de Conflitos.
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1. INTRODUÇÃO

A institucionalização de crianças e adolescentes é um fenômeno presente não 
somente na realidade brasileira, mas em diversas partes do mundo. Segundo dados do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), há um total de 32.791 crianças e adolescentes em 
situação de acolhimento institucional no Brasil, sendo este o sistema predominante 
no país, que recebe 96% das mais de 30 mil crianças e adolescentes sob a tutela do 
Estado (BRASIL, 2020, p. 40).

No que diz respeito ao panorama mundial, estima-se, segundo os dados do Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que existam mais de 8 (oito) milhões 
de crianças e jovens acolhidos ao redor do mundo (IGA, 2019). A institucionalização, 
em alguns casos, é uma medida drástica, porém necessária como forma de retirar a 
criança ou o adolescente de uma situação de risco existente no seu contexto familiar 
ou mesmo fora dele. Por outro lado, a legislação brasileira também resguarda o 
direito das crianças e adolescentes em terem uma família, cujos vínculos devem ser 
resguardados pelo Estado (BRASIL, 2006, p. 19). 

Esta realidade também é demonstrada através dos dados trazidos pelo 
Levantamento Nacional do IPEA (2004), o qual evidenciou que as principais causas 
que motivaram o abrigamento de expressiva parcela das crianças e adolescentes 
no Brasil nessa época estavam relacionadas à pobreza, dentro de um contexto de 
carência de políticas complementares de apoio às famílias carentes (BRASIL, 2006, 
p. 59). Entre os principais motivos elencados, estavam: carência de recursos/pobreza 
das famílias (24,1%), abandono (18,8%), violência doméstica (11,6%), dependência 
química dos pais ou dos responsáveis, incluindo alcoolismo (11,3 %) e a vivência de 
rua (7,0%), orfandade (5,2%) e abuso sexual (3,3%). Aqueles com pais ou responsáveis 
presos/detidos, por sua vez, representavam 3,5% dos acolhidos (SILVA, 2004, p. 56).

Sendo assim, no caso de rompimento dos vínculos, o Estado também possui o 
dever de proteção para com as crianças e adolescentes institucionalizados, de modo 
a desenvolver estratégias ou programas que os proporcionem o direito à convivência 
familiar e comunitária. 

Neste sentido, sempre deverá ser dada prioridade à manutenção ou resgate 
dos vínculos junto à família biológica. No entanto, os dados acima mencionados 
demonstram que os índices de acolhimento institucional permanecem altos, de modo 
a se concluir que grande parte destas famílias não conseguem manter uma estrutura 
adequada para assegurar os direitos básicos de seus filhos, tendo, se necessário, o 
devido suporte de políticas públicas. 

Desse modo, o presente trabalho buscará trazer a visão sistêmica de como os 
processos de transformação de conflitos e construção da paz podem ser utilizados de 
modo a constatar e buscar soluções em relação à origem central da problemática da 
institucionalização de crianças e adolescentes, na opinião das autoras: os sistemas 
familiares rompidos. Neste trabalho, portanto, a família será compreendida como 
o epicentro dos conflitos nos casos envolvendo a institucionalização das crianças 
e adolescentes, cuja origem, muitas vezes, estará correlacionada a situações de 
violência, negligência, ausência de políticas públicas, ou ainda conflitos interpessoais 
recorrentes entre seus membros. A partir dessa lógica, buscar-se-á encontrar formas 
de evitar um círculo vicioso e destrutivo, que faz com que as crianças ou adolescentes 
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sejam acolhidos, ou mesmo permitir a reinserção familiar de forma justa e integrativa 
para todos os envolvidos. 

Para tanto, serão utilizados referenciais teóricos relacionados ao tema de 
transformação de conflitos e construção estratégica da paz, em especial a abordagem 
trazida por John Paul Lederach, Wolfgang Dietrich, Lisa Schirch, com foco para Kay 
Pranis, que traz o conceito de Círculos de Paz. Por fim, também serão abordados 
autores de áreas afetas ao Direito de Família, com predominância de procedimentos 
metodológicos da pesquisa bibliográfica.

A proposta para a abordagem do tema se deu a partir da atuação de ambas 
as autoras junto à 1.ª Promotoria da Criança e do Adolescente de Curitiba, Paraná, 
como estagiárias de Pós-Graduação, bem assim da experiência da primeira autora 
como Mediadora Judicial certificada pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo atuado 
no CEJUSC Varas Cíveis e CEJUSC Varas de Família do mesmo Município. Importante 
ressaltar, portanto, que as conclusões e apontamentos presentes neste artigo 
resultaram da análise e observação de casos práticos que permearam o dia a dia de 
trabalho das autoras.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 CONSTRUÇÃO DA PAZ E TRANSFORMAÇÃO DE CONFLITOS

A temática da construção da paz e transformação de conflitos é extremamente 
abrangente e transdisciplinar, visto que se conecta com diversas áreas do conhecimento 
(Direito, Psicologia, Sociologia, Ciência Política, dentre outras). Visando a demonstrar 
essa amplitude, Dietrich (2018, p. 92) traz um termo relativamente novo, denominado 
paz transracional, construído a partir de interpretações ao longo da história e a partir 
de diferentes perspectivas culturais, baseadas em quatro grandes grupos dominantes, 
quais sejam: paz energética, moral, moderna e pós-moderna. A partir disso, o autor 
propõe um conceito holístico de paz: 

(...) Cada uma circula em torno de um valor chave específi-
co: a paz energética tem tudo a ver com harmonia; a inter-
pretação moral enfatiza a justiça; o entendimento moderno 
de paz solicita segurança; e a abordagem pós-moderna lida 
com a questão da(s) verdade(s). Uma vez que nenhum desses 
valores surge isolado na vida social, tentamos combiná-los de 
maneira holística e identificamos o equilíbrio dinâmico dos 
quatro aspectos como um conceito de paz mais amplo, que 
então chamamos trans-racional, porque leva em conside-
ração e aplica a racionalidade da ciência moderna, embora 
transgrida seus limites e abranja holisticamente todos os as-
pectos da natureza humana para a interpretação de paz. Ela 
é racional e muito mais; é, por exemplo, emocional, mental e 
espiritual. (DIETRICH, 2018, p. 92) (grifo nosso)
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A partir disso, entende-se que a construção da paz, de uma maneira geral, pode 
ser vista em diferentes níveis (em nível pessoal, relacional, local ou internacional), 
o que demonstra, inequivocamente, a sua complexidade e importância, enquanto 
fator central para que uma sociedade conviva de forma justa e harmoniosa. De modo 
semelhante, Lederach (2012, p. 16), argumenta que “a paz está fundada na justiça’’. 
Ela enfatiza a importância de construir relacionamentos e estruturas sociais corretos, 
incluindo o respeito radical aos direitos humanos e à vida, e advoga a não violência 
como modo de vida e trabalho”.

Nesta seara, importante mencionar que os estudos de John Paul Lederach 
(apud DIETRICH, 2018, p. 92) introduziram a temática da construção da paz pelo viés 
da pirâmide do conflito, por meio da qual demonstra como todos os atores de um 
sistema conflituoso interagem entre si (desde a base popular até os principais líderes, 
governos ou chefes de Estado) e impactam diretamente na transformação da situação 
disfuncional existente.

A partir dessa lógica, Lederach (2012) introduz a lógica da transformação de 
conflitos, a qual é definida pelo autor da seguinte forma:

Transformação de conflitos é visualizar e reagir às enchentes 
e vazantes do conflito social como oportunidades vivificantes 
de criar processos de mudança construtivos, que reduzam a 
violência e aumentem a justiça nas interações diretas e nas 
estruturas sociais, e que respondam aos problemas da vida 
real dos relacionamentos humanos. (LEDERACH, 2012, p. 27)

Assim, Lederach propõe o conceito da transformação de conflitos, como uma 
perspectiva mais profunda e eficaz do que a resolução de um conflito, visto que este 
último implicaria, na maior parte das vezes, numa forma de solucionar os problemas de 
uma forma rápida ou premeditada, numa “tentativa de se livrar do conflito enquanto 
as pessoas ainda estavam levantando questões importantes e legítimas a respeito do 
mesmo” (LEDERACH, 2012, p. 15). Além disso, o autor ressalta que suas pesquisas 
demonstram que a tentativa de resolver um conflito se torna algo especialmente 
problemático em casos que envolvem questões sociopolíticas arraigadas.

Seguindo essa lógica, Lederach discorre que existe uma tendência comum em 
compreender o conflito a partir de uma lógica imediatista, na tentativa de solucionar 
os problemas que se apresentam em um determinado momento, deixando-se de 
observar o conflito a partir de uma abordagem mais ampla (LEDERACH, 2012, p. 20).

Desse modo, o autor propõe que sejam aplicadas as lentes de transformação 
do conflito para compreender o “mapa” do conflito como um todo,  sugerindo que, 
para tanto, sejam utilizadas três lentes principais, que evidenciariam: i) a situação 
imediata; ii) os padrões subjacentes e o contexto, capazes de demonstrar os padrões 
mais profundos dos relacionamentos, e, por fim; iii) uma estrutura conceitual, a qual 
se caracterizaria enquanto uma estrutura que torne possível relacionar os problemas 
imediatos (i) com os padrões subjacentes (ii) (LEDERACH, 2012, p. 23).

Com a utilização destas lentes de transformação, o autor aduz que o próprio 
conflito pode ser utilizado como meio para um processo construtivo de mudança, 
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uma vez que “sem se satisfazer com uma solução rápida que parece resolver a 
questão mais premente, a transformação busca criar uma estrutura capaz de tratar do 
conteúdo, do contexto e da estrutura do relacionamento” (LEDERACH, 2012, p. 24). 
Esta ideia pressupõe um verdadeiro “enxergar além” da situação que se coloca diante 
de nossos olhos, tentando compreender quais são as causas, padrões ou problemas 
não resolvidos que se escondem por trás de situações, muitas vezes, aparentemente 
simples.

Com essa perspectiva da transformação, Lederach propõe que o conflito seja 
compreendido metaforicamente, em termos de sua intensidade ou crescimento, como 
um conjunto de montanhas, sendo que os episódios de conflito mais comuns, vistos 
facilmente ou que mais se repetem, poderiam ser encarados como determinados picos 
ou vales. Contudo, para compreender o conflito verdadeiramente, deverá analisar-se 
toda a cordilheira e não somente um pico isolado. A partir dessa lógica, tem-se que “a 
abordagem transformativa busca compreender o episódio conflituoso isolado dentro 
de seu contexto como algo pertencente a um padrão muito maior” (LEDERACH, 2012, 
p. 29).

É também neste viés a análise de Dieterich (2013), que aplica a filosofia da paz 
transracional à visão de Lederach a respeito da pirâmide do conflito, diferenciando o 
episódio do conflito (situação imediata) ao epicentro do conflito (relacionado ao ego 
dos envolvidos e presente nas camadas mais profundas):

O episódio é aquilo que percebemos como a situação ime-
diata e visível na superfície de um conflito. O epicentro, que 
consiste na força motriz da vida, só pode ser encontrado além 
das camadas mais profundas do Ego das pessoas envolvidas. 
É preciso um olhar bem treinado e muita empatia para en-
xergar além dos problemas apresentados e assim desvendar 
os padrões mais profundos de relacionamento, incluindo o 
contexto em que o conflito se expressa. A consequência dis-
so é que as questões intrapessoais relativas ao desejo sexual, 
pertencimento social, laços emocionais e consciência mental 
se tornaram temas na pesquisa de paz e trabalho de conflito 
tanto quanto as esferas interpessoais da família, comunida-
de, sociedade e policidade global. (DIETRICH, 2013, p. 94).

Em que pese a sua ampla abrangência, tem-se que a temática da transformação 
de conflitos também pode ser aplicada em áreas afetas a assuntos mais sensíveis 
do Direito, em especial envolvendo relações familiares e intrapessoais, tais como, 
questões relacionadas às crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente que 
tiveram de ser submetidos a uma medida drástica de afastamento de sua família.

Considerando que o conflito pode ser compreendido a partir de suas camadas 
mais profundas, argumenta-se, neste artigo, que a problemática da institucionalização 
deve ser compreendida a partir da sua raiz, sua origem, ou também pode-se chamar, 
o seu “epicentro”, conforme se passará a expor.
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2.2 A LENTE DA TRANSFORMAÇÃO DE CONFLITOS APLICADA AO CONTEXTO DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADOS POR SITUAÇÃO DE RISCO

O Estatuto da Criança e do Adolescente consolidou a transformação ideológica no 
que tange à concepção de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, tendo 
como princípios basilares os princípios da proteção integral e superior interesse, do 
que decorre que qualquer violação aos direitos destes protegidos configura-se como 
uma forma de violência.

Nesta esteira, torna-se obrigatório ao Estado e à sociedade como um todo 
agirem de modo a propiciar um ambiente em que se garanta os direitos humanos de 
crianças e adolescentes, e, notadamente, dos protegidos em situação de acolhimento 
institucional, visto que por alguma razão, eventualmente, se encontram tolhidos da 
convivência familiar.

Desse modo, no que tange à política de atendimento às crianças e adolescentes, 
prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), em seu artigo 86, que: “A 
política de atendimento dos direitos da Criança e do Adolescente far-se-á através de 
um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

Sendo assim, todos os integrantes deste sistema de garantia de direitos deverão 
atuar em conjunto, de maneira a articular ações em parceria, no intuito de minimizar os 
fatores de risco e objetivando-se o atingimento da proteção integral destes indivíduos 
em formação.

Entretanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente não se limita a atender somente 
às necessidades e demandas dos seus protegidos, uma vez que, no entendimento 
de que também são titulares do direito à convivência familiar, as medidas protetivas 
disciplinadas no ordenamento jurídico se estendem aos familiares e pessoas em 
relação as quais se verifique a existência de vínculos de afinidade e afetividade, pois 
não se considera tão somente o vínculo biológico. 

Portanto, destaca-se que a atuação da rede de proteção deverá se estender a 
todo o contexto que envolve o protegido, no sentido de não apenas resolver o conflito 
específico e agir somente em relação aos motivos que ensejaram o acolhimento 
institucional, mas sim desde as causas das violações de direito constatadas. Sob tal 
aspecto, observa-se: 

[...] A literatura aponta, ainda, a solicitação da medida pro-
tetiva de acolhimento de forma apressada pelos conselheiros 
tutelares, especialmente durante os finais de semana, sem a 
busca de alternativas, inclusive, sem considerar a família de 
origem ou a extensa. Para este quadro contribui a precarie-
dade de registros sobre a história destas famílias e crianças, 
de forma que, impossibilita planejar, avaliar e aprimorar as 
ações empreendidas para superar os motivos que levaram a 
aplicação da medida protetiva. Vale salientar que, na vivência 
por muito tempo nos serviços de acolhimento, os laços afeti-
vos com seus pais tendem a se tornar mais frágeis e as refe-
rências vão desaparecendo. (PAIVA, MOREIRA e LIMA, 2019)
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Não se pode olvidar que a aplicação da medida de acolhimento institucional se 
configura como providência extrema, de modo que o Estatuto prevê que a manutenção 
ou reintegração da criança ou do adolescente à sua família terá preferência em relação 
a qualquer outra providência, em atendimento ao princípio da primazia da família 
natural, dada a notável importância desta convivência ao desenvolvimento do ser 
humano. Caso contrário, a tendência é que a relação das crianças ou adolescentes com 
sua família se torne cada vez mais enfraquecida. Neste sentido: “Uma vez rompidos 
os elos familiares e comunitários, as alternativas se tornam cada vez mais restritas” 
(PRINCESWAL, 2013, p. 34).

Outrossim, a Constituição Federal (1988) dispõe que a família terá especial 
proteção do Estado, pois considerada a base da sociedade17, e também adota a teoria 
da proteção integral, ao considerar que as crianças e adolescentes são sujeitos de 
direitos, merecedores de diversos direitos que devem ser assegurados pelo Estado:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegu-
rar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta priori-
dade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respei-
to, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além 
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discrimi-
nação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 
1988).

Nesta perspectiva, prevê também o Estatuto que a permanência de crianças e 
adolescentes em “programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais 
de 18 (dezoito meses), salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior 
interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária”18 (BRASIL, 1990).

Contudo, não é o que se verifica na prática, sobretudo em relação aos acolhidos 
que possuem mais de 10 (dez) anos de idade, em média, visto que as chances de 
colocação em família substituta por intermédio da adoção diminuem drasticamente. 

Por consequência, tem-se que estes adolescentes permanecerão em acolhimento 
institucional até o atingimento da maioridade civil, de modo que se faz necessário e 
urgente que sejam adotadas estratégias visando a contribuir para a sua formação, por 
intermédio de uma perspectiva sistêmica. 

Neste sentido, os órgãos de proteção devem adotar providências no sentido de 
inserção em apadrinhamento afetivo, projetos e eventos de aproximação com possíveis 
pretendentes à adoção, bem como capacitação para inclusão em Programa de Família 
Acolhedora19, visto que, o que mais se busca é que esta criança ou adolescente esteja 

17 Art. 226, caput: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.”
18 Art. 19, § 2 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
19 O acolhimento familiar pode ser definido como: “(...) um serviço que organiza o aco-
lhimento, na residência de famílias acolhedoras, de crianças e adolescentes afastados da 
família de origem mediante medida protetiva. Representa uma modalidade de atendimento 
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inserida tanto quanto possível em situações de convívio familiar ou comunitário. 
Oportuno destacar que, da atual tendência e enfoque no desenvolvimento de 

programas de acolhimento familiar20, observa-se uma dinâmica mais abrangente e 
transformadora que envolve o conflito, no condão de amenizar os efeitos e estigmas 
do acolhimento institucional, tais como a sensação de abandono e ausência de 
referenciais familiares. Em uma perspectiva também de futuro, tais famílias poderão 
figurar como rede de apoio às crianças e adolescentes, tanto nos casos em que se 
efetive a colocação em família substituta quanto do atingimento da maioridade civil. 

Desse modo, depreende-se que a rede de proteção e equipes técnicas que 
desempenham o acompanhamento das crianças e adolescentes institucionalizados 
objetivam, em sua atuação, não somente transformar positivamente a questão 
motivadora do acolhimento, mas também visualizar e adotar diligências no sentido de 
suprir suas necessidades, eventuais demandas, de forma que os protegidos tenham 
todos os seus direitos resguardados. 

Todavia, observa-se nesse contexto camadas ainda mais profundas, visto que, 
não obstante o protegido seja inserido em família substituta, independentemente de 
qual modalidade, permanecem nele e em sua família de origem as questões relativas 
ao seu histórico, características e fatores genéticos. 

Diante de tal cenário, por diversas vezes se verifica o insucesso de adoções e/ou 
apadrinhamentos afetivos pois, por ocasião do convívio familiar, questões referentes 
ao histórico familiar vêm à tona, notadamente porque não se buscou a transformação 
da situação conflituosa, visto que, geralmente, são adotadas somente providências 
no sentido de afastamento do conflito, como forma de resolução. 

Os principais motivos de acolhimento de crianças e adolescentes, 
majoritariamente, consubstanciam-se em vulnerabilidade econômica e situações 
correlatas, uso contumaz de substâncias entorpecentes e álcool, a partir das quais se 
verificam situações de abandono e negligência (PAIVA, MOREIRA e LIMA, 2019).

Em relação a tais assuntos, se constata diversas vezes que a questão de 
vulnerabilidade financeira resulta não somente de questões econômicas e políticas 
públicas, mas de questões arraigadas culturalmente àquele contexto familiar, de 
modo que somente inserir a família em políticas públicas de auxílio ‘resolverá’ o 
conflito temporariamente, visto que seria necessária a transformação do que o é 
consuetudinário.

A partir deste mesmo ponto de vista, nota-se ainda uma tendência em 
determinadas comunidades (e não somente em contextos familiares específicos) 
no incentivo ao relacionamento de adolescentes, majoritariamente meninas, com 

que visa oferecer proteção integral às crianças e aos adolescentes até que seja possível a 
reintegração familiar” (BRASIL, 2006, p. 42). Os Programas de Famílias Acolhedoras, se carac-
terizam, portanto, como uma forma de acolhimento prioritária ao acolhimento institucional, 
nos termos do art. 34 § 1 do ECA, uma vez que surge como uma alternativa à institucionali-
zação de crianças, possibilitando que estas possam exercer, de uma forma mais completa, o 
direito à convivência familiar e comunitária.
20 Quanto ao tema, dispõe o Art. 34. § 1 do ECA: “A inclusão da criança ou adolescente 
em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, ob-
servado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida, nos termos desta 
Lei” (BRASIL, 1990).
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homens mais velhos, sem considerar que estão ainda em fase de desenvolvimento. 
De tal situação também não é incomum a ocorrência de gravidez e, em muitos 

casos, negligências perpetradas pelas mães adolescentes em relação aos nascituros, 
dada a natural ausência de condições em exercer tal papel, o que diversas vezes 
resulta na aplicação de medida de acolhimento institucional.

Isto posto, resta nítido que a ocasião do acolhimento institucional de uma criança 
ou adolescente é o resultado de um vasto histórico e diversos fatores que necessitam 
de um olhar mais aprofundado, ou seja, uma verdadeira “lente de transformação de 
conflitos”, conforme conceitua Lederach (2012), sob pena de que, caso assim não se 
proceda, o padrão daquele núcleo familiar venha a se repetir indefinidamente, quer 
seja mediante reinstitucionalização ou institucionalização de demais membros.

Sendo assim, é perfeitamente aplicável o preceito da construção da paz e 
transformação dos conflitos de Lederach (2012) para analisar o “mapa” do conflito 
nestes contextos familiares, utilizando-se as três lentes principais que o autor propõe21, 
de modo a se compreender:

 
i) a situação imediata em que a criança ou adolescente encontra-se inserido 
(notadamente, situação de risco no seio familiar que poderá resultar na 
necessidade do acolhimento institucional, podendo ser, a título de exemplo, 
a constante evasão de um adolescente de casa e o seu envolvimento com 
substâncias psicoativas); 

ii) os padrões subjacentes e o contexto que resultaram nessa situação, de modo 
a perceber as camadas mais profundas presentes no comportamento deste 
adolescente e dos seus relacionamentos (por exemplo, analisar o contexto 
familiar do protegido, a situação financeira dos genitores, a estrutura do local 
no qual residem - trata-se de um lugar próximo ao comércio de drogas ou que 
oferece perigo à família = avaliar o vínculo e afeto da relação deste adolescente 
com os seus genitores ou familiares próximos, etc);

iii) por fim, chegar-se-á na denominada “estrutura conceitual” proposta pelo 
autor, de modo a relacionar o problema imediato (i) com os padrões subjacentes 
(ii), compreendendo-se as melhores soluções para o caso concreto, que muitas 
vezes necessitará de uma percepção muito mais profunda do contexto como um 
todo.

Neste caso acima, tomado como exemplo, as medidas comumente tomadas 
seriam: a internação para tratamento do adolescente, tratamento psicológico e a 
manutenção do acolhimento institucional (como medida de afastamento da situação 
original que ocasionou o risco), enquanto não for possível ou indicado a reintegração 
familiar. Porém, enquanto não forem trabalhadas questões mais profundas como: o 
relacionamento deste adolescente com sua família, o resgate dos vínculos familiares, 
suas referências de afeto, os seus traumas mais profundos e mesmo o incentivo a 
políticas públicas que auxiliem os seus genitores ou demais familiares a saírem da 

21 Conceitos trazidos no item 2.1 deste capítulo.
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condição de pobreza ou dependência química que se encontram, o problema não 
será efetivamente solucionado, mas será, a grosso modo, uma solução momentânea, 
disfarçada.

Sendo assim, aplicando a teoria trazida por Lederach (2012), de que os 
conflitos não são “resolvidos”, mas sim “transformados”, poderá dizer-se que a 
busca premeditada, em alguns casos, de efetivar o acolhimento institucional da 
criança ou adolescente que se encontra em situação de risco, sem um adequado 
aprofundamento e acompanhamento das origens do problema no meio familiar 
de maneira concomitante, seria uma tentativa de “resolver” o conflito, de maneira 
objetiva e imediatista. Já a compreensão do contexto, como um todo, no qual a 
criança ou adolescente estão inseridos, sendo trabalhadas questões mais profundas 
dos relacionamentos, inclusive a partir de um trabalho constante com a família de 
origem (visando ao resgate dos vínculos familiares, sempre que possível), pode ser 
visto como uma verdadeira forma de se transformar os conflitos. Isto não retira a 
necessidade, porém, da imediata intervenção do poder público e a consequente 
institucionalização nos casos que envolvem reais riscos à criança.

No que diz respeito à importância da compreensão do contexto local, de maneira 
semelhante discorre Lisa Schirch (2019), quando aduz que esta é uma ferramenta 
essencial para a construção estratégica da paz: 

Os construtores de paz precisam saber a natureza do con-
flito, quem foi afetado ou está envolvido, o que deve ser 
interrompido, o que divide e conecta as pessoas, e o que 
aumenta a vulnerabilidade ao conflito. Quanto mais os cons-
trutores de paz souberem do contexto, maior a probabilidade 
de sucesso na contribuição para a paz. (SCHIRCH, 2019, p. 25) 
(grifo nosso)

Outro exemplo a ser compreendido, neste viés, seriam em casos envolvendo 
a repetição de um ciclo de institucionalização (a criança que um dia é acolhida 
institucionalmente se torna, no futuro, a mãe que negligencia os filhos, os quais 
acabam sendo igualmente acolhidos). Situações como estas demonstram que a 
medida de acolhimento institucional, por si só, se não devidamente trabalhada de 
forma holística em todas as searas da família e das políticas públicas, acabará se 
tornando uma medida que não põe fim ao conflito verdadeiramente, vez que este se 
prolonga no tempo (neste caso, até mesmo por gerações). 

Sob o viés da construção da paz, portanto, o ideal seria justamente analisar 
os padrões subjacentes que fazem com que este ciclo de estigmatização se repita 
e se protraia no tempo, de modo a buscar as ferramentas capazes de efetivamente 
transformar estes conflitos e cessar a repetição de um mesmo padrão negativo para 
todos os envolvidos. Isto, contudo, certamente demanda tempo e energia, não 
tratando-se nunca de uma solução simples e imediata.

Esta é a visão a ser tomada, até mesmo porque é notório que somente as 
questões de vulnerabilidade econômica não são o fundamento para o acolhimento 
institucional e eventual destituição do poder familiar, mas a exposição do protegido 
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em risco, sendo adotadas as medidas adequadas sempre no sentido primordial de 
reintegração à família de origem. Outrossim, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
prevê, em seu artigo 23, a fim de que não restem dúvidas, que “[...] A falta ou a 
carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a 
suspensão do poder familiar”.

Do mesmo modo, como abordado no exemplo acima mencionado, a exposição 
de crianças e adolescentes em risco e negligência por ocasião do uso abusivo de 
substâncias entorpecentes pelos responsáveis se trata, primordialmente, de uma 
questão de saúde pública, de modo que não se molda como medida suficiente 
somente a penalização do cuidador e afastamento do usuário, sendo necessário um 
olhar mais abrangente, tanto no que se refere à questão de eventual dependência 
química e efeitos resultantes, quanto da vivência sob os cuidados deste dependente. 

Por todo o exposto, notória a necessidade de ampliar o olhar em relação aos 
motivos que ensejaram a medida extrema de acolhimento institucional, objetivando-
se que todas as providências possíveis à transformação do conflito sejam adotadas e 
que possam ao menos evitar ou, ainda mais eficientemente, cessar a recorrência do 
acolhimento institucional em determinado sistema familiar, mesmo nos casos em que 
não resultem na reintegração familiar daquela criança ou adolescente, em específico.

2.3 O PAPEL DOS PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO DA PAZ NA VIOLÊNCIA ESTRUTURAL 
PRESENTE NA RELAÇÃO FAMÍLIA-ESTADO 

Conforme já mencionado, o campo de construção da paz é extremamente amplo 
e pode envolver diversos segmentos da sociedade, em nível local ou internacional, seja 
em casos graves de violência, opressão, racismo e guerras ao redor do mundo, ou até 
mesmo conflitos ideológicos e sociais ou relações dentro da família ou comunidade. 
Segundo a autora:

A construção de paz promove o desenvolvimento das relações 
em todos os níveis da sociedade: entre indivíduos e no seio da 
família; em comunidades; organizações; empresas; governos; 
e em instituições e movimentos culturais e religiosos, econô-
micos e políticos. As relações são uma forma de poder ou 
capital social. Pessoas que se conectam e se relacionam têm 
maior probabilidade de unir esforços para tratar os conflitos 
de maneira construtiva. (SCHIRCH, 2019, p. 10)

Desse modo, a construção da paz também pode ser aplicada nos contextos 
familiares e aqueles envolvendo crianças ou adolescentes em situação de acolhimento 
institucional, visto que nesses casos é muito importante que os próprios indivíduos 
envolvidos saibam lidar com os conflitos de maneira positiva e entender qual o seu 
papel em determinada situação (o papel de mãe, pai, filho, dos psicólogos, assistentes 
sociais, conselheiros tutelares, juízes, promotores, etc).

Nesta seara, também é importante compreender que a construção da paz está 
diretamente relacionada com a ideia da promoção de uma vida justa e sustentável para 
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toda as pessoas e o planeta, tendo como objetivo “criar sociedades que assegurem 
a dignidade humana, zelando pelas necessidades humanas e protegendo os direitos 
humanos” (SCHIRCH, 2019, p. 15). Ressalte-se que nisto incluem-se os direitos 
humanos materiais, sociais e culturais.

No contexto envolvendo crianças e adolescentes, sujeitos em condição de 
desenvolvimento e que necessitam da proteção integral do Estado, tem-se que o 
atendimento às suas necessidades (materiais e morais) e promoção de adequadas 
condições para que se desenvolvam recebe ainda maior destaque na temática da 
construção da paz. Isto porque, a partir do momento em que essas necessidades 
não são atendidas, estes sujeitos de direitos poderão encontrar-se em situação de 
negligência ou de risco.

Neste aspecto, tem-se que frequentemente esta situação de abandono ou 
negligência se inicia no seio da família, a partir da escassez de alguma necessidade 
essencial, tal como: alimentação, moradia, acesso à educação, segurança, lazer. Ou 
seja, em que pese o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) determinar que 
a ausência de condições financeiras não possa ser fundamento para a destituição 
do poder familiar22, a partir de uma experiência prática nota-se que a maior parte 
das crianças ou adolescentes acolhidos são provenientes de famílias com escassez 
de condições financeiras ou pertencentes a um núcleo familiar exposto à violência, 
criminalidade, etc.

Em que pese a falta de recursos não aparecer como motivo isolado, importante 
ressaltar que é tênue a linha que separa a pobreza das demais carências que ela enseja. 
Isto se relaciona, por sua vez, com a denominada violência estrutural presente em 
grande parcela da sociedade, sendo esta caracterizada por “estruturas que promovem 
a desigualdade e satisfazem as necessidades de pessoas de uma determinada etnia, 
religião, classe, faixa etária, idioma ou gênero em detrimento de outras” e que acabam 
por propagar a violência (SCHIRCH, 2019, p. 26).

Conforme discorre Lisa Schirch (2019, p. 28), a violência estrutural é responsável 
por alimentar as disparidades sociais e econômicas de determinada sociedade e 
também por gerar outras formas de violência secundária, tais como: autodestruição 
(uso abusivo de álcool, drogas, suicídio, depressão); destruição comunitária 
(criminalidade, violência doméstica, interpessoal, estupro) e mesmo a destruição 
nacional e internacional (guerras civis, golpes de estado, terrorismo).

Neste viés, nota-se que é bastante comum que as situações de risco iniciadas 
no núcleo familiar e que têm como consequência o acolhimento institucional 
de crianças e adolescentes sejam ocasionadas por alguma forma de violência 
secundária descrita acima (em especial, criminalidade, uso abusivo de substâncias 
entorpecentes, violência intrafamiliar, etc). Considerando-se que a maior parte 
destas crianças são criadas por famílias com falta de estrutura, que vivem na 
pobreza ou não são amparadas por políticas públicas adequadas, a exposição dos 
protegidos a algum tipo de risco é algo cada vez mais frequente, até mesmo porque 
“(...) há uma correlação clara entre a população carcerária e as pessoas criadas na 
pobreza e/ou em lares abusivos, com poucas oportunidades, humilhação constante 

22 Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente 
para a perda ou a suspensão do poder familiar.
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e poucas chances de obter respeito” (SCHIRCH, 2019, p. 27).
Esta sistêmica condição de violência estrutural acaba, portanto, por criar um 

ciclo de estigmatização das famílias e destes filhos que se encontram em situação de 
risco, até mesmo porque frequentemente os seus genitores não são capazes de buscar 
formas corretas de sair desta condição. Schirch (2019, p. 27) vai ao encontro desta 
ideia, ao explicar que “indivíduos incapazes de encontrar formas construtivas para 
atender às próprias necessidades acabam criando um ciclo infinito de vitimização. 
Diversas formas de violência disseminam-se como um vírus”. De maneira semelhante 
ocorrem os ciclos de institucionalização de crianças e adolescentes, que acabam 
sendo expostos a reiteradas formas de violência, quando os problemas estruturais 
das famílias não são trabalhados.

Assim sendo, entende-se que os processos de construção de paz demonstram 
a urgente necessidade se olhar para a família, enquanto ponto focal de estrutura, 
educação e formação de visão de mundo das crianças e adolescentes, para que 
eventuais conflitos e diferentes tipos de violência não venham a se perpetuar ao longo 
das gerações. Por tal motivo, é imprescindível que a família seja sempre integrada a 
esses processos transformativos, surgindo daí a importante tarefa da rede de proteção 
(CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e Órgãos da Sistema de Justiça) de buscar tratar estas 
questões, antes de olhar individualmente para a criança ou adolescente, tendo em 
vista que estas certamente carregam histórias e questões complexas, provindas do 
meio em que foram originalmente criadas. Além disso, não se pode olvidar do papel 
do Estado e das políticas públicas destinadas ao desenvolvimento socioeconômico e 
à família, que certamente são formas de combater a violência estrutural presente na 
nossa sociedade.

2.4. OS CÍRCULOS DE PAZ COMO FERRAMENTA PARA A CONSTRUÇÃO DA CULTURA DA 
PAZ NAS RELAÇÕES FAMILIARES

A priori, destaca-se os apontamentos de Kay Pranis e Carolyn Boyes-Watson 
(2011) no que tange ao desenvolvimento e evolução das estratégias a serem adotadas 
pela rede protetiva da infância e adolescência: 

Nas últimas duas décadas, os serviços de proteção à criança 
tentaram afastar-se de um modelo baseado no déficit para 
uma perspectiva baseada nos pontos fortes. O objetivo des-
ta perspectiva é ver as famílias como algo mais do que uma 
“trouxa de problemas”, e a admirar e contar com a habilidade 
da família em entender seus próprios problemas e a agir nos 
seus melhores interesses. A visão deste enfoque é a formação 
de uma colaboração ou parceria genuína entre o estado e as 
famílias, a fim de ajudar a família a lidar com seus próprios 
problemas e a resolver os assuntos que as trouxeram à aten-
ção dos serviços sociais. (BOYES-WATSON; PRANIS, 2011, p. 
210)
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Por este ângulo, a utilização dos círculos de construção de paz como estratégia 
para transformação dos conflitos originários e comuns ao acolhimento institucional 
se mostra medida eficaz e adequada. Com sua aplicação, transfere-se os indivíduos 
de uma ideia de resolução do conflito a partir do afastamento da família, para uma 
responsabilização e aproximação que contenha um viés transformativo.

Por intermédio dos círculos de paz, é oportunizado, aos envolvidos, a exposição 
de argumentos e debate dos reais motivos pelos quais a situação teve tais contornos, 
colocando-os não somente como parte do problema, mas como verdadeiros 
operadores de soluções. 

Neste sentido, Kay Pranis (2010) conceitua os Círculos de Construção da Paz: 

O processo do Círculo é um processo que se realiza através do 
contar histórias. Cada pessoa tem uma história, e cada his-
tória oferece uma lição. No círculo as pessoas se aproximam 
das vidas umas das outras através da partilha de histórias 
significativas para elas. [...] Círculos de Construção de Paz [...] 
reúnem pessoas que se tratam como iguais e mantêm tro-
cas honestas sobre questões difíceis e experiências dolorosas, 
num ambiente de respeito e atenção amorosa para com to-
dos. Esses Círculos estão sendo realizados em contextos cada 
vez mais variados, oferecendo espaços onde pessoas com 
visões muito divergentes podem se reunir para falar franca-
mente sobre conflito, dor e raiva, e sair se sentindo bem em 
relação a si mesmas e aos outros. (PRANIS, 2010, p. 17-18)

A realização do Círculo parte da premissa do tratamento isonômico, visto que 
a todos os envolvidos é dada a mesma oportunidade de fala, bem como se busca a 
valorização da participação e contribuição de cada um dos membros do processo.

Tal abordagem parte do pressuposto de que todos precisam de apoio, e que, 
ajudando a outros, ajudamos também a nós mesmos. Ressalta-se ainda as diversas 
possibilidades de transformação do conflito que surgirão mediante a troca de 
experiências de vida, somadas à sabedoria individual do participante, em constante 
reciprocidade.

Desse modo, conclui-se que o Círculos de Paz pode ser uma ferramenta adequada 
e enriquecedora no contexto de crianças e adolescentes em situação de acolhimento 
institucional, mediante um olhar ampliado em relação às origens que ensejaram a 
aplicação da medida extrema. É um método que, igualmente, vai ao encontro do que 
dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, desde as providências em 
relação à reintegração familiar até a colocação em família substituta, todas sempre 
consubstanciadas e objetivando a proteção integral e melhor interesse dos protegidos.

Primeiramente, sugere-se a viabilização de Círculos de Construção da Paz em 
benefício das famílias e rede de apoio, caso haja, tão logo determinada a aplicação de 
medida de acolhimento institucional. Visa-se, desde logo, a oportunização de auxílio, 
suporte e fortalecimento destes indivíduos para lidar com suas próprias questões, 
o que se torna mais viável em um contexto que envolve outros que passam pela 
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mesma situação. Outrossim, para que possam sentir-se pertencentes não somente 
em relação às questões que levaram àquela situação, mas principalmente como 
agentes de solução, visto que, no Círculo, não se está em um contexto de provedores 
e recebedores.

Ademais, entende-se como estratégia que terá o condão de contribuir para o 
sucesso da reintegração familiar, visto que em muitos casos se faz necessária nova 
institucionalização, o que demonstra que as questões basilares não foram trabalhadas 
com o núcleo familiar, de modo que a exposição à situação de risco repetiu-se. 

Outra situação em que é possível vislumbrar o benefício da utilização de 
Círculos de Construção da Paz se refere aos adolescentes em situação de acolhimento 
institucional, a fim de que possam também, em conjunto, dividir suas experiências 
e encontrar pontos em comum em relação ao seu histórico. Muitas vezes ocorrem 
conflitos envolvendo os acolhidos, naturais em razão da convivência diária, bem assim 
como consequência das situações de risco ou violências pelas quais passaram, pois 
reproduzem os comportamentos aprendidos no contexto familiar de origem. 

Em contrapartida, ressalta-se que não é incomum que estes protegidos passem 
a residir juntos após o atingimento da maioridade civil e consequente desacolhimento 
institucional, visto que passam a figurar como rede de apoio em razão das experiências 
e amizade compartilhada por ocasião da convivência em acolhimento institucional. 
Assim, presume-se que a transformação de conflitos por intermédio da utilização de 
Círculos de Construção da Paz poderia contribuir ainda mais para o fortalecimento 
destes vínculos.

Nos casos que se referem à situação de dependência química dos genitores/
responsáveis, verifica-se que os Círculos de Construção da Paz assemelham-se com 
alguns dos procedimentos realizados junto aos Alcoólicos/Narcóticos Anônimos. 
Porém, por vezes o dependente químico reluta em admitir o vício, de modo que 
a participação em Círculos de Construção da Paz poderia configurar-se como uma 
oportunidade inicial, em relação a qual provavelmente haveria uma menor resistência 
para participação. Sob tal aspecto, cumpre destacar quanto à necessidade de aplicação 
de medidas de proteção para avaliação e tratamento, porém, oportunamente, 
observa-se que a participação no Círculo poderá contribuir para a articulação da rede 
de apoio e sensibilização do dependente químico, no intuito de se permitir tratar a 
questão de saúde.

Por fim, incontestável que o exercício da parentalidade é intrinsecamente 
desafiador, o que geralmente é ainda mais intenso nos casos de colocação em família 
substituta por intermédio da adoção, visto que traz consigo todas as questões que 
envolvem diversos históricos familiares, as quais, por vezes, carecem de adaptação 
mais apurada.

Para além dos grupos de pós-adoção já existentes, entende-se como adequada 
a disponibilização de Círculos de Construção da Paz para famílias interessadas, dada 
a ocorrência, não tão incomum, de “devoluções” dos adotados, mesmo após anos de 
convivência.

Oportunizada a troca de experiências entre famílias de adotantes e adotados, 
todos poderão visualizar que os desafios perpassam a história de todos e assim, em 
conjunto, trocar experiências e encontrar soluções para os conflitos que envolvem os 
núcleos familiares. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por todo o exposto, verifica-se que a utilização de Círculos da Paz aplicados aos 
contextos que envolvem crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente se 
configura como uma proposta hábil à construção da paz, não somente em relação aos 
institucionalizados, mas também em relação a todo o sistema que os cerca. 

Oportunamente, necessário se faz destacar que o reconhecimento da 
problemática abordada já vem sendo compreendida a partir de um ponto de visto 
amplo e holístico por profissionais ligados a tais questões, bem assim que em diversas 
redes de proteção já se constata este entendimento acerca da complexidade por trás 
do conflito explícito. Contudo, também se constatam obstáculos concretos para a 
atuação na prática, de modo que resulte numa postura e resultados coerentes com 
esta compreensão. 

Conforme propõe Lederach, que considera a necessidade de transformação do 
conflito e não somente de uma resolução imediatista, observa-se que tão somente o 
acolhimento institucional e a colocação da criança em família substituta não têm se 
mostrado como medida plenamente suficiente neste sentido, fazendo-se necessária 
uma perspectiva muito mais ampla, de modo a tratar as questões que envolvem o 
núcleo familiar desde a sua origem.

Conclui-se ainda quanto à urgente necessidade de que medidas em tal sentido 
sejam, cada vez mais, disponibilizadas aos núcleos familiares, de modo a atingir-se 
também o objetivo trazido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que prioriza a 
reintegração familiar enquanto premissa.

Além disso, a partir da ótica da construção da paz, entende-se que é 
extremamente necessário olhar para todo o sistema que cerca as crianças e 
adolescentes institucionalizados e buscar tratar os conflitos inicialmente no meio 
familiar, colocando a família como verdadeira operadora de soluções, sempre que 
possível, considerando que ela se caracteriza como o núcleo central de educação e 
formação destes sujeitos. Também neste viés, ressalta-se a importância das políticas 
públicas à família, que são necessárias para transformar os conflitos inerentes a esta, 
de modo a evitar ciclos viciosos de institucionalização, estigmatização e violência 
que se propagam ao longo das gerações, através das crianças e adolescentes que se 
encontram em variadas situações caracterizadas como de risco.

Por fim, importante frisar que os Círculos de Paz também são ferramentas 
extremamente benéficas para casos envolvendo adoções ou mesmo acolhimento 
familiar, mas o que busca ressaltar-se, neste artigo, é o seu grande potencial de uso nas 
famílias originárias das crianças ou adolescentes, de modo a evitar a institucionalização 
precoce ou prolongada, que frequentemente resulta no rompimento dos vínculos 
afetivos. No entanto, é certo que cada caso deve ser analisado de forma individualizada, 
de maneira a não expor os protegidos a risco, e deve-se ter ciência que em casos 
mais graves, até mesmo estas estratégias poderão não surtir efeitos, demandando 
medidas mais drásticas de total afastamento com a família de origem e colocação em 
família substituta.
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PARTE II:  
AUTOCOMPOSIÇÃO E PRÁTICAS DE 

DIÁLOGO NO AMBIENTE DE TRABALHO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tema referente ao 2º Encontro do Grupo de Pesquisa em Métodos 
Autocompositivos, que aconteceu na manhã do dia 29 de abril de 2021 e foi intitulado: 
“Métodos autocompositivos no ambiente laboral e relacional do Ministério Público”.

O objetivo deste encontro foi propiciar um espaço de diálogo para que os 
pesquisadores repensem suas relações no ambiente de trabalho e como as práticas 
autocompositivas podem contribuir para uma convivência mais rica, saudável e com 
ideias mais ricas.

Os textos de leitura indicados para tal encontro foram:

Básicos:

MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento interpessoal: treinamento em 
grupo. 22 ed., Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 2013, Capítulo 10 
ao 12.

PRANIS, Kay; WATSON, Carolyn Boynes. No coração da esperança: Guia 
de práticas circulares. Porto Alegre: AJURIS RS, 2011, p. 13-53.

Complementares:

MOSCOVICI, Fela. Equipes dão Certo: a multiplicação do talento humano. 
8a ed., Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1995, Capítulo 1 até o 3.

Os diálogos entre pesquisadoras e pesquisadores foram organizados a partir das 
seguintes perguntas norteadoras:

Pergunta 01: Tendo em conta que, como sabemos através do trabalho 
com processos circulares, uma das necessidades humanas importantes 
de serem atendidas para podermos estar em um grupo de um modo 
benéfico é a necessidade do pertencimento, apresente-se como você 
achar melhor para que as demais pessoas do grupo te conheçam e 
responda, se e como preferir: i) pelo que você pode observar, dentro 
dos ambientes de trabalho do MPPR as pessoas em geral se sentem 
pertencendo ao grupo, tendo um lugar valorizado no grupo e tendo 
espaço para serem acolhidas em suas dificuldades? ii)Há ferramentas 
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da JR que poderiam ser aplicadas neste sentido e de que modos? iii) 
Você pode compartilhar uma experiência que já tenha vivido conosco?

Pergunta 02: Dentro do modo de relação interpessoal com os processos 
circulares, adotamos a horizontalidade como um dos princípios a 
serem seguidos  por todos no modo de olhar as contribuições dos 
participantes nos  círculos. Por horizontalidade podemos entender 
a disponibilidade para enxergar os participantes do grupo, incluindo a 
própria pessoa, como seres humanos com o potencial para oferecerem 
contribuições valiosas. Dessa forma, considerando as perspectivas de 
Moscovici de que a liderança é intercambiável conforme a fase vivenciada 
pelo grupo de trabalho; que os membros do grupo podem exercer papéis 
construtivos e não construtivos em relação aos objetivos do grupo de 
trabalho e que as relações interpessoais são tão importantes do que a 
qualificação individual para as tarefas, convidamos o grupo a refletir e se 
expressar sobre as seguintes questões: (i) se você considera que os grupos 
de trabalho dentro do MPPR podem estabelecer relações com mais 
horizontalidade a partir da aplicação de métodos autocompositivos? Em 
caso positivo, o que pode ser feito para um incremento neste sentido?; 
(ii) Quais outros benefícios esses métodos, em especial os círculos de 
Pranis, poderiam trazer para rotinas de trabalho e; (iii) em que situações 
a horizontalidade pode não ser benéfica em nossos ambientes de 
trabalho?

Considerando as respostas e reflexões oferecidas a essas perguntas, as 
pesquisadoras e pesquisadores estruturaram conclusões cuja harmonização resultou 
no enunciado transcrito a seguir.
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2º ENUNCIADO DO GP EM MÉTODOS AUTOCOMPOSITIVOS DE 2021:

É necessário que o ideal constitucional de Ministério Público seja compartilhado, 
tendo em vista que é perceptível que ainda não há um alinhamento dessa perspectiva. A 
ausência do fortalecimento dessa identidade institucional pode afetar a maneira como 
nos relacionamos no ambiente de trabalho, uma vez que a forma de compreender a 
nossa missão é basilar para a criação de uma identidade coletiva.

O trabalho com a noção de pertencimento à instituição e à unidade é fundamental, 
na medida em que diversos integrantes do Ministério Público estão lotados em 
locais distantes de sua origem e, por vezes, não têm nenhuma referência pessoal na 
localidade. O pertencimento é algo que se constrói gradativamente, mas pode ser 
estimulado com atitudes simples, inclusive com o uso de tecnologias. Nesse processo 
de construção deve-se contemplar, inclusive, pessoas importantes para a equipe, mas 
externas a ela, como agentes de limpeza e integrantes do Poder Judiciário.

O excesso de formalidade torna o ambiente de trabalho pouco acolhedor e 
dificulta a expressão de individualidades importantes para a formação de uma equipe 
mais rica, engajada e produtiva. 

Todos têm contribuições para oferecer, independente de sua formação, sendo 
importante um diálogo cotidiano sobre questões mais profundas acerca das pessoas 
e dos valores institucionais, bem como a avaliação periódica do ambiente de trabalho.

Nesse sentido, a metodologia do círculo de diálogo colabora para que as equipes 
possam se conhecer melhor e compreender os problemas que cada um enfrenta, 
inclusive no teletrabalho, fortalecendo o relacionamento da equipe e proporcionando 
espaços para interações mais profundas e sinceras, o que reflete no direcionamento 
e alinhamento do trabalho. 

As práticas circulares demandam uma nova percepção por parte de todos, de 
modo que se dispõe a dirimir resistências e a cultura da hierarquização gradativamente. 
Um exemplo de aplicação dessa técnica no ambiente de trabalho é o seu uso na 
implementação do planejamento estratégico das Promotorias, que pode gerar um 
maior engajamento se for pautado a partir da horizontalidade e do diálogo com todos 
os integrantes da equipe. 

Para um ambiente mais horizontal, é fundamental que as experiências sejam 
compartilhadas com todos. O autoconhecimento do grupo permite alternar os 
momentos de liderança e, ainda, os assuntos de trabalho e vida pessoal. A iniciativa 
para a construção de espaços mais horizontais pode partir do gestor(a) da unidade, 
mas a liderança intercambiável indica que, por vezes, a pessoa com maior habilidade 
relacional não é o superior. Cabe à equipe manter-se integrada e aberta a iniciativas.

É necessário estabelecer um equilíbrio entre hierarquia e horizontalidade e tal 
harmonia depende do correto exercício da liderança. A horizontalidade tem limites, 
não podendo implicar em ausência de responsabilidade: “ser autoridade sem ser 
autoritário”.
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1. INTRODUÇÃO

Após as festas de final de ano de 2019, férias de verão e carnaval de 2020, o 
Brasil e o mundo foram fortemente impactados pelas consequências daquilo que 
foi caracterizado, em 11 de março de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, 
como pandemia relacionada ao vírus COVID-19. Nesse momento, a sociedade 
foi surpreendida por uma onda de medos, incertezas, questões sem respostas, 
informações controvertidas, que se espalharam mundo afora, deixando as pessoas 
confusas e desorientadas. As consequências da pandemia foram de todas as ordens, 
com elevado número de óbitos em várias partes do planeta, sem distinção de 
localização geográfica, etnia, nível social, econômico, cultural, faixa etária, ou até 
mesmo sem levar em conta as diferentes formas de organização dos sistemas de 
saúde existentes ou não. 

Até o final do ano de 2019, as maiores preocupações eram, prioritariamente, 
as crises social, econômica e política. Harari aborda que, além dessas, outras crises, 
como a tecnológica e a existencial, impactam em nossa vida cotidiana, fazendo-nos 
refletir sobre os desafios contemporâneos e qual deve ser o nosso envolvimento 
pessoal num momento de tantos ruídos e incertezas. Diz o autor (HARARI, 2018): 

… vemos que, embora os desafios tecnológicos sejam sem 
precedentes e as discordâncias políticas sejam intensas, o gê-

23 Mestre em Direito Processual pela Universidade Paranaense, Bacharel em Direito 
pela Universidade Federal do Paraná. Promotor de Justiça no MPPR, atualmente assessor 
na Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento Institucional e designado perante o 
Núcleo de Prática e Incentivo à Autocomposição - NUPIA. 
24 Bacharela em Direito pela Universidade Federal do Paraná, com Especialização em 
Direito Contemporâneo e suas Instituições Fundamentais, atualmente Assessora Jurídica no 
Núcleo de Prática e Incentivo à Autocomposição – NUPIA do Ministério Público do Estado do 
Paraná.
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nero humano poderá enfrentar a situação à altura se manti-
vermos nossos temores sob controle e formos um pouco mais 
humildes quanto a nossas opiniões.

Trata, ainda, sobre a ameaça do terrorismo, quanto ao perigo de uma guerra 
global, e quanto aos vieses e ódios que desencadeiam esses conflitos. Questiona o 
historiador (HARARI, 2018): 

Onde estamos? O que deveríamos fazer na vida? De que tipos 
de habilidades necessitamos? Considerando tudo que sabe-
mos e que não sabemos sobre ciência, sobre Deus, sobre po-
lítica e sobre religião – o que podemos dizer sobre o sentido 
da vida hoje?

As pessoas têm debatido o sentido da vida por milhares de 
anos. Não podemos continuar esse debate indefinidamente. 
A crise ecológica iminente, a ameaça crescente das armas de 
destruição em massa e o surgimento de novas tecnologias 
disruptivas não o permitirão. Talvez o mais importante seja 
o fato de que a inteligência artificial e a biotecnologia estão 
dando à humanidade o poder de reformulação e reengenha-
ria da vida. 

Importante salientar que a obra acima referida foi publicada em 2018. O que 
escreveria hoje, após a chegada da pandemia?

O ambiente laboral também sofreu fortes impactos. Sem dúvidas, as demissões, 
reduções de jornadas e de salários foram as mais drásticas. Mas, mesmo para aqueles 
que mantiveram seus postos, a necessidade de se atender às medidas sanitárias 
emergenciais, principalmente o distanciamento social, provocaram significativas 
mudanças. A principal delas foi a adoção, repentina, de uma nova forma de interação, 
seja com as tarefas, assim como com as pessoas do núcleo de trabalho, de outras 
instituições e mesmo com o público externo.

Aquilo que se denominou de teletrabalho implicou uma profunda mudança na 
dinâmica funcional. As pessoas, isoladas em suas residências, deixaram de interagir 
umas com as outras da forma como conheciam e estavam habituadas. Instrumentos 
de trabalho físicos foram substituídos por tecnologias digitais. 

O presente artigo tem como objetivo fazer uma breve incursão sobre a adoção 
de métodos autocompositivos no ambiente laboral, e como as consequências 
advindas da pandemia podem ser, para além de dificuldades, oportunidades de 
mudar o paradigma relacional. Para tanto, apresentam-se, inicialmente, algumas 
das diretrizes norteadoras do consenso e sua aplicabilidade às relações funcionais, 
independente da existência, ou não, de conflitos. Em seguida, faz-se uma reflexão de 
como as adversidades trazidas pela pandemia podem significar uma oportunidade de 
se refazer as interações a partir de um cotidiano mais dialógico.
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2. DESENVOLVIMENTO

2.1 AS DIRETRIZES DA AUTOCOMPOSIÇÃO E SUA APLICABILIDADE NO AMBIENTE 
LABORAL

Ao se pensar em autocomposição, normalmente vem à mente sua aplicação 
em relação a pessoas ou instituições que pertencem a distintos núcleos. Afinal, 
são interesses contrapostos que disputam o reconhecimento e efetivação. Assim, o 
termo remete à noção de conflito e, esse, normalmente é vinculado ao ambiente 
externo, não ao interno. A ideia de se lançar mão dos princípios que norteiam a 
autocomposição no ambiente laboral não é intuitiva. É necessário, primeiro, um 
exercício de autoconhecimento para analisar o cotidiano de uma unidade de trabalho 
e compreender sua dinâmica, em especial em seus aspectos relacionais, para, só 
então, se perceber o quanto os conflitos internos interferem na sanidade emocional 
das pessoas e na eficiência de suas atividades.

Embora a autocomposição seja, de fato, voltada à transformação de conflitos, 
seus princípios norteadores são de extrema valia para se estabelecer um ambiente 
mais saudável e que permita aos integrantes desenvolverem seus potenciais e 
trabalharem de modo colaborativo. 

Para tanto, cumpre pontuar, inicialmente, que o contato das pessoas no ambiente 
laboral se dá em dois níveis. Uma análise superficial leva a crer que as interações se 
baseiam unicamente ao nível da tarefa. Em outros termos, as pessoas se conectam 
para realizar um determinado trabalho e as peculiaridades deste é que ditam as 
características da interação.

Porém, há um outro nível de convívio, mais profundo, o pessoal-relacional, ou 
sócio-emocional (MOSCOVICI, 1996). Esse aborda como os integrantes de um grupo, 
ou equipe, se conectam enquanto pessoas. É ele o responsável “pela manutenção do 
grupo, por seu crescimento e amadurecimento e pela produtividade e satisfação de 
cada participante” (MOSCOVICI, 1996).

É no espaço relacional que se constroem as bases de uma integração sólida 
das pessoas, transformando grupos de trabalho em verdadeiras equipes. A distinção 
parece meramente terminológica, mas não é. Uma conceituação que pode esclarecer 
é (MOSCOVICI, 1998): 

Pode-se considerar equipe um grupo que compreende seus 
objetivos e está engajado em alcançá-los, de forma comparti-
lhada. A comunicação entre os membros é verdadeira, opini-
ões divergentes são estimuladas. A confiança é grande, assu-
mem-se riscos. As habilidades complementares dos membros 
possibilitam alcançar resultados, os objetivos compartilhados 
determinam seu propósito e direção. Respeito, mente aberta 
e cooperação são elevados. O grupo investe constantemente 
em seu próprio crescimento.

Um grupo transforma-se em equipe quando passa a prestar 
atenção à sua forma de operar e procura resolver os proble-
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mas que afetam seu funcionamento. Esse processo de auto-
exame e avaliação é contínuo, em ciclos recorrentes de per-
cepção dos fatos, diagnose, planejamento e ação, prática/
implementação, resolução de problemas e avaliação.

Um grupo que se desenvolve como equipe necessariamente 
incorpora à sua dinâmica as habilidades de diagnose e de re-
solução de problemas. Esse novo modo de funcionar torna-se 
tão natural que deixa de ser uma ferramenta disponível para 
utilização somente em circunstâncias específicas. É a caracte-
rística da equipe em todas as ocasiões, em todos os processos 
grupais que passa a prevalecer. Nos níveis de tarefa e socioe-
mocional tendem à harmonização de procedimentos.

Nesse processo, calha resgatar os princípios da autocomposição como instrumento 
de construção de interações humanas, verdadeiras, dialógicas e construtivas.

O primeiro princípio da autocomposição aplicável ao ambiente laboral é 
a horizontalidade. Ela passa pelo reconhecimento de que cada integrante tem 
algo a contribuir para o coletivo por aquilo que é, suas competências, histórias, 
individualidades, dificuldades e virtudes e, não, pela sua posição na estrutura 
organizacional. Nessa perspectiva, a horizontalidade leva a uma tratativa interpessoal 
focada no conjunto de pessoas, e não em individualidades, seja qual for sua posição na 
estrutura organizacional. Isso não significa que as definições de papéis e a previsão de 
uma hierarquia nas equipes sejam desnecessárias. Pelo contrário, elas são essenciais 
para que cada integrante possa compreender de modo mais transparente sua função 
no conjunto. O que muda é a dinâmica de relacionamento nesta estrutura.

Outro princípio fulcral é o da colaboração. Nessa perspectiva, o cotidiano de 
uma equipe é orientado por uma geração constante de valores e opções que partem 
do ambiente coletivo. 

Mais uma diretriz autocompositiva aplicável ao ambiente de trabalho é a cultura 
do diálogo. O paradigma dialógico impõe que as pessoas se conheçam para além dos 
crachás. Somente um processo constante de interlocução sobre valores pessoais, 
experiências, histórias de vida, expectativas, habilidades e limitações pode permitir 
que o engajamento ocorra atendendo aos dois princípios anteriores.

Para se exercer esse diálogo profundo e verdadeiro, pode-se lançar mão de 
diversas abordagens mais inclusivas e construtivas que a mera ordenação/punição. 
Podemos citar a comunicação assertiva, a comunicação não violenta e os processos 
circulares de diálogo, que poderão ser referidos neste texto apenas como “círculos”.

Comunicação assertiva é um canal aberto onde o emissor consegue se expressar 
pontualmente, repassando as suas ideias sem gerar conflitos ou problemas de relação. 
Através dela, temos o direito de falar o que pensamos, mas de maneira responsável e 
considerando o momento e as condições do próximo. 

A comunicação assertiva como instrumento da verdadeira liderança é de vital 
importância para aprimorar as relações pessoais e profissionais. Benatti e Becker vão 
além, apresentando-a como “comunicação afetiva”, no sentido de ser aquela que 
nasce da sua vontade e disposição em tornar-se especialista de si mesmo, a cultivar 
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e apreciar mudanças internas, a promover comportamentos assertivos e a criar uma 
cultura de relacionamentos positivos com diferentes perfis de pessoas, em diversos 
contextos. É correto, ainda se fazer uma interlocução com o conceito de comunicação 
não violenta (BENATTI; BECKER, 2021):

A comunicação não violenta, de Marshall Rosenberg ofere-
ce-nos subsídios para ajudar a perceber além da superfície e 
descobrir o que de fato é vital para nós e como todas as nos-
sas ações são baseadas em necessidades humanas, as quais 
estamos sempre buscando satisfazer.

Os processos circulares de diálogo, por sua vez, são espaços democráticos onde 
as pessoas podem expor, em um ambiente seguro, seus valores pessoais, pactuar 
diretrizes que regerão o próprio diálogo e, então, dialogar sobre temas de interesse 
comum.

Os círculos podem ter como tema o acolhimento de um novo integrante para 
a equipe, a celebração de um evento em especial, a preparação de um trabalho 
específico e, até, a atenção a conflitos na equipe (PRANIS, 2010).

Mas, como uma metodologia fundada em raízes ancestrais poderia auxiliar na 
interação de equipes em um mundo contemporâneo cada vez mais tecnológico? 
“No círculo, as pessoas se aproximam das vidas umas das outras através da partilha 
de histórias significativas para elas” (PRANIS, 2010). São essas narrativas que 
desmistificam estereótipos e aproximam os membros de uma equipe.

Um exemplo da adoção da prática circular no ambiente de trabalho foi a 
iniciativa de uma equipe de Unidade Básica de Saúde de um município do interior 
sergipano. O trabalho foi objeto de um estudo (SILVA; CARVALHO; MELO, 2020) e 
objetivou relatar a condução de um Processo Circular como mediação para resolução 
de conflitos entre os profissionais. Os resultados evidenciaram que as práticas 
circulares devem ser implementadas rotineiramente, pois apresentam sucesso não 
apenas para mediar conflitos, mas para preveni-los; após a efetivação do primeiro 
círculo, surgiram colaboradores com perfil conciliador entre os colegas; o processo 
circular forneceu ferramentas eficazes para a conciliação, motivação e mudança de 
postura entre os envolvidos; os processos de trabalho passaram a ser avaliados com 
uso do círculo por favorecer a escuta empática e a promoção de cultura da paz; essa 
ferramenta permitiu aos sujeitos se conscientizarem de suas próprias emoções e 
posturas, refletindo positivamente no espaço de trabalho e na produção do cuidado. 

2.2 OPORTUNIDADES DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DIALÓGICOS E COLABORATIVOS A 
PARTIR DA CRISE SANITÁRIA PROVOCADA PELA COVID-19

Dentre as dificuldades que se pode apontar para um espaço laboral está o 
sentimento de pertencimento dos membros da equipe. O não pertencimento, ou 
seja, a tristeza de “não fazer parte” pode ter sua causa na hierarquia, no excesso de 
formalidade, ou nas próprias histórias, dificuldades e sentimentos de cada indivíduo. 

A pandemia ampliou a sensação de não pertencimento em muitos setores, 
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pela falta de interação sinestésica resultante do teletrabalho. Os servidores tiveram 
que migrar para o trabalho remoto sem um período de treinamento e adaptação. 
Houve súbita ruptura das rotinas, mudanças nos hábitos, nos ambientes profissionais, 
domésticos e sociais. 

De outra perspectiva, ela também descortinou necessidades imanentes das 
pessoas e criou oportunidades para se resgatar a humanidade adormecida nas rotinas 
e estereótipos do cotidiano. É sensato reconhecer que, “quanto à moral, a pandemia 
nos lembrou de nossa vulnerabilidade, de nossa dependência mútua: estamos todos 
juntos nisso” (SANDEL, 2020). 

Para que as dificuldades de relacionamento interpessoal descortinadas pela 
pandemia possam ser transformadas em uma nova forma de interação, mais dialógica 
e colaborativa, é preciso se migrar a estrutura de um modelo rígido, baseado em 
posições, para outro, mais intercambiável, baseado em colaborações.

Não é correto pensar que as relações no ambiente laboral eram, antes da 
pandemia, primordialmente saudáveis. Por isso, vale a advertência no sentido de que 
“qualquer esperança de renovarmos nossa vida moral e cívica depende de entender 
como, ao longo das últimas quatro décadas, nossos laços sociais e nosso respeito um 
pelo outro se desmantelaram” (SANDEL, 2020).

Um ponto desse movimento de migração é a postura dos responsáveis pelas 
equipes, da figura de “chefe”, para a de líder. Essa perspectiva deve ser defendida 
inclusive no serviço público. Porém, como definir um líder? Quais características 
necessárias para sua legitimação? Um elemento indispensável é a capacidade de 
agregar valores. Isso pode ser explicado a partir do seguinte texto (DURAN, 2016):

Isso significa que o líder é aquele que, num grupo, personifica 
seu principal valor (aquilo que o grupo identifica como sendo 
a sua essência) e luta contra as barreiras que impedem a au-
torrealização de todos. Pensando assim, o líder é contextual, 
ou seja, será líder aquele que apresentar comportamentos 
específicos (desejados) dentro de um grupo de pessoas num 
dado momento e é, também, aquela pessoa que possui uma 
visão de futuro congruente com os valores de seu grupo.

Investido no papel de liderança, é possível a um gestor de equipe adotar o 
paradigma autocompositivo como base de trabalho e, a partir dessa perspectiva, 
promover a adoção de práticas dialógicas de interação. 

Ora, se a pandemia fez efluir as necessidades mais básicas, como a de 
pertencimento e de compartilhamento de dificuldades e possibilidades, ela abriu 
uma janela de oportunidades para se implementar espaços onde as pessoas possam 
se expressar, ouvir a expressão de seus companheiros de trabalho e construir, 
colaborativamente, rotinas e soluções para suas tarefas.

A partir da construção de relações pessoais mais profundas é que se pode 
estabelecer relações ao nível das tarefas mais eficientes.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Feitas ponderações sobre a pandemia e seus reflexos, é possível repensar nossas 
vidas como um todo, em especial as relações no ambiente de trabalho, ao qual 
dedicamos a maior parte de nosso tempo, sendo, muito além de fonte de recursos, 
motivo de realização profissional, social, pessoal, e que por isso mesmo, deverá ser 
uma vivência prazerosa, enriquecedora, de aprendizagem e de evolução como seres 
humanos. 

A adoção de um paradigma dialógico para a construção e aperfeiçoamento do 
ambiente laboral é fundamental para que as pessoas ligadas por um vínculo funcional 
passem de mero grupo de trabalho, para verdadeiras equipes. Essas, por sua vez, são 
referenciadas por líder, não um chefe. Para tanto, premissas autocompositivas como a 
horizontalidade, a colaboração e a cultura do diálogo devem fazer parte do cotidiano 
das pessoas.

Há diversos instrumentos de gestão e promoção de interações mais saudáveis 
que podem ser colocados à disposição. A comunicação não violenta e assertiva é uma 
grande aliada para romper com desníveis de informação, seja no modelo de trabalho 
presencial, seja no online. Os processos circulares de diálogo também têm o potencial 
de elevar o nível de autoconhecimento da equipe, por meio da contação de histórias 
que, ao final, revelam as verdadeiras pessoas por trás dos crachás.

Imprescindível, a partir de agora, e mais do que nunca, a aprendizagem, a 
capacitação, o estudo, a divulgação das práticas autocompositivas que, com certeza, 
poderão contribuir para uma convivência mais rica e saudável, possibilitando a 
solução de conflitos e a promoção de relações fundadas na harmonia, na cooperação, 
na confiança e no respeito, seja no ambiente laboral, familiar e social. Afinal, “viver é 
conviver”!
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RESUMO: O presente paper tem como objetivo apresentar o processo circular 
como ferramenta para colaborar na resolução de conflitos e discussão de ideias no 
ambiente laboral e fortalecer os relacionamentos interpessoais, oferecendo condições 
de diálogo horizontal e democrático aos envolvidos, visando a sedimentação do 
entendimento de que cada um importa pelo dom que traz para a construção do todo.

PALAVRAS-CHAVE: Resolução de conflitos; Métodos autocompositivos; Círculos 
de diálogo; Ambiente de trabalho; Liderança; Horizontalidade.

1. INTRODUÇÃO

A observação empírica permite-nos afirmar que a metodologia tradicional de 
resolução de conflitos, baseada no “dar a cada um o que lhe é devido” não tem gerado 
bons frutos ou seu resultado é por demais efêmero e meramente simbólico.

Basta lançarmos um olhar sobre os mais variados contextos que nos cercam, 
como escolas, trabalho, sistema de justiça que nos deparamos com ciclo sistemático 
e repetitivo de conflitos eternizados e de pessoas insatisfeitas.

Partindo dessa premissa, tem-se que a construção dos processos circulares como 
ferramenta para abordagem de conflitos surge como alternativa necessária para a 
(re) construção de relações calcadas no respeito, apoio, cooperação, permitindo o 
nascimento de uma nova forma de resolução de conflitos e construção de paz.

No presente paper daremos enfoque à forma como os métodos autocompositivos 
podem ser utilizados no ambiente de trabalho, espaço no qual as relações verticalizadas 
e interpessoais são fonte de hostilidade sutil (ou não) que acabam contaminando de 
forma generalizada toda a atuação funcional da equipe.

25 Membras do Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR).



85
PERSPECTIVAS DE ATUAÇÃO AUTOCOMPOSITIVA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. O CONFLITO NO AMBIENTE DE TRABALHO

O espaço laboral é integrado por diversos atores e cada qual traz para o todo 
sua maneira de perceber, pensar, sentir e agir. Essas diferenças influenciam de modo 
direto a dinâmica interpessoal, vez que cada qual trará naturalmente para o grupo 
suas discordâncias, as quais podem conduzir a tensões, capazes de ativar sentimentos 
e emoções que transformam o clima emocional do grupo (MOSCOVICI, 1998, p. 145).

Acesso a informações diferentes produzem pontos de vista diversos e a ausência 
do compartilhamento impede a compreensão do todo. Em seu ambiente laboral 
alguém já te perguntou o que você precisa para dar o melhor de si no trabalho? Você 
diria que toda sua equipe, incluindo seu chefe, tem interesse nestas necessidades 
e fazem todo o possível para atendê-las? Você sabe o que seus colegas precisam 
para dar o melhor de si? Você normalmente faz tudo que pode para atender a 
estas necessidades? Você sabe o que o seu chefe precisa de você para ser capaz de 
desempenhar bem o trabalho dele? Vocês discutem as necessidades que têm e como 
administrá-las diariamente (TRANSFORMING CONFLICT, 2021)?

Para além desse desafio interrelacional inerente a qualquer grupo de trabalho, 
o ambiente laboral no Ministério Público ainda é permeado por outras variáveis que 
podem arrefecer situações de conflito. Nesse sentido, tem-se, por exemplo, que a 
exigência de tratamento protocolar, por sua própria natureza, já interfere no aspecto 
da horizontalidade relacional, colocando a chefia em local distante e inacessível para 
sua equipe.

Embora o conflito possa ser inicialmente pensado como um mal em si (e não o é), 
ele tem funções positivas, porquanto “previne a estagnação decorrente do equilíbrio 
constante da concordância, estimula o interesse e a curiosidade pelo desafio da 
oposição, descobre os problemas e demanda sua resolução” (MOSCOVICI, 1998, p. 
146).

Ademais, a forma como é tratado impede que tenha consequências mais 
drásticas para a relação dos envolvidos e contribui para a criação de um ambiente de 
trabalho mais saudável.

Segundo Moscovici (1998, p. 146), o diagnóstico da situação do conflito ajudará 
a enfrentá-lo adequadamente. Alerta que ainda que o simples fato de uma terceira 
pessoa neutra e de confiança – que pode e quer ajudar os indivíduos em conflito 
– indicar alguns aspectos relevantes para o diagnóstico da situação, esclarece os 
oponentes levando-os a uma atitude de indagação e exame dos fatores envolvidos, o 
que pode ser o início de um processo de resolução de problemas e não mais uma luta 
de ganha-perde.

Nesse sentido, o treinamento de técnicas de resolução construtiva de conflitos 
e o desenvolvimento de habilidades psicossociais permitem que divergências sejam 
percebidas como enriquecedoras e as situações conflitivas passam a ser problemas 
que poderão ser resolvidos cooperativa e criativamente e não apenas reprimidos ou 
evitados.



86
PERSPECTIVAS DE ATUAÇÃO AUTOCOMPOSITIVA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

2.2 O PROCESSO CIRCULAR NO AMBIENTE LABORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Diante de um ambiente naturalmente verticalizado, tem-se que recai sobre a 
figura do líder a incumbência de apresentar-se disponível para o diálogo com a equipe, 
solicitando e usando as sugestões apresentadas (liderança participativa); mostrar 
interesse e amizade, preocupando-se verdadeiramente com os liderados (liderança 
de apoio) (MOSCOVICI, 1998, p. 146), essas são ações empáticas que demonstram a 
compreensão de que as pessoas precisam de atenção, reconhecimento e afeto para 
satisfazer suas necessidades pessoais e fortalecem a interação da equipe.

A despeito do exercício de uma liderança compartilhada e empática, as 
divergências de ideias e percepções conduzem as pessoas a posições de antagonismo, 
caracterizando uma situação conflitiva.

Quando envolvidos em uma situação conflitiva, desejamos contar nossa versão 
da história, expressar nossos sentimentos; entender melhor como a situação ocorreu, 
como pode ser evitada e encontrar um modo de seguir em frente.

Surge, então, a necessidade de lidar com o conflito, uma vez que não foi possível 
evitá-lo e a simples repressão traz em si efeito destrutivo potencial, pois as diferenças 
e os sentimentos que elas provocam não podem simplesmente ser ignorados.

Em busca de alternativas para resolução dessas contendas, emergem os Processos 
Circulares ou círculos restaurativos, baseados no apoio, no respeito e na cooperação, 
por meio do uso do diálogo e da escuta empática para restaurar o convívio social, de 
modo a possibilitar o fortalecimento de valores éticos e morais (SILVA, 2019).

Os círculos, por seus princípios de horizontalidade e liderança compartilhada, 
são de grande valor para concretizar experiências democráticas, dando voz e vez 
a todos que estejam interessados ou implicados em determinada situação. Assim, 
quanto mais nossas instituições e comunidades amadurecem sua ideia de democracia 
a partir de vivências dialógicas, mais fácil será exportar esse modelo para ambientes 
externos, favorecendo a construção de uma sociedade mais inclusiva e plural (ESTADO 
DO PARANÁ, 2011).

A aplicação dos métodos autocompositivos convida a uma mudança de 
mentalidade ou uma troca de lentes, conforme preconiza Howard Zehr, transformando 
as diferenças em resolução de problemas. Assim, ao invés de apresentar respostas 
verticalizadas, a política de incentivo à autocomposição busca a aproximação de um 
modelo de transformação de conflitos e situações desafiadoras em oportunidade 
para construção de vínculos relacionais saudáveis entre as pessoas.

Entretanto, tem-se que esse movimento de transformação perpassa 
necessariamente por um olhar para si mesmo e sobre a forma como você se comunica 
com o outro e quais práticas restaurativas pode adotar em seu local de trabalho para 
torná-lo um ambiente saudável e favorável ao desenvolvimento pessoal da equipe 
(MOSCOVICI, 1996).

Palavras podem ser janelas ou paredes (M.B. Rosenberg) e a comunicação 
restaurativa é a habilidade principal em diálogos, mantendo a porta aberta para o 
encorajamento e reflexão.

Destarte, os modelos tradicionais de reuniões e de resolução de conflitos 
no ambiente de trabalho devem, pouco a pouco, ser substituídos por métodos 
alternativos, tais como os círculos de diálogo. A própria figura geométrica proposta já 
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é benéfica, pois todos os participantes ficam em posições idênticas, sem superioridade 
ou inferioridade. Tal forma já remonta à cultura indígena, que sempre se valeu dos 
círculos para dialogar em volta da fogueira. É uma maneira de conversar, resolver 
problemas e também confraternizar.

Nos círculos de diálogo, o que se propõe é que as máscaras sejam deixadas de 
lado e que haja certa humanização. Para tanto, a técnica utilizada primordialmente é 
a contação de histórias, caracterizando o lado humano das pessoas e deixando todos 
em posição de horizontalidade. Quando se conta uma história, os participantes se 
desarmam, não procurando de pronto uma resposta ou uma contestação ao expositor, 
mostrando-se mais abertos a absorver o conteúdo ali contado. A partilha de histórias 
significativas une as pessoas pela sua humanidade comum e os participantes do círculo 
se beneficiam da sabedoria coletiva de todos (PRANIS, 2019). Pesquisas provaram que 
o cérebro responde de forma mais sensível e enfática quando uma conexão empática 
é construída, principalmente através de narrativas sensíveis, emocionais, havendo, 
inclusive a liberação de dopamina (BRAIN SUPPORT, 2020). 

Deste modo, as reuniões nos métodos autocompositivos tendem a ser 
mais igualitárias, dando vez e voz a todos, tendo em vista que algumas regras são 
estabelecidas desde o princípio, como o estabelecimento do objeto da palavra, 
devendo falar apenas aquele que estiver com o mesmo em mãos, sem ser interrompido. 
Quantas e quantas vezes em reuniões nos métodos tradicionais ficamos constrangidos 
de falar e deixamos a oportunidade passar?! E, por muitas vezes, o colega ao lado, 
mais desenvolto, extrovertido, compartilha justamente aquela ideia que tínhamos, 
porém não a externamos, por medo de falar bobagem.

Métodos autocompositivos no ambiente de trabalho devem ser utilizados 
sempre que possível, pois sem o uso das máscaras, unem-se as ideias e ideais dos 
participantes, sendo as proposições mais ricas, criativas, construtivas e conjuntas. 
Dentro do Ministério Público, por exemplo, dá voz ao estagiário, ao servidor, ao 
assessor, ao Promotor e ao Procurador de Justiça. Coloca todos em pé de igualdade, 
sem hierarquização.

Numerosos são os relatos de servidores que há muito tempo se sentiam 
desmotivados e desprestigiados dentro da instituição e, com a participação em 
círculos restaurativos, encontraram um propósito e um objetivo. Se sentem cada vez 
mais líderes, uma vez que a liderança deve ser encarada, modernamente, como algo 
intercambiável entre os membros de um grupo, pois este possui fases, tendo sempre 
que se levar em conta três variáveis em interação: a personalidade dos membros, a 
dinâmica do grupo e o contexto (MOSCOVICI, 1998, p. 131). E também se sentem 
mais pertencentes à instituição. E quando nos sentimos pertencentes a um local, 
sendo ouvidos, tendemos a ser mais criativos e eficientes, aumentando, assim, a 
produtividade no ambiente laboral.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Justiça Restaurativa tem evocado o diálogo e a participação da comunidade 
na resolução de conflitos. Supera a visão da solução verticalizada, tendo por objetivo 
a reparação do dano e, dessa forma, proporcionando meios reflexivos através do 
diálogo entre os envolvidos.
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A proposta restaurativa é marcada por uma visão democrática, com a participação 
da comunidade no enfrentamento dos problemas, fomentando a cooperação e a 
humanização.

Nas relações laborais dentro do Ministério Público, deve-se migrar quanto 
possível dos padrões antigos aos métodos autocompositivos, a fim de extrair o melhor 
das relações humanas, havendo maior participação, eficiência e produtividade de 
todos, com a criação de um espaço que permita fluir a espontaneidade, a criatividade 
e melhor compreensão da necessidade do outro.
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RESUMO: O artigo tem como objetivo apresentar sumariamente como os 
conflitos podem se estruturar no ambiente de trabalho conforme perspectiva 
apresentada por Moscovici. Ressalta o conflito como condição inerente às relações 
humanas, mas apresenta que suas consequências podem ser positivas e funcionais 
a depender da forma como o conflito é abordado. Sugere como formas assertivas de 
tratamento dos conflitos no ambiente do trabalho o uso da comunicação não violenta 
e o desenvolvimento de habilidades relacionadas à inteligência emocional que são 
apresentadas de forma sintética. 

PALAVRAS-CHAVE: 1. Ambiente laboral; 2. Conflito; 3. Comunicação não violenta; 
4. Inteligência emocional.

1. INTRODUÇÃO

Passamos uma parte significativa de nossa vida adulta no ambiente de trabalho. 
Esse ambiente pode ser fonte de vida, promovendo o desenvolvimento pessoal e 
coletivo, a emancipação e a expressão de múltiplas formas de ser. Mas também pode 
ser fonte de sofrimento e aniquilamento, chegando ao ponto de desencadear doenças 
físicas e comprometer a saúde mental.

Nesse “continuium” entre o saudável e o pernicioso, o que contribui para um 
ambiente laboral salutar? Sem a pretensão de esgotar as múltiplas hipóteses que podem 
ser exploradas nesse questionamento, visto que ao tratarmos de comportamento 
humano sempre esbarramos em fenômenos de ordem complexa e multifatorial, a 

26 Psicóloga no Ministério Público do Paraná com atuação no NUPIA (Núcleo Permanen-
te de Incentivo à Autocomposição). Especialista em Psicologia Clínica pelo Conselho Federal 
de Psicologia e pela PUC Minas. Especialista em Neurociências do Comportamento pela PU-
CRS.
27 Assistente Social do Ministério Público do Paraná com atuação na Divisão de Assistên-
cia e Saúde Ocupacional do Departamento de Gestão de Pessoas. Mestre em Serviço Social 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
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pretensão desse artigo é explorar como o conflito, quer dizer, como a forma de se 
abordar os conflitos que são inerentes à condição humana, pode contribuir para 
criação de um ambiente de trabalho mais favorável ao desenvolvimento de todos.

Para tanto, apresentaremos uma breve exposição sobre a concepção de conflito 
no ambiente laboral, segundo Moscovici (1994) e na sequência apresentaremos a 
comunicação não violenta e a inteligência emocional como variáveis que podem 
favorecer a construção de um ambiente de trabalho edificante.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. CONFLITO NO AMBIENTE DE TRABALHO

O ambiente de trabalho pode reunir pessoas com formações profissionais e 
acadêmicas semelhantes, mas as similaridades podem acabar por aí. Geralmente 
são mais frequentes as diferenças: diferenças de valores, aspirações, estilos de vida, 
características de personalidade e até mesmo de ciclos de vida.

Todas essas diferenças podem ser acentuadas quando na realização do 
trabalho em equipe, onde o grupo pode divergir em relação às tarefas, aos meios 
e aos procedimentos. As divergências podem evoluir para discussões, aumentando 
as tensões e insatisfações culminando em um conflito. Entretanto, o conflito não é 
necessariamente sinônimo de patologia ou destruição, podendo ser compreendido 
mais como uma característica inerente às relações humanas. De forma ampla, o 
conflito pode revelar problemas ocultos, exercitar a imaginação, fomentar soluções 
criativas e estimular o interesse e a curiosidade pelo desafio da oposição, ou seja, o 
conflito pode prevenir a estagnação do grupo e ser um propulsor de mudanças. Suas 
consequências podem ser funcionais ou disfuncionais conforme sua intensidade, 
contexto, estágio de evolução e forma como é tratado. (MOSCOVICI, 1998) 

Moscovici (1994) destaca que o conflito pode ser positivo e levar ao crescimento 
e ao desenvolvimento da equipe a depender da forma como é enfrentado ou 
administrado. Para a autora, as modalidades de lidar com o conflito compreendem 
dois conjuntos de táticas: as de luta e fuga e as de diálogo.

Na luta, o que predomina é a competição. Há um reconhecimento do conflito 
e um engajamento na luta aberta contra o adversário. Moscovici ressalta que não 
se trata da competição sadia existente em esportes e algumas empresas, mas em 
pequenos grupos, quando da adoção dessa prática o que existe é uma competição 
predatória que pode trazer sequelas incontornáveis aos envolvidos, deteriorando 
relacionamentos e tarefas. (MOSCOVICI, 1994)

Na fuga, operam os mecanismos de repressão e evasão. Na repressão, é 
utilizada a força, geralmente pela figura de autoridade, para aniquilar o conflito. 
Todavia, o que é reprimido é a exteriorização do conflito: não se fala mais disso, 
mas o problema permanece lá, latente e em determinado momento, pode explodir 
trazendo consequências mais drásticas. Na tática de evasão ou fuga, há o afastamento 
voluntário de um dos contendores. Essa tática ameniza temporariamente o problema, 
mas a fuga da realidade não pode ser eterna.

Conforme Moscovici (1994) as técnicas de luta, repressão e fuga geralmente 
são as mais utilizadas nas instituições, mas são ineficazes. Ela aponta as táticas de 
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diálogo que consistem em: apaziguamento, negociação, confrontação e resolução de 
problemas, como mais favoráveis para o desenvolvimento das pessoas e do trabalho 
em equipe. 

No apaziguamento através de um auxílio de um terceiro, é dada a oportunidade 
de desabafo para cada um dos contendores, proporcionando alívio das tensões 
emocionais e preparando a situação para uma negociação.

Com as emoções amainadas, segue-se à negociação onde há uma exploração 
ampla das ideias e sentimentos ligados ao conflito possibilitando que cada parte 
conheça a versão e os fatos do outro. As partes precisam esforçar-se para encontrar 
uma solução total ou controle do conflito. Para tanto, algumas condições são 
necessárias como: mútua motivação positiva para resolver o conflito e comunicação 
aberta e autêntica.

Dentre as técnicas de diálogo, a confrontação exige maior habilidade interpessoal 
de negociação entre as partes e o mediador. É um processo moroso e difícil que 
pode levar à resolução do problema por meio de trabalho colaborativo quando bem 
conduzido, mas há também o risco de potencializar a agressividade. Condições como: 
equilíbrio de poder entre as partes, mútua motivação positiva e atmosfera propícia a 
auto exposição são fundamentais. O desequilíbrio de poder entre as partes, como um 
conflito entre chefia e subordinado, é praticamente incontornável, sendo preferível a 
negociação nesse caso.

E a resolução do problema envolve diferenciação e integração. Diferenciação 
entre sentimentos e percepções de ambas as partes e integração por meio da 
reformulação conjunta do problema. Trata-se de uma técnica que pode proporcionar 
insights sobre a corresponsabilização na construção do conflito.

Por fim, Moscovici (1994) nos alerta que seria ingênuo supor que todos os conflitos 
interpessoais possam ser resolvidos a contento. Isso dependerá da intensidade do 
conflito e suas ramificações perversas. Porém, com as técnicas de diálogo é possível 
alcançar soluções parciais que podem levar a soluções mais abrangentes em médio 
prazo, além de manter o conflito sob controle. 

2.2 A COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA COMO FUNDAMENTO PARA AS TÉCNICAS DE 
DIÁLOGO

O ambiente de trabalho é constituído por hierarquias e poderes assimétricos. 
Diante dessa característica algumas pessoas deixam de considerar que assimetria é 
apenas uma forma de organizar funções e responsabilidades, por isso não altera o 
valor de cada um.

Ao nos vermos de forma menor ou maior, superior ou inferior ao outro, nos 
colocamos nesse relacionamento de forma dualizada. Essa forma de se relacionar não 
é saudável em nenhum âmbito da vida, distancia-nos do outro, ao assumirmos cada 
um as pontas extremas. Esse distanciamento pode acontecer até no mesmo nível 
hierárquico. 

Outras características que dificultam os relacionamentos no ambiente de 
trabalho são a competitividade e as exigências por desempenho e produtividade, que 
fazem com que dificuldades não sejam expostas e conflitos internos e externos se 
intensifiquem, cristalizem. Em um contexto inseguro para expressão, acumulam-se os 
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ressentimentos que minam nossa responsabilidade e nos colocam de mãos atadas, 
culpando o outro.

Ressalta-se que a comunicação honesta é um processo construído com cautela; há 
assuntos de foro íntimo que merecem avaliação antes de serem expostos em qualquer 
ambiente. No trabalho, normalmente, não contamos com vínculos duradouros como 
na família e entre amigos.

Como um dos caminhos para responder a esses conflitos e na esteira do 
pensamento de Moscovici que aponta as técnicas de diálogo como potencialmente 
eficazes para resolução e/ou controle dos conflitos, apresentamos a Comunicação Não 
Violenta (CNV), ferramenta simples e transformadora. Compreendemos que somente 
será possível transmitir uma noção do enorme potencial da CNV e esperamos que 
essa pequena gota seja suficiente para estimular os interessados em conhecê-la com 
mais profundidade e, principalmente, praticá-la.

A comunicação não violenta nos auxilia a melhorar nossos processos 
comunicacionais, constitui-se muito mais que uma técnica de resolução de conflitos: é 
uma técnica de transformação de vida para seus praticantes. Aterra-se na compreensão 
de que a natureza humana é compassiva, seu sistematizador, o psicólogo americano 
Marshall Rosenberg conta que:

Desde então, identifiquei uma abordagem específica da co-
municação — falar e ouvir — que nos leva a nos entregar-
mos de coração, ligando-nos a nós mesmos e aos outros de 
maneira tal que permite que nossa compaixão natural flores-
ça. Denomino essa abordagem Comunicação Não Violenta, 
usando o termo “não-violência” na mesma acepção que lhe 
atribuía Gandhi — referindo-se a nosso estado compassivo 
natural quando a violência houver se afastado do coração. 
(ROSEMBERG, 2006, p. 24)

Afastar a violência do coração não significa afastar a emoção que muitas vezes a 
origina, a raiva. Mais do que isso, em “O surpreendente propósito da raiva”, Rosemberg 
(2019) trata de irmos além do controle para encontrarmos a função vital da raiva. 
Propõe mudança na direção do pensamento habitual de supressão da raiva para 
descobrirmos o papel dessa emoção como sinalizadora, na intensidade de alarme, das 
necessidades não atendidas. Ao escutarmos o incômodo desse alarme, não trataremos 
de desligá-lo, mas de corrigir a necessidade não atendida, as raízes da raiva. A CNV se 
concentra em descobrir se as necessidades das pessoas estão sendo atendidas e, em 
caso negativo, o que pode ser feito para satisfazê-las. Comunidades que valorizam a 
supressão da raiva na educação aprendem a tolerar injustiças e comportam-se como 
oprimidas. Assim, observamos que CNV não pode ser confundida com submissão, 
muito pelo contrário é um instrumento de transformação.

Com essa análise sobre a raiva percebemos que essa abordagem não é 
superficial, necessita de um reconhecimento profundo das emoções e necessidades 
humanas. Rosemberg (2019, p.25) destaca que “A função básica dos sentimentos é 
prestar serviço às nossas necessidades. A palavra emoção, na sua raiz etimologia, 
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significa “mover para fora” - ela nos mobiliza para buscarmos aquilo que precisamos.” 
Trata-se de uma ferramenta aplicada para desenvolver habilidades com potencial 

de diminuir o sofrimento nas relações, desde pequenas falhas de comunicação do 
cotidiano até para restaurar rompimentos mais profundos. Não torna ninguém dócil 
e submisso, não aumenta o medo, apenas fortalece nossa assertividade. Ela nos 
convida ao exercício da atitude empática, por isso o processo funciona mesmo quando 
somente uma pessoa o domina, pois é bem provável que a maioria dos praticantes 
lide com pessoas que nunca irão se interessar por CNV.

Para que então possamos nos comunicar de forma empática ou compassiva, 
Rosemberg (2006) propõe o exercício dos quatro componentes fundantes da 
Comunicação Não Violenta: observação, sentimentos, necessidades e pedido.

1. Observação (separando os fatos dos julgamentos);
2. Sentimento (observar nossos sentimentos); 
3. Necessidades (identificar nossas necessidades); 
4. Pedido (formular um pedido claro e específico).

A CNV nos ajuda a reformular a maneira pela qual nos ex-
pressamos e ouvimos os outros. Nossas palavras, em vez de 
serem reações repetitivas e automáticas, tornam-se respos-
tas conscientes, firmemente baseadas na consciência do que 
estamos sentindo e desejando. Somos levados a nos expressar 
com honestidade e clareza, ao mesmo tempo que damos aos 
outros uma atenção respeitosa e empática. Em toda troca, 
acabamos escutando nossas necessidades mais profundas e 
as dos outros. A CNV nos ensina a observarmos cuidadosa-
mente (e sermos capazes de identificar) os comportamentos 
e as condições que estão nos afetando. Aprendemos a iden-
tificar e a articular claramente o que de fato desejamos em 
determinada situação. (ROSEMBERG, 2006, p. 24)

Para ilustrar o processo de aplicação dos quatro principais componentes da 
CNV (. observação; sentimento; necessidades e pedido), abaixo apresentamos um 
problema concreto dentro do ambiente de trabalho.

Situação: relatório a ser desenvolvido em parceria por dois colegas, um deles 
atrasou para entregar sua parte do relatório na data combinada e não procurou o 
outro para explicar o motivo da demora. O prazo final de conclusão do documento se 
aproxima.

1. Observação - evitar acusações sobre a responsabilidade de quem está 
atrasado, do tipo “você sempre demora, é irresponsável, tem que terminar logo e 
pronto”. Observo que o prazo está próximo do fim e não sei como está a evolução da 
parte que você combinou de me entregar.

2. Sentimento: estou preocupado que o prazo de entrega do nosso trabalho está 
próximo, e me sinto desconfortável por você não ter me procurado para explicar seus 
motivos, isso não me agradou.
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3. Necessidade: tenho necessidade de cumprir esse prazo pelo meu senso de 
responsabilidade e porque nossa entrega em dia é importante para resolução do 
problema que aflige o Bairro XXX.

4. Pedido: você pode esclarecer o motivo da demora e, em ocasiões futuras, 
dialogar comigo sobre suas dificuldades.

A comunicação clara entre os colegas prevenirá desgaste e permitirá que o 
problema que causa a demora seja conhecido e, possivelmente, resolvido com 
colaboração mútua ou até justificado para a chefia com solicitação de um novo prazo. 
O mais importante é que se evitará ressentimento e essa dupla poderá trabalhar 
futuramente com conforto e confiança.

O processo é apresentado em passos de forma pedagógica, não sendo 
compreendido como fórmula preestabelecida, o essencial é que os princípios desses 
componentes estejam na consciência.

Retomando a questão da dualidade, Rosemberg (2006) chama atenção ao 
julgamento, aquilo que não gostamos ou não compreendemos no outro entendemos 
como errado. Focamos em “classificar, analisar e determinar níveis de erro” 
(ROSEMBERG, 2006, p. 43) para qualquer comportamento ou necessidade encontramos 
um rótulo. O grande perigo de classificar e julgar as pessoas é o estímulo à violência; 
somos levados ao pensamento disseminado culturalmente de que os maus merecem 
castigo. Da mesma forma, por lado inverso, o pensamento meritocrático baseado em 
“quem merece o quê” (ROSEMBERG, 2006, p. 48) bloqueia a comunicação empática, 
ao negar o direito inerente ao ser humano de ter suas necessidades atendidas.

Em ambiente de trabalho podem existir problemas muito complexos e a CNV 
não é o único caminho para construção de relacionamentos mais satisfatórias e nem 
pode ser entendida como solução para tudo, embora sempre tentativas de soluções 
possam passar por ela. Nesse sentido, entendemos que é possível associá-la às táticas 
de diálogo apontadas por Moscovici de apaziguamento, negociação, confrontação e 
resolução de problemas como possibilidade de torná-las ainda mais eficazes.

Alguns resultados podem ser esperados com a prática da CNV: novos modos 
de ser e de estar com o outro e com o mundo, melhor qualidade de vida em todos 
os campos, diálogos pacíficos e conectados às realidades individuais, mais foco e 
melhora da comunicação com aqueles que temos mais diferenças. 

2.3 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: DESENVOLVENDO HABILIDADES RELACIONAIS

Até então discorremos sobre a forma de enfrentamento dos conflitos e como 
a maneira de nos comunicarmos, principalmente se utilizarmos a comunicação não 
violenta pode favorecer a construção de um ambiente laboral mais saudável. Mas e as 
nossas habilidades para nos relacionarmos com o outro? Qual é a influência que essas 
habilidades exercem no nosso cotidiano? É possível aperfeiçoá-las?

Um dos conceitos centrais para discutirmos nossas habilidades de relacionamento 
é a Inteligência Emocional (I.E). O conceito de inteligência emocional foi desenvolvido 
por John Mayer, Peter Salowey e David Caruso e compreende “quatro habilidades: 
perceber, entender, gerenciar e usar emoções” (MYERS, 2015, p. 312). Esse conceito é 
mais conhecido no meio acadêmico e define a inteligência emocional como capacidade 
cognitiva, ou seja, o uso das emoções para auxiliar na resolução de problemas, 
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integrando dessa forma emoção e razão (CORBERO; PRIMI; MUNIZ, 2006.)
Daniel Goleman, entretanto, ampliou o conceito de Inteligência Emocional e 

sua definição tornou-se popularmente conhecida. À despeito das críticas em meio 
acadêmico quer seja pela expansão do conceito de inteligência emocional quer 
pelo fato de Goleman não ter submetido sua teoria à revisão de seus pares (MYERS, 
2015; PRIMI, 2003), acreditamos ser oportuno apresentar suas ideias que foram 
desenvolvidas ao longo de seu trabalho como consultor em empresas dado o contexto 
apresentado. 

De forma sumária, Goleman define a inteligência emocional como a capacidade 
de gerenciar nossas emoções e nossos relacionamentos. Gerenciar é mais amplo do 
que controlar. É exercer a assertividade, ou seja, expressar suas emoções no momento 
adequado, utilizando-as para manifestar seus desejos, opiniões e direitos legítimos 
sem ameaçar ou punir os demais – trata-se do autorrespeito e respeito ao outro. 
(GOLEMAN, 2019; INOCENTE; GUIMARÃES, 2008).

Para Goleman (2019), a inteligência emocional é relevante no desempenho de 
qualquer tipo de trabalho e no exercício da liderança. As habilidades cognitivas são 
relevantes para compreensão de cenários e das mudanças culturais e econômicas, o 
que auxilia na definição de estratégias. Todavia, as estratégias não se executam, são 
as pessoas que as concretizam. E para isso, é necessário: escutar, dialogar, trocar, 
inspirar, motivar. 

O lado positivo é que tal como as habilidades técnicas e cognitivas, habilidades 
socioemocionais que compõem a inteligência emocional podem ser desenvolvidas. A 
questão é como? Por meio de uma educação socioemocional onde os componentes 
da inteligência emocional são compreendidos e exercitados.

Goleman (2019) utiliza um modelo de inteligência emocional que compreende 
quatro aspectos: autoconsciência; autocontrole; gestão de relacionamentos e 
consciência social. Ele aponta que podemos ter níveis diferenciados de desenvolvimento 
em cada um desses domínios. Como exemplo de um desequilíbrio nesses domínios, 
Goleman e Boyatzis (2018) mencionam os líderes que são gentis e respeitosos, que 
se preocupam com a necessidade dos outros, que são solucionadores de problemas e 
que tendem a ver as dificuldades como oportunidades de crescimento. Esses líderes 
que poderiam ser vistos como pessoas com altos níveis de inteligência emocional, 
muitas vezes se sentem estagnados, não conseguindo avançar no trabalho e na gestão 
da equipe. A questão fundamental é que é comum as pessoas igualarem inteligência 
emocional à sociabilidade, quando na verdade, a sociabilidade é um dos componentes 
da Inteligência Emocional. Um líder com alto nível de inteligência emocional deve aliar 
essas características com a capacidade de dar feedbacks complicados, desagradar 
pessoas e promover mudanças, ou seja, há outras habilidades a serem desenvolvidas 
que tornam o conceito de inteligência emocional mais amplo.

A título de ilustração podemos imaginar um gestor que enfrenta em sua 
unidade uma situação de conflito onde as partes, tal como nos aponta Moscovici 
(1994), utilizam as táticas de luta, ou seja, o confronto é aberto e a competição é 
predatória. Nosso gestor é uma pessoa bem quista pela equipe, gentil e na maioria 
das vezes, apresenta-se tranquilo. Todavia, sua capacidade de gestão de conflitos é 
deficitária: ele apresenta níveis elevados de ansiedade quando se trata de situações 
em que sua postura irá desagradar algumas pessoas e quando há necessidade de 
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realizar feedbacks negativos. Se nosso personagem fictício não tiver autoconsciência 
de suas dificuldades é provável que diante da “praça de guerra” que se instalou em 
sua unidade, sua tendência seja de paralisar-se ou evitar a situação. Assim, o conflito 
poderá evoluir a um nível incontornável. 

Entretanto, ao tomar consciência de suas dificuldades, nosso gestor poderá 
utilizar as seguintes estratégias: treinar ou pedir apoio para regulação de suas emoções 
no enfrentamento da situação, o que também poderá auxiliá-lo no uso de estratégias 
que amainam as emoções das partes, e treinar suas habilidades de comunicação 
para apontar de forma respeitosa as estratégias corrosivas que estão sendo utilizadas 
pelos conflitantes. Assim, mesmo que os primeiros diálogos com os envolvidos no 
conflito sejam difíceis e possam apresentar numa primeira vista, poucos ganhos, essa 
estratégia, como apontada por Moscovici (1994), revela-se mais salutar do que a 
omissão ou fuga.

Então, a pergunta que podemos fazer a nós mesmos é: o quão emocionalmente 
inteligentes nós somos? Como descrito, conforme o aspecto abordado da Inteligência 
Emocional, podemos ser mais ou menos desenvolvidos e ao conhecermos todos os 
domínios da I.E e nos reconhecermos, poderemos direcionar nossos esforços para os 
aspectos mais deficitários.

Seguem os domínios e competências da Inteligência Emocional, segundo 
Goleman (2019):

Autoconsciência: refere-se à capacidade de percebemos as nossas emoções, 
rotularmos em sentimentos e como esses sentimentos impactam no que estamos 
fazendo.

Autocontrole: envolve o controle emocional, orientação de conquista, 
panorama positivo e adaptabilidade. O controle emocional advém da percepção e do 
gerenciamento das emoções e sentimentos: toda emoção tem uma razão de existir, a 
emoção pode ter um aspecto negativo quando de forma desproporcional nos leva a 
um comportamento destrutivo conosco ou com os outros. A orientação de conquista 
refere-se a trabalhar com foco e de forma sistemática em seus objetivos. O panorama 
positivo é balizado na capacidade de se recuperar facilmente de obstáculos que são 
vistos como uma oportunidade, como um processo de aprendizagem, onde é mantida 
a mentalidade de crescimento. E a adaptabilidade está relacionada à capacidade de 
ler contextos e encaixar sua atividade em múltiplas funções, envolve flexibilidade 
mental e emocional.

Consciência Social: empatia e consciência organizacional. A empatia abarca três 
dimensões: empatia cognitiva -compreender como o outro pensa, a sua perspectiva, 
os modelos mentais que utiliza; empatia emocional - aproximar-se de suas emoções, 
habitar seu coração, muitas vezes ter tido uma experiência emocional semelhante; 
preocupação empática – não apenas compreender e se aproximar do sentimento do 
outro, mas agir no sentido de que ele fique bem. A consciência organizacional se 
refere a como as coisas funcionam no espaço em que transitamos – quem toma as 
decisões, quais são as normas, como elas são definidas.
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Habilidades de relacionamentos: influência; gestão de conflitos, mentoria e 
coach; liderança inspiradora e trabalho em equipe. A Influência é a capacidade de 
defender seus argumentos de forma a convencer o outro: todas as pessoas possuem 
um contexto onde sua influência é importante. A gestão de conflitos: os conflitos 
são declarados em um espaço construído com respeito e tolerância às diferenças. 
As ideias conflitantes podem ser transformadas em um padrão novo e objetivo é o 
ganha-ganha. Mentoria e Coach: interessar-se pelos objetivos dos outros e apoiá-
los a alcançá-los. Inspirar pessoas: articular uma visão, um propósito, um valor que 
você realmente acredita de uma forma que toca as pessoas. Trabalho em equipe: há 
confiança, as habilidades são complementares e os indivíduos são comprometidos 
uns com os outros através da missão comum. Os integrantes vivem um bom tempo 
juntos. Divertem-se e fluem juntos.

Assim, acreditamos que a compreensão e prática das habilidades que constituem 
os domínios da Inteligência Emocional podem auxiliar na execução das táticas 
de enfrentamento de conflitos propostas por Moscovici, propiciando um melhor 
gerenciamento daquilo que se passa conosco, no nosso domínio subjetivo, ou em 
outras palavras, “casa arrumada” é capaz de oferecer estadia mais agradável e salubre 
aos seus moradores e visitantes.

3. CONCLUSÃO

O ambiente laboral não está livre do conflito, visto que o conflito é inerente às 
relações humanas. Mas conflito não significa necessariamente patologia, destruição, 
confronto. Para que o conflito possa ter consequências funcionais e positivas a sua 
forma de enfrentamento é fundamental.

Nesse sentido, Moscovici (1994) aponta que as táticas de diálogo que 
compreendem o apaziguamento, negociação, confrontação e resolução de problemas 
que não por acaso são também práticas autocompositivas são as que apresentam 
maior potencial, se não resolutivo, de controle salutar do conflito.

A comunicação não violenta pode ser uma prática de fundamental importância 
para o desempenho dessas táticas pois é uma ferramenta que nos convida ao exame 
das necessidades que permeiam as relações, sejam as nossas e as dos outros, para 
que essas necessidades se transformem em um pedido claro e objetivo. 

Esse momento de pararmos para observarmos nossa necessidade e nosso 
estado interno já nos auxilia nos desafios enfrentados diariamente no ambiente de 
trabalho, pois diminui a reatividade e nos coloca mais abertos à escuta. Além disso, 
à medida em que cultivo o autoconhecimento de meus estados emocionais adquiro 
mais habilidade para reconhecer o estado emocional das pessoas com quem tenho 
convivência. Quando as relações interpessoais se tornam mais leves, ficamos menos 
distraídos com o estresse mental e temos mais espaço mental para focar nas tarefas 
do dia a dia e para descobrir nosso potencial criativo.

E, ainda naquilo que diz respeito a nossa responsabilidade nas situações de 
conflito, o desenvolvimento de outras habilidades que compõem a Inteligência 
Emocional, como a adaptabilidade e panorama positivo, aliados ao desenvolvimento 
da consciência social: empatia emocional, empatia cognitiva, preocupação empática 
e consciência organizacional, nos auxiliam na construção de uma visão holística das 
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situações, o que pode levar a soluções de conflitos mais favoráveis aos envolvidos e a 
construção de relacionamentos menos idealizados.

Por fim, ser capaz de gerenciar nossas emoções e relacionamentos, lidar com 
a realidade e agir de forma não violenta na direção de uma transformação que seja 
benéfica para nós e para aqueles com quem nos relacionamos pode ser utópico, mas 
também pode ser uma linha no horizonte a se vislumbrar para construção de um 
ambiente laboral salutar e edificante.
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RESUMO: O artigo tem como objetivo apresentar um conjunto de possíveis 
intervenções com os métodos autocompositivos, mais precisamente dos processos 
circulares restaurativos, que podem contribuir para a melhoria das relações 
interpessoais dentro dos ambientes de trabalho do Ministério Público e, com isto, 
produzir transformações favoráveis para o desenvolvimento continuado de grupos de 
trabalho em direção à equipe de trabalho de alto desempenho. Para tanto, é feita a 
explicação da Justiça Restaurativa no Brasil; uma breve contextualização do Ministério 
Público e, por fim, a análise da possibilidade de práticas circulares como instrumento 
transformador de trabalho continuado dentro de equipes do Ministério Público. A 
metodologia empregada é de natureza predominantemente exploratória e descritiva, 
envolvendo os procedimentos metodológicos da pesquisa bibliográfica e documental. 
Conclui-se que com o uso da comunicação não-violenta, aliada da criatividade, pode-
se obter um ambiente de trabalho mais democrático, espontâneo, respeitoso e de 
cuidado.

PALAVRAS-CHAVE: 1. Ambiente de trabalho; 2. Ministério Público; 3. Práticas 
restaurativas;
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1. INTRODUÇÃO

Com a Constituição Federal de 1988, os Ministérios Públicos Estaduais passaram 
a ter uma ampliação desafiadora de sua missão institucional, tendo a gama de sua 
atuação passando a envolver a defesa da saúde pública, do meio ambiente, do 
patrimônio público, dos direitos da criança e do adolescente, das famílias, do idoso 
e das pessoas com deficiência, dos direitos do consumidor, dos direitos humanos, 
enfim, quase todas as áreas relacionadas aos direitos fundamentais da cidadania.

Para dar conta de modo apropriado de realizar sua missão institucional, o 
Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR), viu-se necessitado de incluir, em seus 
quadros funcionais, profissionais das mais diversas áreas, além daqueles oriundos da 
área do Direito, tais quais: contabilidade, administração, serviço social, psicologia, 
pedagogia, história e engenharia.

Também, se fez necessário aumentar o número de trabalhadores da área de 
suporte administrativo para que o membro do MPPR pudesse ter o apoio necessário 
para realizar suas atribuições funcionais.

Ainda em 1998, foi realizado um concurso público no MPPR bastante amplo e que 
incluía uma variedade grande de novos profissionais de diferentes áreas na Instituição 
e, de lá para cá, foram feitos novos concursos e ajustes até onde foi possível viabilizar 
com o orçamento disponível.

Com isto, os Promotores e Procuradores de Justiça passaram a, além do 
desempenho de suas atribuições de membro, terem também a necessidade de 
interagir com suas próprias equipes de trabalho na função de coordenadores ou 
gerentes de um grupo ou equipe de trabalho.

O objetivo geral deste trabalho é analisar a aplicação de práticas restaurativas no 
ambiente laboral do MPPR para fortalecimento de vínculos e melhorar o desempenho 
das equipes, principalmente as multidisciplinares. 

Por meio dos objetivos específicos é feita uma breve explanação sobre a 
implementação da Justiça Restaurativa no Brasil; posteriormente a contextualização 
do MPPR e da possível transformação das equipes de trabalho da instituição por meio 
das práticas restaurativas. 

Para alcançar tais objetivos, a presente pesquisa utiliza a metodologia de 
natureza predominantemente exploratória e descritiva, envolvendo os procedimentos 
metodológicos da pesquisa bibliográfica e documental.

     
2. DESENVOLVIMENTO

2.1 A INSERÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL

Apesar das diversas práticas restaurativas existentes, no Brasil, o círculo 
de construção de paz é a prática mais utilizada para a resolução de conflitos e 
fortalecimento de vínculos, associados às estratégias da comunicação não-violenta 
(CNV), sistematizadas e difundidas por Kay Pranis (2010, p. 16), que dispõe:

 

O processo do Círculo é um processo que se realiza através do 
contar histórias. Cada pessoa tem uma história, e cada his-
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tória oferece uma lição. No Círculo as pessoas se aproximam 
das vidas umas das outras através da partilha de histórias 
significativas para elas.

As práticas de Justiça Restaurativa no Brasil são comumente aplicadas em 
situações envolvendo atos infracionais, conflitos escolares e violência doméstica, 
conforme o mapeamento realizado pelo CNJ (BRASIL, 2019), sendo menos frequente 
nas situações de maior gravidade, como nos casos relacionadas a crimes de tráfico 
de drogas, crimes de trânsito e crimes de cunho sexual. Entretanto, pode ser aplicada 
em demais situações e tipos de ofensa, tais como nas áreas de educação, família, 
vizinhança, criminal, infância e juventude, entre outras. (BRASIL, 2019).

Além da aplicação dos círculos às situações de conflito de maneira comunitária e 
pelo Poder Judiciário Brasileiro, existem vários tipos de círculos, como os de diálogo, 
restabelecimento, compreensão, sentenciamento, apoio, construção do senso 
comunitário, reintegração e celebração. 

Logo, nem todos os círculos procuram construir um consenso sobre o assunto, 
muitos deles visam diálogos sobre determinados assuntos ou a fortalecer vínculos 
entre os participantes, inclusive como estratégia para evitar a fragilização desses laços 
e futuros conflitos (PRANIS, 2010). 

Dentro de um círculo, todos os participantes são encorajados a compartilhar suas 
histórias de vida e a se colocar em posição de igualdade com os demais presentes, bem 
como os facilitadores participam e respondem às perguntas feitas, pois estes dividem 
com os demais participantes o controle sobre o processo e sobre o resultado do 
encontro restaurativo. Para regular as falas é utilizado o objeto da palavra ou bastão da 
fala, que ao circular entre os participantes, gera uma responsabilidade compartilhada, 
sendo aplicado ora no sentido horário, ora sentido anti-horário (PRANIS, 2010).

2.2 DO VALOR AGREGADO AO MPPR CASO HOUVER UM INVESTIMENTO DE TRABALHO 
CONTINUADO EM TRANSFORMAR GRUPOS DE TRABALHO EM EQUIPES DE TRABALHO 

Ter a disposição um grupo de trabalho para que se possa melhor realizar sua 
função institucional pode parecer que já é, em si, a solução de todos os problemas, 
principalmente quando se pode contar com profissionais de diferentes áreas e que 
tenham o mesmo interesse pela realização da missão institucional.

Porém, o fato de que se possa ter a disposição todo um grupo de trabalho de 
apoio administrativo e técnico é uma condição necessária mas não suficiente para 
que se possa realizar um trabalho coletivo com diretrizes e valores bem alinhados, até 
porque podemos traçar uma diferença entre grupo de trabalho e equipe de trabalho, 
conforme, Moscovici (1999), assim esclarece:

 

Pode-se considerar equipe um grupo que compreende seus 
objetivos e está engajado em alcançá-los, de forma comparti-
lhada. A comunicação entre os membros é verdadeira, opini-
ões divergentes são estimuladas. A confiança é grande, assu-
mem-se riscos. As habilidades complementares dos membros 
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possibilitam alcançar resultados, os objetivos compartilhados 
determinam seu propósito e direção. Respeito, mente aberta 
e cooperação são elevados. O grupo investe constantemen-
te em seu próprio crescimento. Um grupo transforma-se em 
equipe quando passa a prestar atenção à sua própria forma 
de operar e procura resolver os problemas que afetam seu 
funcionamento. Esse processo de auto-exame e avaliação é 
contínuo, em ciclos recorrentes de percepção dos fatos, diag-
nose, planejamento de ação, prática/implementação, resolu-
ção de problemas e avaliação. (1999, pg.5, Moscovici)

 
Desta forma, pode-se dizer que para que um grupo se transforme em uma 

equipe, é necessário um trabalho continuado por parte de quem coordena este grupo 
para que possam ser trabalhados os aspectos objetivos e subjetivos que fazem parte 
do convívio no ambiente de trabalho.

Um exemplo a ser citado, é da Escola Superior do Ministério Público do Estado 
do Paraná, que realiza diversos módulos de capacitação de chefias e de servidores, 
visando instrumentalizar a todos no sentido de que possam cada vez mais aprender a 
trabalhar melhor enquanto equipe.

 
2.3. OS MÉTODOS AUTOCOMPOSITIVOS COMO INSTRUMENTOS TRANSFORMADORES 

PARA O TRABALHO CONTINUADO EM EQUIPES DE TRABALHO

Além das capacitações ofertadas pela Escola Superior do MPPR e das ações 
realizadas pelo Departamento de Gestão de Pessoas, é possível visualizar que 
a aplicação de métodos autocompositivos, tais como a negociação, mediação e 
processos circulares podem contribuir para incrementar os grupos de trabalho no 
sentido de que possam viver interações com mais cooperação, confiança mútua, 
criatividade, espontaneidade e co-responsabilidade.

Através das contribuições científicas de Moscovici (1999), temos conhecimento 
de que um grupo de trabalho, para se transformar e permanecer sendo uma equipe 
com cooperação, confiança mútua, senso de pertencimento, co-responsabilidade e 
criatividade, precisa estar continuamente se trabalhando preventivamente para se 
fortalecer e ir corrigindo os obstáculos objetivos e subjetivos que vão emergindo nas 
próprias interações com as tarefas objetivas e nas relações interpessoais.

Neste sentido, se as pessoas da equipe têm acesso e buscam praticar os princípios 
de relacionamento da comunicação não-violenta (CNV), conforme Rosemberg 
(2006) propõe, cria-se um terreno fértil para que as tarefas possam ser planejadas 
e executadas levando em conta as necessidades objetivas e subjetivas de todos os 
envolvidos.

De maneira geral, nossa cultura organizacional atual não estimula este cuidado no 
modo como nos comunicamos e considera “perda de tempo” realizar atividades para 
conversar como estamos sendo compreendidos e como estamos compreendendo as 
mensagens das pessoas com quem trabalhamos. Entretanto, este trabalho continuado, 
quando efetivado com responsabilidade, reduz o tempo de realização de nossas 
tarefas e agrega mais qualidade ao produto final, bem como ao clima organizacional.
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Do mesmo modo, disseminar amplamente dentro da equipe de trabalho 
a apropriação de técnicas adequadas de negociação e mediação de conflitos, 
como aquelas que Fisher (1994) nos ensina, oferece autonomia para que todos 
os componentes da equipe possam melhor negociar acertos nas suas relações 
interpessoais, mesmo na ausência do líder ou gerente, já que, como lembra Fischer 
(1994):

Todo o mundo negocia algo a cada dia. Tal como o Monsieur 
Jourdain de Moliére, que se deleitou ao descobrir que vinha 
falando em prosa durante toda a sua vida, as pessoas ne-
gociam até mesmo quando não o pensam estar fazendo. A 
negociação é um método básico de conseguir o que se quer 
de outrem. É uma comunicação bidirecional concebida para 
chegar a um acordo, quando você e o outro lado têm alguns 
interesses em comum e outros opostos. (1994, pg.15, Fischer)

 
Ademais, o valor destes conhecimentos em negociação e mediação já são 

bem conhecidos dentro da Administração Pública e do campo do Direito há muito 
tempo, embora nem sempre devidamente levados em conta na prática quando nos 
organizamos para ver melhor quais os instrumentos que podemos colocar a disposição 
de todos da equipe para que a mesma possa ter os recursos básicos necessários para 
vir a realizar o seu pleno potencial.

Ainda pouco conhecida na Administração Pública brasileira encontra-se a 
metodologia de trabalho de Kay Pranis (2010), que nos ensina que os processos 
circulares podem ser aplicados com várias funções distintas: para resolver problemas, 
para promover o diálogo, para se realizar celebrações e também para melhorar 
relacionamentos interpessoais.

Quanto mais nos dedicarmos ao trabalho de cuidado de nossas relações 
interpessoais dentro da equipe, menos riscos teremos de ver conflitos de fundo 
afetivo ou ideacional irem se desenvolvendo nas sombras e tomarem conta de modo 
destrutivo da dinâmica grupal, da mesma forma em que o cuidado que fazemos para 
garantir que os sistemas de segurança contra fogo dentro de um condomínio estão 
todos funcionando e atualizados é o que pode garantir com que, caso o pior ocorra, 
possamos estar todos bem preparados para minimizar os danos.

Dentro da nossa cultura, perdemos o valor de usar nosso tempo no trabalho 
para também fortalecer nossas conexões sociais, deixando de reconhecer que é a 
qualidade destas conexões sociais que é o fundamento vitalizador para que todas as 
tarefas da equipe possam ser bem planejadas e executadas.

Os círculos de celebração, de diálogo e de relacionamento são uma excelente 
oportunidade para que as pessoas possam se expressar com mais liberdade e 
criatividade, dentro de um ambiente seguro e protegido.

Nestes círculos, os trabalhadores de uma mesma equipe podem passar a 
conhecer mais e melhor de cada parceiro do grupo e também se fazerem conhecer 
de modo mais aberto; podem criar juntos modos mais eficientes de processos de 
trabalho, ou criar um entendimento mais aprofundado sobre um assunto de interesse 
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em comum.
Nossa cultura organizacional atual sobrevaloriza o tempo usado para resolver de 

modo objetivo questões de ordem objetiva e subvaloriza o tempo que usamos para 
tratar as questões subjetivas, nossas e dos outros.

No entanto, somente quando passamos a nos conhecer mais amplamente 
podemos fazer um uso mais criativo de nossos potenciais, tanto individualmente 
quanto coletivamente, na medida em que as relações interpessoais fortalecidas por 
vínculos mais empáticos melhoram a comunicação e facilitam a expressão do melhor 
com que cada pessoa da equipe tem para oferecer no seu ambiente de trabalho.

A missão institucional dos Ministérios Públicos Estaduais se complexificaram 
muito com a nova Constituição, criando este desafio de aprendermos a trabalhar em 
equipe com múltiplos saberes precisando ser convocados à produção de um saber 
novo e transformador da realidade.

Isto se faz dentro de um modo de relacionamento transdisciplinar, que pode ser 
construído e desenvolvido com a ajuda de círculos de diálogos.

Temos muito a aprender a como dialogar mais e melhor: pensar com o outro 
dentro de um movimento ideacional criativo e eficiente.

Neste sentido, para criação de um ambiente interno democrático, criativo e 
responsável com a missão institucional do Ministério Público, cabe lembrar o que 
Moscovici (1999) cita:

 

A orientação andragógica preconiza que não se estuda e 
aprende apenas na escola. “Estudar é assumir uma atitude 
séria e curiosa diante de um problema” (Paulo Freire). Qual-
quer que seja o local e o momento, o que importa é assumir 
essa atitude característica do ato de estudar, a fim de com-
preender os fatos, analisá-los, interpretá-los e agir. (1999, pg. 
57, Moscovici)

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

À luz das considerações de Moscovici (1999), buscar ser parte de uma equipe de 
elevado desempenho implica em um compromisso de todos os trabalhadores de um 
grupo humano de, continuamente, estarem atentos ao modo como se dão as relações 
interpessoais e a realização de cada tarefa da equipe.

Para tanto, o uso mais amplo e criativo das ferramentas de comunicação não-
violenta, negociação e processos circulares pode ser relevante para se criar ambientes 
mais espontâneos, criativos e baseados nos valores de respeito, cuidado mútuo e 
co-responsabilidade, desta forma cuidando para se prevenir para que a equipe não 
corra o risco de realizar um processo de involução para um grupo de trabalho onde os 
conflitos encobertos passem a ter efeitos destrutivos sobre a dinâmica de trabalho.

Assim como para que um regime democrático se mantenha vivo se necessita a 
atenção constante de todos os cidadãos no exercício pleno de seus direitos e deveres, 
para a manutenção de uma equipe de trabalho na direção de um desempenho 
excelente faz-se necessário que todos os envolvidos estejam permanentemente 
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atentos e trabalhando suas formas de conexão social, de comunicação e de interação, 
sendo que os instrumentos que advieram da Justiça Restaurativa podem ser melhor 
internalizados em nosso cotidiano laboral.

Se assim realizarmos, teremos condições de nos tornarmos aquilo que desejamos 
que os demais grupos sociais também se tornem e, quando tivermos que realizar 
nossas interações com agentes de fora da Instituição, teremos melhores condições de 
promover uma Cultura da Paz e do Diálogo.
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PARTE III:  
MINISTÉRIO PÚBLICO E JUSTIÇA 

RESTAURATIVA NO ÂMBITO CRIMINAL

Tema referente ao 3º Encontro do Grupo de Pesquisa em Métodos 
Autocompositivos, que aconteceu na manhã do dia 24 de junho de 2021 e foi 
intitulado: “Justiça Restaurativa como meio de superar o pensamento punitivo: uma 
reflexão a partir do Projeto Família Restaurativa”.

O objetivo desse encontro foi propiciar uma oportunidade para os pesquisadores 
repensarem as finalidades últimas do direito criminal, sua interlocução com a justiça 
restaurativa e as possibilidades de realização de projetos envolvendo esse diálogo.

Os textos de referência do encontro foram:

Básicos:

Termo de Abertura, Relatório dos Facilitadores e Material Descritivo 
sobre o Projeto Família Restaurativa (link: https://site.mppr.mp.br/
modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3278) 

SICA, Leonardo. Justiça Restaurativa: Críticas e Contra críticas. Revista 
IOB de Direito Penal e Processo Penal, Porto Alegre, vol. 8, n. 47, pp. 
158-189, dez. 2007/jan. 2008.

PIRES, Álvaro. A racionalidade penal moderna, o público e os direitos 
humanos. Novos estudos Cebrap, São Paulo: Cebrap, n. 68, p. 39-60, 
2004. 

Complementares:

PIRES, Álvaro. Alguns obstáculos a uma mutação “humanista” do direito 
penal. Sociologias. Dossiê conflitualidades, Porto Alegre: UFRGS – 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, ano 1, n. 1, p. 64-95, 1999. 

BONAVIDES, Samia Saad Gallotti; SILVA, Mário Edson Passerino Fischer 
da. As práticas restaurativas como uma alternativa à persecução penal: 
da ressignificação do caso penal a uma necessária concretização do 
princípio da ultima ratio. RJLB, Lisboa: ano 6, n. 3, p. 1771-1803, 2020.

Os diálogos entre pesquisadoras e pesquisadores foram organizados a partir das 

https://site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3278
https://site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3278
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seguintes perguntas norteadoras:

Pergunta 01: O conceito de racionalidade penal moderna, de Álvaro 
Pires, revela todo um conjunto de discursos e pressupostos que 
conduzem a sociedade e as instituições a adotarem uma perspectiva 
de naturalização da punição como único e mais eficiente meio de lidar 
com a prática de crimes. Essa racionalidade está tão arraigada que 
inclusive o próprio ato criminoso e o ramo do direito que o define e 
regulamenta a sua responsabilização, são também pensados a partir 
da punição. Considerando também a noção de Leonardo Sica da Justiça 
Restaurativa como um novo paradigma de perspectiva e atuação 
da justiça criminal, para além da pena e como uma alternativa a ela 
e ao processo, compartilhe conosco a sua visão sobre: (i) os maiores 
desafios que você enxerga para que a perspectiva justiça restaurativa 
efetivamente contribua para problematizar ou mesmo superar uma 
racionalidade penal moderna?; (ii) se você já teve alguma experiência 
na sua atuação profissional na qual sentiu-se limitada(o) justamente por 
adotar uma perspectiva punitiva; (iii) Quais os riscos que você percebe 
em simplesmente nos apropriarmos de técnicas para aplicar práticas 
restaurativas sem antes repensarmos nossas próprias concepções, no 
MP, sobre o crime, a responsabilização do autor do crime e nossa visão 
de justiça?

Pergunta 02: Leonardo Sica vê correlação entre ausência de políticas 
públicas mais eficientes para tratar das causas de insegurança pública e 
o fortalecimento do direito penal (impositivo) quando considera que “a 
dramatização do crime, a ritualização da violência e a manipulação do 
medo pressionam uma sociedade insegura no sentido único da crença na 
repressão penal. O fracasso ou a inexistência de outras políticas públicas 
de reforço do sentimento de segurança resulta, inevitavelmente, no 
discurso contra a impunidade, situando-a como único e principal fator 
responsável por uma série de problemas que, somados, aumentam aquela 
sensação de insegurança.” Assim, considerando o papel constitucional 
do Ministério Público de zelar pela democracia, pela ordem jurídica e 
pela defesa dos direitos fundamentais, compartilhe conosco a sua visão 
sobre: (i) os motivos que levariam a uma priorização persecutória ou 
punitiva da atuação do MP, no campo do direito criminal, enquanto em 
campos como direito ambiental, defesa de comunidades tradicionais ou 
mesmo defesa dos direitos da criança e do adolescente, há uma maior 
tendência em se adotar posturas integrativas e estruturantes? (ii) Quais 
ações pode o MP realizar no que toca à efetivação de Políticas Públicas 
que contribuam para prevenir a criminalidade ou responder a ela de um 
jeito que contribua para potencializar direitos e a inclusão social?

Pergunta 03: Considerando o conteúdo da bibliografia básica e mesmo 
a complementar, quais tipos de casos criminais você considera que são 
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mais estratégicos de se priorizar a partir de abordagens restaurativas, 
levando em conta os riscos de cooptação desta pela racionalidade 
penal e qual o objetivo da justiça restaurativa de superá-la? Por favor, 
apresente os motivos e fundamentos do seu posicionamento.

Pergunta 04: Após a leitura da bibliografia básica, incluindo o projeto 
família restaurativa, que apresenta uma proposta restaurativa como 
alternativa à persecução penal, (i) você poderia compartilhar conosco as 
suas percepções sobre o uso de práticas restaurativas como alternativa 
à tutela penal e, em sendo favorável, considerando que o nosso sistema 
ainda se rege pela racionalidade penal moderna (ii) quais impactos, 
objetivamente mensuráveis, essas práticas deveriam atingir para tornar 
a tutela penal desnecessária no caso em concreto?

Considerando as respostas e reflexões oferecidas a essas perguntas, as 
pesquisadoras e pesquisadores estruturaram conclusões cuja harmonização resultou 
no enunciado transcrito a seguir.
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3º ENUNCIADO DO GP EM MÉTODOS AUTOCOMPOSITIVOS DE 2021:

A justiça restaurativa enfrenta muitos desafios no confronto com a cultura 
punitivista do Brasil. Dentre eles podemos citar a crença de que o ser humano é 
essencialmente mau e que uma responsabilização justa e efetiva em face de um ato 
criminoso está associada à imposição intencional de dor por meio da punição.

Tendo isso em consideração, a racionalidade penal cria uma ficção de que existe 
uma correlação necessária, atemporal e intransponível entre crime e punição, embora 
existam vários exemplos antigos e contemporâneos de comunidades que lidam com a 
violência de uma maneira dialógica, construtiva e integradora.

Essa leitura exclusivamente punitiva do direito, em desacordo com as premissas 
constitucionais de solidariedade, potencialização de direitos fundamentais, promoção 
de políticas públicas e priorização de soluções pacíficas de conflitos, tende a direcionar 
o Ministério Público para uma atuação eminentemente persecutória, em razão da 
ideia, amplamente disseminada, de que o “combate à impunidade” depende da 
imposição de uma pena, inclusive como decorrência do princípio da obrigatoriedade 
da ação penal, o qual, neste momento, já se encontra mitigado. 

Considerando seu papel social transformativo, o alinhamento do Ministério 
Público contemporâneo à sua missão constitucional demanda a superação dessa 
visão restritivamente punitiva. 

Dessa forma, em atenção aos ditames constitucionais, ao perfil resolutivo que 
o CNMP vem incentivando e à Política de Incentivo à Autocomposição, entende-se 
que as práticas restaurativas podem ser utilizadas em situações para além dos casos 
de menor potencial ofensivo ou vinculados ao ANPP, inclusive porque não existe 
restrição legal e gera impactos positivos para a vítima, a comunidade, o autor da 
ofensa e contribui para a paz social.

Além disso, entende-se que o papel do Ministério Público na seara criminal 
não se limita somente à responsabilização em situações específicas, mas sim em 
efetivar políticas públicas que contribuam na prevenção da criminalidade ou formas 
alternativas de responder a ela. Para contribuir com o desenvolvimento dessa 
vertente mais coletiva, o Ministério Público pode promover uma parceria com 
órgãos do município e da sociedade, com o objetivo de que a participação social na 
responsabilização pelas violências seja mais inclusiva, permita o acesso a direitos, o 
combate a vulnerabilidades sociais e fortaleça vínculos comunitários para evitar que 
novas violações ocorram.

Para caminhar rumo a este horizonte, entende-se importante que o Ministério 
Público adote postura ativa; uma abertura de espaço para atuação do NUPIA e 
dos CAOP’s, no âmbito preventivo e com a finalidade de ampliar o acesso à justiça 
restaurativa no campo criminal (conforme a linha programática prevista no art. 3º, 
inc. I, da Res. 225/2016 do CNJ e os arts. 13 e 14 da Res. 118/2014 do CNMP).
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avanço e o fortalecimento dos preceitos da Justiça Restaurativa e da autocomposição. 
Desse modo, o trabalho busca demonstrar que o sistema penal vigente é inábil a 
promover a redução dos índices de reincidência, assim como o acolhimento da 
vítima e da comunidade, o que faz emergir a necessidade de uma nova racionalidade 
penal, com ênfase para uma visão sistêmica da sociedade, como a proveniente dos 
fundamentos da Justiça Restaurativa.
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1. INTRODUÇÃO

A partir do momento em que o Estado se apresenta como o gestor de conflitos 
por excelência – gestão na seara jurídica, através do devido processo legal –, o 
contingente processual no Brasil tem crescido a cada ano. Por esta razão, o sistema 
judiciário se mostra superlotado e pouco capaz de exercer com eficiência a sua 
função, qual seja, pôr fim aos conflitos interpessoais de maneira satisfatória e em 
tempo razoável. Notadamente no âmbito criminal, essa ineficiência se traduz nos 
altos índices de reincidência e na escassez de mecanismos de acolhimento da vítima 
e da comunidade atingida pela prática delitiva.

Atento a essa realidade, o legislador preocupou-se com a criação de mecanismos 
despenalizadores orientados pela celeridade, quais sejam, a composição civil dos 
danos, a transação penal e a suspensão condicional do processo, instituídos pela 
Lei nº 9.099/1995. Assim como, recentemente, introduziu-se no Código de Processo 
Penal o Acordo de Não Persecução Penal, através da Lei nº 13.964/2019. Contudo, em 
nenhum destes institutos há mecanismos suficientes para atender às necessidades 
da vítima (exceto quanto à reparação de dano material), da comunidade abalada pela 
prática delitiva e, tampouco, de conscientização do agente infrator.

Desse modo, com o escopo de difundir meios autocompositivos, o Ministério da 
Justiça criou a Escola Nacional de Mediação e Conciliação (ENAM), a qual desde o ano 
de 2012 busca contribuir com a elaboração e a oferta de capacitações, treinamentos, 
cursos, materiais pedagógicos e didáticos sobre o tema. Nesse mesmo caminho, a 
ENAM e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) lançaram o “Manual de 
Negociação e Mediação para Membros do Ministério Público”, o qual incentivou a 
publicação, pelo CNMP, da Resolução nº 118/2014, instituindo a “Política Nacional 
de incentivo à autocomposição no âmbito do Ministério Público”, dentre outras 
normativas e materiais que serão trabalhados neste breve estudo.

Com igual objetivo, o Ministério Público do Estado do Paraná se debruçou sobre a 
temática e criou mecanismos diversos de incentivo às práticas restaurativas e atuação 
autocompositiva, com previsão da capacitação de profissionais, buscando promover 
mudanças estruturais que envolvam o paradigma cultural e o cotidiano jurídico da 
Instituição, por meio da democratização das discussões e das reflexões sobre tais 
perspectivas dialógicas e autocompositivas na Instituição.

Portanto, o objetivo deste trabalho é demonstrar, mediante revisão bibliográfica, 
a inaptidão do sistema processual vigente, sobretudo no ramo penal, para dirimir 
conflitos e promover a diminuição da criminalidade social, ante a ausência de políticas 
de responsabilização e efetiva reintegração social do autor de atos delituosos. Além 
disso, busca-se expor as ações de instituições do meio jurídico para superar a ótica 
punitivista e heterocompositiva, alcançando-se, desse modo, garantia do acesso à 
justiça no presente e no futuro.

Para o desenvolvimento do tema, empregou-se o método dedutivo de pesquisa, 
utilizando-se de trabalhos científicos, relatórios de pesquisas realizadas pelos órgãos 
ligados ao Poder Judiciário, legislações, dissertações e artigos disponíveis em meio 
eletrônicos, bem como revisão bibliográfica obtida através de acervos particulares.
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2. DESENVOLVIMENTO

2.1 A INTRODUÇÃO DOS MÉTODOS AUTOCOMPOSITIVOS NO BRASIL NA SEARA CRIMINAL

Com a evolução das civilizações, o Estado-Juiz aglutinou para si o poder de 
resolver conflitos, substituindo as partes. Essa transição provocou, com o passar dos 
anos, uma sobrecarga nos órgãos jurisdicionais, ocasionando um déficit de eficiência 
e, consequentemente, um sentimento de insatisfação da população, o que se torna 
mais manifesto quando se trata da esfera criminal.

Segundo o Relatório de Metas Nacionais do Poder Judiciário de 2019, somente 
naquele ano foram distribuídos 1,77 milhão de processos criminais (CNJ, 2016). 
Apesar deste número ser inferior ao ano anterior (1,91 milhão), o panorama não é 
promissor. Isso porque os métodos autocompositivos de resolução de controvérsias 
no âmbito criminal não abrangem a totalidade de crimes, mas tão somente crimes 
de mínimo, menor e médio potencial ofensivo (respectivamente, sem pena privativa 
de liberdade, com pena máxima privativa de liberdade até dois anos e com pena 
mínima privativa de liberdade até um ano) (MASSON, 2021). Ademais, o Estado não 
tem logrado êxito em diminuir a reincidência delitiva, que chega a 70%, segundo o 
último estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), no ano 
de 2015. Não se olvida que, em 2019, a Lei nº 13.964 introduziu no sistema penal o 
Acordo de Não Persecução Penal, aplicável dentre outras condições, a crimes cuja 
pena mínima seja inferior a quatro anos. 

A partir deste ponto, traçar-se-á brevemente o atual panorama do microssistema 
de tutela penal despenalizadora, em análise à Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 
9.099/95), que introduziu os institutos da composição civil, da transação penal e da 
suspensão condicional do processo (arts. 74, 76 e 89, respectivamente). 

A composição civil dos danos, aplicável aos crimes de mínimo e menor potencial 
ofensivo que tenham ocasionado dano à vítima, possui algum aspecto correlato 
à Justiça Restaurativa, posto que permite o diálogo entre as partes interessadas – 
noticiante e noticiado – para que cheguem a um consenso, o que culmina na renúncia 
do direito de queixa (para os crimes de ação penal privada) ou de representação 
(para os crimes de ação penal pública condicionada à representação). Além disso, 
favorece a reintegração social na medida em que não consta da certidão criminal do 
noticiado, isto é, continua ele a ser réu primário e não recai sobre ele o estigma de 
uma condenação. Sobre esse aspecto, Antonio Henrique Graciano Suxberger destaca: 
“A composição dos danos, em boa hora, atende aos reclamos da Vitimologia para 
que, além da solução do caso penal, a intervenção do sistema de justiça criminal 
igualmente atribua um mínimo de satisfação à vítima” (CUNHA; PINTO; SOUZA, 2020, 
p. 833).

Entretanto, a Lei não dispõe de nenhum procedimento próprio para sua 
realização, tais como círculo de diálogo, presença de um facilitador, encontros 
anteriores a audiência preliminar, etc. Isso porque a sua criação se deu sob o primado 
da celeridade que rege a normativa em comento e o seu fim se revela, unicamente, 
a desjudicialização de demandas, não se atentando ao contentamento da vítima, 
tampouco produzindo qualquer reflexão ao autor da infração penal, de modo 
promover a consciência sobre o fato e evitar a reincidência.
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Já a transação penal, concebida como exceção ao princípio da obrigatoriedade 
da ação penal, conforme art. 76, caput, da Lei nº 9.099/95, dispõe expressamente 
sobre a proposta, que será feita somente se não for caso de arquivamento do inquérito 
policial. Nesse sentido, leciona o Doutor Antonio Henrique Graciano Suxberger:

(...) previamente à proposta que se refere o art. 76, o Ministé-
rio Público deverá certificar-se da análise que sempre se dará 
diante da notitia criminis: requisitar diligências ou mesmo a 
instauração de investigação para melhor formar sua opinio 
delicti, promover desde logo o arquivamento do apuratório 
ou concluir que o caso e de exercício da ação penal e seguida-
mente promover os respectivos atos de persecução em juízo.

(...) a análise de viabilidade do exercício da ação penal, por-
tanto, sempre antecede a apreciação a respeito do cabimen-
to da transação penal. (grifo nosso) (CUNHA; PINTO; SOUZA, 
2020, p. 837)

Assim, há novamente um afastamento das necessidades da vítima e passa-se 
a se preocupar com as necessidades do processo, isto é, verifica-se se é o caso de 
propositura de ação penal e, em caso positivo, lança-se mão à persecução penal para 
pôr prematuro fim ao processo, mediante o cumprimento das condições constantes 
da proposta. As necessidades da vítima somente fazem parte deste procedimento 
caso haja algum dano a ser reparado. Do contrário, ela sequer precisa concordar com 
o seu oferecimento, já que o próprio titular da ação penal é quem o fará. 

Nesse aspecto, mesmo nas infrações em que o próprio ofendido é o titular da 
ação penal, o Enunciado nº 112 do Fórum Nacional de Juizados Especiais permite 
ao Parquet a propositura de transação penal ou suspensão condicional do processo, 
subsidiariamente à composição de danos.

Do mesmo modo, não há nenhum tipo de abordagem do noticiado sobre a infração 
e não se atenta às necessidades da vítima, que vê o seu agressor sair “impune” sem 
entender a razão. Culmina-se, deste modo, em mais um instituto de desjudicialização 
que não possui a intenção de restaurar as partes envolvidas no conflito.

Por fim, a Lei traz a suspensão condicional do processo, exceção ao princípio da 
indisponibilidade da ação penal, que permite ao Ministério Público o oferecimento 
de proposta de suspensão, pelo período de dois a quatro anos, para crimes de médio 
potencial ofensivo quando o autor não for reincidente ou sendo processado por outro 
crime, caso se verifiquem presentes os requisitos da suspensão condicional da pena, 
previstos no art. 77 do Código Penal. 

Durante o chamado período de prova, o beneficiário deverá cumprir algum (ns) 
requisito (s) estabelecido (s) no § 1º do artigo 89 (reparação do dano; proibição de 
frequentar determinados lugares; proibição de ausentar-se da Comarca onde reside 
sem autorização do juiz; e comparecimento mensal, pessoal e obrigatório para 
informar e justificar suas atividades), os quais são incluídos na proposta a critério do 
Parquet. 

Assim como o instituto anterior, a posição da vítima somente é relevante caso 
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haja dano a ser reparado. Do contrário, ela não participa da discussão dos termos 
da proposta, não influi na sua propositura e não há previsão de recurso caso haja a 
homologação judicial. Com efeito, em exceção à composição civil, o ofendido não 
participa da discussão sobre os termos de qualquer outra proposta. Em contraposição 
a tais institutos de caráter estritamente prescritivo, os fundamentos da Justiça 
Restaurativa, de modo a tratar os conflitos sociais de maneira não violenta, baseiam-
se no diálogo para busca a paz e a justiça: 

O diálogo é necessário para que se tenha acesso a, voz em, 
e interação construtiva com nosso modo de formalizar os re-
lacionamentos e com a formação, reações e comportamento 
de nossas organizações e estruturas. (LEDERACH, 2012, p. 35)

Ainda no campo dos institutos despenalizadores, a recente Lei nº 13.964/2019, 
em vigor desde 23 de janeiro de 2020, introduziu no art. 28-A do Código Penal o Acordo 
de Não Persecução Penal, aplicável para delitos cujas penas mínimas sejam inferiores 
a quatro anos, atendidos os demais requisitos. Esse acordo também se mostra como 
exceção ao princípio da obrigatoriedade, visto que celebrado anteriormente ao início 
da persecução penal. Contudo, possui objetivos semelhantes aos demais, isto é, a 
desjudicialização e consequente desafogamento da justiça criminal.

Outro aspecto em comum entre os institutos é a impossibilidade de sua aplicação 
nos casos de agente reincidente e em crimes cometidos contra a mulher no âmbito da 
violência doméstica e familiar. Referido fato deixa nítida que a intenção do legislador 
não foi a de atuar no fato criminoso no intuito de acolher a vítima e promover uma 
reflexão e/ou autoavaliação no autor do fato, reconhecendo que a ação penal nos 
moldes atuais não se presta a nenhum destes papéis, mas de conferir verdadeiros 
benefícios aos agentes infratores, os quais não se coadunam com o alto grau de 
reprovabilidade da reincidência e dos delitos de violência doméstica.

No entanto, é certo que nesses casos, em razão da maior problemática envolvida, 
é que seria pertinente e recomendável a aplicação de práticas restaurativas, as quais 
almejam justamente os resultados benéficos à sociedade que a persecução penal 
tradicional não se mostrou apta a alcançar.

Ao observar o cenário jurídico brasileiro, quando se trata da difusão dos meios 
autocompositivos de solução de conflitos, destaca-se no âmbito do Ministério 
da Justiça a criação da Escola Nacional de Mediação e Conciliação (ENAM), a qual 
desde o ano de 2012 busca contribuir com a elaboração e a oferta de capacitações, 
treinamentos, cursos, materiais pedagógicos e didáticos sobre o tema. Com a devida 
seriedade que a implantação das práticas autocompositivas necessitam para compor o 
sistema de justiça, a ENAM defende que os profissionais, ao incorporar a metodologia 
na prática profissional, devem entender primeiramente a filosofia e a metodologia 
das propostas, para que possam identificar os casos a serem conduzidos de maneira 
dialógica, além de ser imprescindível o domínio sobre as técnicas e os procedimentos 
utilizados.

A partir do escopo apresentado, a ENAM e o Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP) lançaram o “Manual de Negociação e Mediação para Membros 
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do Ministério Público”, com intenção de consolidar uma efetiva integração e 
aprimoramento do Ministério Público brasileiro, para promoção da justiça social. 
Ao compreender a necessidade de transformação do direito na medida em que a 
sociedade se desenvolve, o enfoque dado à utilização dos métodos autocompositivos, 
principalmente a negociação, a mediação e a conciliação, é considerado central no 
atual processo de acesso à justiça.

Desta forma, em tentativa de alinhamento ao novo perfil constitucional do 
Ministério Público, visando uma humanização do ordenamento jurídico brasileiro em 
suas práticas e resultados, o CNMP definitivamente institui a resolução pelo diálogo e 
pelo consenso como prioridade da Instituição (BRASIL, 2014).

Assim, de acordo com as conclusões de debates dos membros Ministério Público, 
o Manual lançado e difundido no ano de 2014, tem como objetivos principais: a) 
fomentar nos quadros da Instituição o interesse pelo tema; b) fornecer aos membros 
e servidores conhecimentos e técnicas essenciais para um uso eficiente dos métodos 
autocompositivos na prática profissional; e, c) contribuir de modo qualificado para 
que o Ministério Público cumpra, de maneira cada vez mais apurada e atualizada sua 
função constitucional de promover a justiça (BRASIL, 2014).

Para tanto, são elencados como desafios para a introdução e a adoção das 
práticas restaurativas no cotidiano do sistema de justiça brasileiro: a redução do 
excesso de judicialização e, em paralelo, a alteração do paradigma cultural dos juristas 
(BRASIL, 2014). Em especial, destaca-se a formação dos bacharéis nos cursos de 
Direito brasileiros, em que as formas heterocompositivas e arbitrárias de resolução 
de conflitos são as amplamente ensinadas. Logo, é proposta a inserção dos meios e 
métodos consensuais de resolução de conflitos nas diretrizes curriculares dos cursos 
de bacharelado em Direito nas faculdades e universidades do país.

Em relação ao excesso de judicialização, o CNMP aborda como impasse a rotina 
dos membros do Ministério Público, a qual se baseia em grande número de atribuições 
processuais, na forma de demandas judiciais, o que exaure qualquer viabilidade de 
uma atuação extrajudicial e resolutiva:

A atuação extrajudicial por intermédio das Recomendações, 
dos inquéritos civis, das audiências públicas e dos TACs é uma 
via necessária e muito eficaz para o Ministério Público cum-
prir os seus compromissos constitucionais perante a socieda-
de e ter ampliada a sua legitimidade social.

Por isso, são imprescindíveis a sistematização e a ampliação 
do investimento para fortalecer a atuação extrajurisdicional 
do Ministério Público. A mudança cultural interna para a com-
preensão do modelo de Ministério Público resolutivo faz-se 
necessária, especialmente com o preparo dos seus membros 
e servidores para o diálogo e o consenso na resolução dos 
conflitos sociais. (BRASIL, 2014, p. 118-119) 

Da mesma forma, em referência expressa à Lei nº 9.099/95, o CNMP reforça a 
imprescindibilidade da consolidação de uma cultura institucional entre os membros do 
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Ministério Público que priorize o diálogo e o consenso na resolução das controvérsias 
(BRASIL, 2014). Com efeito, verifica-se que a prioridade inicial do Conselho é encabeçar 
uma mudança de pensamento e de interpretação do conflito em diversas frentes.

Assim, o CNMP, por meio do “Manual de Negociação e Mediação para Membros 
do Ministério Público”, sempre apoiado nos fundamentos da Constituição Federal, 
incentiva a construção de modelos próprios para atuação da Instituição em processos 
autocompositivos, em que se avalie o grau de formalidade necessária e o método 
mais adequado para restabelecer as relações interpessoais. O intuito é que seja 
adotada uma postura colaborativa, em um ambiente de diálogo, por um afastamento 
da perspectiva de embate entre as partes no processo.

Tal mudança de paradigma proposta pelo órgão visa a atingir primeiramente os 
operadores do direito, por meio de uma formação multidisciplinar e interdisciplinar, 
os quais com uma compreensão mais holística da realidade social podem ressignificar 
processos envolvendo a tutela individual ou coletiva, fazendo com que os princípios 
da justiça restaurativa sejam disseminados, por conseguinte, aos cidadãos, o que 
implica, também, em uma via mais efetiva de prevenção dos conflitos.

Pois bem, alicerçado no material elaborado em parceria com a ENAM, o CNMP 
divulgou a Resolução nº 118, de 1º de dezembro de 2014, em que foi instituída a 
“Política Nacional de incentivo à autocomposição no âmbito do Ministério Público”. 
Deste modo, resta consignado que compete ao Ministério Público, disseminar a cultura 
de paz, a satisfação e o empoderamento social, com redução da litigiosidade, por meio 
da implementação e adoção de mecanismos de autocomposição, como a negociação, 
a mediação, a conciliação, o processo restaurativo e as convenções processuais, além 
da prestação de atendimento e orientação ao cidadão sobre tais mecanismos.

No artigo 7º da Resolução, ficam determinadas as competências das unidades 
e ramos do Ministério Público, no âmbito de suas atuações, das quais destacam-se: 
a promoção da capacitação, treinamento e atualização permanente de membros e 
servidores nos mecanismos autocompositivos de tratamento adequado dos conflitos, 
controvérsias e problemas; a inclusão, no conteúdo dos concursos de ingresso na 
carreira do Ministério Público e de servidores, dos meios autocompositivos de conflitos 
e controvérsias; e a criação de Núcleos Permanentes de Incentivo à Autocomposição, 
compostos por membros, cuja coordenação será atribuída, preferencialmente, aos 
profissionais atuantes na área (CNMP, 2014).

Já no ano de 2016, em maior ênfase ao movimento mundial de universalização 
de acesso à justiça, bem como de acordo com a redação do Novo Código de Processo 
Civil de 2015, que atribui notoriedade à conciliação e à mediação, o CNMP criou o 
Núcleo de Solução Alternativa de Conflitos (NUSAC), vinculado à Secretaria-Geral, 
com vias de “fomentar a solução alternativa e amigável dos conflitos, por meio da 
autocomposição, mediação e conciliação, nos processos de competência deste 
Conselho que envolvam direito de natureza disponível, a critério de cada Conselheiro 
Relator.” (CNMP, 2016, p. 2).

No mesmo sentido, a Recomendação nº 54, de 28 de março de 2017, que trata da 
“Política Nacional de fomento à atuação resolutiva do Ministério Público brasileiro”, 
com evidente enfoque no retorno da Instituição para a sociedade na forma da 
produção de resultados concretos que promovam os direitos defendidos e protegidos 
pela Constituição Federal, estabeleceu que cada ramo do Ministério Público deve 
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adotar medidas normativas e administrativas, a fim de estimular a atuação resolutiva 
dos respectivos membros e a cultura institucional orientada para a entrega ao coletivo 
de resultados socialmente relevantes.

No mesmo diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 2016, a Resolução 
nº 225/2016, que dispõe sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito 
do Poder Judiciário. Referida normativa define a Justiça Restaurativa em seu art. 1º:

Art. 1º. A Justiça Restaurativa constitui-se como um conjunto 
ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e ati-
vidades 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 
na seguinte forma: I – é necessária a participação do ofensor, 
e, quando houver, da vítima, bem como, das suas famílias e 
dos demais envolvidos no fato danoso, com a presença dos 
representantes da comunidade direta ou indiretamente atin-
gida pelo fato e de um ou mais facilitadores restaurativos; 
II – as práticas restaurativas serão coordenadas por facilita-
dores restaurativos capacitados em técnicas autocompositi-
vas e consensuais de solução de conflitos próprias da Justiça 
Restaurativa, podendo ser servidor do tribunal, agente pú-
blico, voluntário ou indicado por entidades parceiras; III – as 
práticas restaurativas terão como foco a satisfação das ne-
cessidades de todos os envolvidos, a responsabilização ativa 
daqueles que contribuíram direta ou indiretamente para a 
ocorrência do fato danoso e o empoderamento da comuni-
dade, destacando a necessidade da reparação do dano e da 
recomposição do tecido social rompido pelo conflito e as suas 
implicações para o futuro.

No ano de 2021, o CNJ divulgou em seu sítio eletrônico que o objetivo desta 
Resolução é propiciar a consolidação da identidade e da qualidade da Justiça 
Restaurativa, evitando-se o seu desvirtuamento ou banalização.

Em verdade, a Justiça Restaurativa emerge como a sistemática adequada para 
o manejo de conflitos criminais de modo a acolher a vítima, acautelar o meio social 
abalado pela prática do delito e, de fato, responsabilizar o agente. Esse objetivo é 
perseguido não com a ideia de retribuição, tampouco sob a ótica do paternalismo. 
Para tanto, mostra-se necessária a correta estruturação de seus primados, com vistas 
a evitar que o instituto se torne apenas mais um método despenalizador e, neste 
aspecto, que o impeça de atingir os fins desejados a que se propõe.
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2.2 A JUSTIÇA RESTAURATIVA: INICIATIVAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
PARANÁ 

Ao analisar as Resoluções lançadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público 
e constatar que a expansão do acesso à justiça está conectada ao desenvolvimento da 
Justiça Restaurativa, de acordo com um movimento globalizado que busca humanizar 
as relações e resoluções jurídicas, passa a se contextualizar brevemente tais conclusões 
do CNMP, as quais são base para a concreta introdução das práticas autocompositivas 
nas atividades do Ministério Público brasileiro.

O campo da Justiça Restaurativa começou a ser elaborado, de maneira teórica, 
entre 1970 e 1980, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Noruega, contudo suas 
práticas tornaram-se bastantes diversificadas para serem retratadas em quaisquer 
classificações (ZEHR, 2012). De fato, estabelecer definições e regras fixas para o uso da 
metodologia autocompositiva faria com que se perdesse seus fatores imprescindíveis 
de dinamicidade e transformação.

Para Howard Zehr (2012), considerado um dos pioneiros da concepção moderna 
de Justiça Restaurativa, o modelo se baseia, de maneira geral, em cinco princípios 
fundamentados no respeito mútuo: 1) foco no dano e nas necessidades da vítima, 
da comunidade e do ofensor; 2) tratamento das obrigações resultantes do dano; 3) 
utilização de processos cooperativos; 4) inclusão no processo de todos os que tenham 
interesse legítimo no caso; 5) e, correção dos danos.

O último item, qual seja, a correção dos danos, seria o centro do sistema, 
enquanto os demais orbitariam à sua volta, como meios para sua concretização. O 
autor define como fim da Justiça Restaurativa o restabelecimento das pessoas para 
que se componha, na medida do possível, todo o tipo de relação de alguma maneira 
afetada pelo conflito.

Assim, com base nos preceitos da Justiça Restaurativa, compreende-se de 
maneira mais ampla as resoluções gerais discutidas anteriormente, em que se propicia, 
em consonância com a autonomia administrativa de cada sede do Ministério Público 
brasileiro, a adoção de medidas normativas específicas e singulares visando a atuação 
resolutiva dos membros da Instituição.

No âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná, foi instituído em 12 de 
dezembro de 2018, por meio da Resolução nº 7.105, da Procuradoria-Geral de Justiça, 
o Núcleo de Práticas de Incentivo à Autocomposição (NUPIA), com atuação prevista 
“em conjunto ou isoladamente, em caráter residual, complementar e auxiliar às 
atividades de autocomposição realizadas pelos membros do Ministério Público com 
atribuições naturais” (PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 2019, p. 2).

Da mesma forma, restou consignado que sua atividade deve reportar-se a 
questões relacionadas à tutela coletiva prioritariamente, mas, também, à gestão 
e implementação de políticas públicas, às matérias de relevância social no geral, à 
preservação de direitos fundamentais e à implementação de políticas institucionais. 
Destacam-se algumas das atribuições do Núcleo, voltadas à introdução dos métodos 
autocompositivos na alçada do MPPR, pensadas segundo preceitos instituídos 
no CNMP quanto à necessidade de mudança cultural da Instituição para melhor 
desenvolvimento das práticas:
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(...)

III. incentivar e promover, por meio do Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional – CEAF, a formação e capacitação 
com oferta de cursos sobre as técnicas e meios autocompo-
sitivos;

IV. sugerir no âmbito da Instituição, projetos e atividades in-
tersetoriais com vistas ao alinhamento entre atividade fun-
cional qualitativa e meios autocompositivos;

(...)

VII. estimular programas de negociação e mediação comuni-
tária e escolar, dentre

outras;

VIII. analisar e orientar projetos e programas voltados à utili-
zação dos mecanismos autocompositivos de conflitos e à dis-
seminação da cultura de paz;

(...)

XI. planejar e fomentar ações e políticas institucionais de ca-
ráter geral, em prol da conscientização, do apoio e do aper-
feiçoamento dos órgãos de execução em relação às formas 
de autocomposição e às técnicas de negociação, mediação e 
conciliação;

XII. promover, nos casos concretos, a integração dos enten-
dimentos entre os diversos órgãos institucionais por área es-
pecializada, de modo que a resolução dos conflitos ocorra de 
forma consensual, harmônica e planejada;

XIII. diligenciar para incentivar a inclusão dos meios autocom-
positivos de conflitos no conteúdo dos concursos de ingresso 
na carreira do Ministério Público do Estado do Paraná e de 
servidores; (PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 2019, p. 3)

Os projetos reestruturados e desenvolvidos pelo NUPIA são impulsionados 
primordialmente pela promoção da compreensão e da formação dos membros, 
voltadas a uma atuação autocompositiva. Especificamente em relação à busca de 
mudanças estruturais que envolvem o paradigma cultural e a ação cotidiana da 
Instituição, por meio da democratização das discussões e das reflexões sobre tais 
perspectivas dialógicas e autocompositivas no Ministério Público, destaca-se o 
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projeto “MP Restaurativo e a Cultura de Paz”32 e o “Grupo de Pesquisa em Métodos 
Autocompositivos”33, concebido juntamente à Escola Superior do Ministério Público 
do Estado do Paraná.

 Em consonância com as diretrizes do Conselho Nacional do Ministério Público, 
resta claro que o MPPR, por meio do Núcleo de Práticas e Incentivo à Autocomposição, 
de fato, enfrenta os desafios que envolvem a introdução e disseminação das práticas 
autocompositivas no sistema judiciário, sendo eles o excesso de judicialização, mas, 
principalmente, a cultura heterocompositiva e punitivista dos operadores do Direito.

A partir dos projetos ativos e da agenda orientada para a expansão dos debates 
na a respeito da necessidade de ressignificar a perspectiva de conflito e de sua 
resolução, frente às expectativas sociais do que seria o justo para além do resultado 
jurídico e/ou da punição estatal, certifica-se que o Ministério Público com seus 
ramos institucionais, como o NUPIA, procura transformar a sua estrutura, de maneira 
dialógica e colaborativa, para o avanço e o fortalecimento dos preceitos da Justiça 
Restaurativa e da autocomposição como fundamentais para garantia do acesso à 
justiça no presente e no futuro.

3. CONCLUSÕES

A introdução das práticas autocompositivas no ordenamento jurídico penal 
brasileiro, com ênfase para as técnicas de negociação, de mediação e de conciliação, 
demanda um estudo apurado dos mecanismos de despenalização já vigentes na 
legislação pátria. A partir da análise, principalmente, dos institutos da Lei nº 9.099/95, 
é possível obter lições valiosas quanto aos desafios ainda presentes, bem como da 
melhor maneira de direcionar a metodologia autocompositiva dentro do sistema 
para que não se deturpe os objetivos e os fins da Justiça Restaurativa, fundada 
expressamente na propagação da cultura da paz.

 Nos limites do que foi abordado no desenvolvimento do presente artigo, é 
possível determinar, primeiramente, que a despenalização não avançou o suficiente 
a ponto de reduzir o aumento de processos criminais. O que reforça o fato de que 
a justiça criminal, em geral, não corresponde da forma esperada às expectativas 
sociais. Assim, a solução de conflitos de menor relevância social por meio da justiça 
penal consensual, não corroboram efetivamente para a diminuição dos índices de 

32  Nesse sentido: O Projeto “MP Restaurativo e a Cultura de Paz”, elaborado pela 
Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, tem por objetivos, inicialmente, 
sensibilizar os integrantes do MP-PR para a importância da utilização das práticas restaura-
tivas na atuação ministerial, e disseminar a cultura de paz, que pode ser desenvolvida em 
diversas áreas por meio da atuação diária ou, então, através de projetos sociais de autoria 
de integrantes da Instituição. Disponível em: < https://site.mppr.mp.br/modules/conteudo/
conteudo.php?conteudo=99> Acesso em: 18 de ago. 2021. 
33  Nesse sentido: O objetivo o grupo é oferecer um espaço para diálogos temáticos vol-
tados à reflexão crítica sobre a adoção de métodos autocompositivos no cotidiano do MPPR, 
ao incentivo da adoção de iniciativas autocompositivas nas unidades dos participantes do 
GP, à produção de enunciados referentes à conclusão de cada encontro e a artigos científicos 
produzidos a partir das referências de leitura e diálogos dos encontros realizados. ESTADO 
DO PARANÁ. Grupos de Pesquisa. Curitiba: Escola Superior do Estado do Paraná, 2021. Dis-
ponível em <https://escolasuperior.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteu-
do=506#>. Acesso em: 18 de ago. 2021. 

https://site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=99
https://site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=99
https://site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=99
https://escolasuperior.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=506
https://escolasuperior.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=506
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reincidência e para o fomento de mecanismos de acolhimento das vítimas e da 
comunidade maculada pelo crime.

Atentos às questões acima apresentadas, a Escola Nacional de Mediação 
e Conciliação e o Conselho Nacional do Ministério Público lançaram em 2014 o 
“Manual de Negociação e Mediação para Membros do Ministério Público”, em que 
o excesso de judicialização e o paradigma cultural heterocompositivo e punitivista 
dos operadores do Direito aparecem como maiores desafios para a introdução das 
práticas autocompositivas no sistema jurídico. 

Logo, imperioso ressaltar a urgência na construção de uma nova racionalidade 
penal, que vise uma reformulação na ideia de prevenção geral e especial do delito, 
com ênfase para a visão sistêmica da sociedade proveniente dos fundamentos da 
Justiça Restaurativa, que busque enfrentar afora a criminalização e a punição, as raízes 
dos conflitos sociais, como verdadeiro pressuposto para a garantia de acesso à justiça.

Destarte, o CNMP, por meio de suas Resoluções e Recomendações, incentiva que 
os ramos do Ministério Público brasileiro busquem técnicas alternativas que possam, 
de fato, incentivar a humanização do sistema de justiça com foco na transformação 
de conflitos. Nesse sentido, o Ministério Público do Estado do Paraná, por meio da 
atuação do Núcleo de Práticas de Incentivo à Autocomposição, foi apresentado como 
verdadeiro exemplo na fomentação, dialógica e colaborativa, dos debates a respeito 
da necessidade de ressignificar a perspectiva de conflito e de sua resolução.

Portanto, a mudança do paradoxo cultural dos membros da Instituição se 
apresenta como determinante, não somente para garantia futura de efetivo acesso 
à justiça, mas, também, para que o excesso de judicialização possa ser em partes 
superado, sem que a metodologia autocompositiva seja instrumentalizada pelo 
sistema somente para conferir maior celeridade aos processos. O incentivo à mudança 
de pensamento é o primeiro, e mais importante, passo para que possamos romper a 
estrutura majoritariamente heterocompositiva e retributivista do sistema penal, a fim 
de abrir espaço para técnicas que visem o reequilíbrio das relações, com a participação 
ativa dos envolvidos, para que seja possível o restabelecimento de um contexto de 
paz social.
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PARTE IV:  
APLICAÇÃO DAS PRÁTICAS DE JUSTIÇA 
RESTAURATIVAS NA SOCIOEDUCAÇÃO

Tema referente ao 4º Encontro do Grupo de Pesquisa em Métodos 
Autocompositivos, que aconteceu na manhã do dia 25 de março de 2021 e foi 
intitulado: “Justiça Juvenil Restaurativa”.

O objetivo desse encontro foi propiciar uma oportunidade para os pesquisadores 
repensarem o contexto da socioeducação no Estado do Paraná, refletirem sobre a 
correlação entre o ato infracional e as condições de vulnerabilidade social e como 
as práticas de justiça restaurativas podem contribuir para a valorização da vítima e 
a responsabilização construtiva e socialmente inclusiva do jovem que praticou o ato 
infracional.

Os textos de referência do encontro foram:

Básicos:

ORTH, Gláucia Mayara Niedermeyer. A Justiça Juvenil Restaurativa e 
a Rede de Proteção Social Brasileira no Atendimento a Adolescentes 
Autores de Ato Infracional em Contexto de Vulnerabilidade Social. Ponta 
Grossa: UEPG, tese de doutoramento apresentada ao PPGCSPUEPG, p. 
51–81, 118-243, 2019.

Complementares:

BRANCHER, Leoberto; AGUINSKY, Beatriz. Juventude, crime & justiça: 
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Os diálogos entre pesquisadoras e pesquisadores foram organizados a partir das 
seguintes perguntas norteadoras:
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Pergunta 01: Em sua tese, Gláucia Orth pontua algumas situações 
que levaram ao enfraquecimento das práticas restaurativas, como por 
exemplo, a atuação do MPRS no tocante à cedência de profissionais, sob 
o argumento de que estariam atuando em desvio de função.  a) Assim, 
considerando que a própria Lei do SINASE determina a priorização do 
uso de práticas restaurativas na abordagem reativa aos atos infracionais, 
porque você acha que a Justiça Restaurativa ainda não está naturalizada 
no âmbito da socioeducação? b) Além disso, levando em conta o 
problema apontado pela autora com relação à pessoalização dessas 
propostas restaurativas, como você entende que essa perspectiva 
restaurativa poderia ser naturalizada e institucionalizada no MP na 
área da socioeducação, especialmente como meio de superação das 
vulnerabilidades sociais adjacentes ao ato infracional?

Pergunta 02: O texto da Professora Gláucia aborda a ideia de que, no 
contexto brasileiro, a justiça restaurativa tem o potencial para ser mais 
do que uma perspectiva de valorização da vítima e de responsabilização 
dialógica dos adolescentes autores de atos infracionais. A autora coloca 
que a restauração teria o potencial de se dar, portanto, para além 
dos vínculos interpessoais, ocorrendo também no que diz respeito 
ao vínculo dessas pessoas com o Estado, especialmente no tocante 
ao dever deste tornar acessíveis os direitos humanos e fundamentais 
cuja fruição permitiria a superação da condição de vulnerabilidade 
social. No entendimento da autora, as condições de vulnerabilidade 
social diminuem a capacidade de agir dos indivíduos e de enfrentar 
as vicissitudes da vida, sendo o ato infracional uma expressão destas 
situações de desvantagem impostas por circunstâncias que não estão 
no controle dos adolescentes, nem de suas famílias. a) Nesse sentido, 
considerando a categoria da intersetorialidade que a autora apresenta 
como elementar para a JR atingir um potencial maior no contexto 
da socioeducação, como você entende que o MP pode trabalhar em 
conjunto com a Rede de Proteção para viabilizar e mesmo estimular 
uma perspectiva mais restaurativa no sistema socioeducativo, levando 
em conta o papel de cada um? b) Também nessa linha, que reflexões 
e ideias de possibilidades as iniciativas referenciadas pela autora, com 
relação à Ponta Grossa, Caxias do Sul, Belém do Pará e Santarém lhe 
trouxeram?

Pergunta 03: Os três textos apresentados para o encontro convergem 
em vários pontos, especialmente ao colocar as práticas restaurativas e 
seus princípios como uma forma de prevenção de violências e conflitos 
na Justiça Juvenil, bem como ao reafirmar a importância da articulação 
do Estado e a participação da comunidade como modo de aprimorar 
o atendimento destinado aos adolescentes. a) Dito isso, você entende 
ser viável a adoção da JR como regra na Justiça Juvenil? b) Quais os 
limites que poderiam ser impostos para delimitar a JR como regra? 
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c) Em casos mais graves, tanto em relação ao grau de vulnerabilidade 
social da vítima e do ofensor, quanto no que diz respeito à gravidade em 
concreto do crime, você entende que a realização da prática restaurativa 
e a celebração de um acordo de reparação, por si só, seriam suficientes?

Considerando as respostas e reflexões oferecidas a essas perguntas, as 
pesquisadoras e pesquisadores estruturaram conclusões cuja harmonização resultou 
no enunciado transcrito a seguir.
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4º ENUNCIADO DO GP EM MÉTODOS AUTOCOMPOSITIVOS DE 2021:

Apesar de ser previsto como princípio a ser priorizado na Lei do SINASE, a Justiça 
Restaurativa parece não estar naturalizada no âmbito da socioeducação, vez que se 
vislumbra em diferentes situações a preponderância de lógica punitiva nesta seara. 

As discussões sobre a redução da maioridade penal refletem a complexidade 
para incorporação do conceito de Justiça Restaurativa na consciência coletiva e sua 
executoriedade.

Os adolescentes autores de atos infracionais, como regra, têm carência em muitas 
áreas das suas vidas de modo que os agentes do sistema de justiça devem considerar 
essa condição ao propor os acordos para cumprimento de medidas socioeducativas e 
superação das vulnerabilidades sociais adjacentes ao ato infracional.

Como Justiça Restaurativa, entende-se não apenas o trabalho envolvendo a 
inserção das vítimas no âmbito da responsabilização reparativa dos adolescentes, mas 
também a potencialização dos direitos da vítima e dos adolescentes em situação de 
vulnerabilidade como forma de promover uma justiça social que restaure a qualidade 
do vínculo do Estado com essas pessoas.

Para tanto, faz-se fundamental que o Ministério Público, e parceiros, validem e 
cooperem com o trabalho feito pelos núcleos empenhados na Justiça Restaurativa, 
viabilizando maior segurança jurídica ao trabalho e legitimando-o perante a sociedade, 
a exemplo do que ocorre quando as propostas restaurativas são legitimadas a partir 
de campanhas de sensibilização que podem resultar, por exemplo, na promulgação de 
leis e implementação de programas.

A mudança de paradigma, entretanto, ainda precisa acontecer no âmbito 
interno do Ministério Público, demandando uma conscientização sobre a importância 
e a necessidade da perspectiva e atuação restaurativa intersetorial no campo da 
socioeducação.

A imersão do MP nesse contexto implica também em cobrar do Estado políticas 
públicas e projetos que viabilizem uma socioeducação restaurativa, inclusiva 
e transformativa na prática, buscando-se evitar a pessoalização do trabalho e 
promovendo a sua integração às rotinas do sistema socioeducativo e do Ministério 
Público como um todo.

É muito importante o constante monitoramento e diagnóstico dos trabalhos que 
já estão em execução, o que envolve também a análise minuciosa dos termos dos 
acordos restaurativos eventualmente firmados para que, posteriormente, possam 
ser avaliados, legitimados e difundidos pelas instâncias de gestão e controle das 
instituições.
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A JUSTIÇA RESTAURATIVA JUVENIL: ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DE 
CONFLITOS NAS ESCOLAS

Alana Faconti Bungart34
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RESUMO: Este trabalho objetiva reflexionar sobre os conflitos que ocorrem no 
espaço escolar, considerando, especialmente, as crianças e adolescentes em sua 
condição de pessoas em desenvolvimento. Apresenta, inicialmente, conceitos e 
abordagens da justiça restaurativa, incluindo breve paralelo com a justiça retributiva. 
Aborda-se, então, a temática do conflito, com ênfase em seu aspecto positivo e 
construtivo. Então, analisa-se a ressignificação do conflito no contexto das escolas, 
inclusive como estratégia de prevenção, e as perspectivas que envolvem a construção 
de uma cultura de paz e a formação cultural de crianças e adolescentes.

PALAVRAS-CHAVE: 1. Justiça Restaurativa; 2. Ressignificação; 3. Conflitos; 4. 
Escola.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo busca analisar a Justiça Restaurativa Juvenil no ambiente 
escolar, sob a perspectiva da prevenção de conflitos nas escolas. Considerando o 
contexto social em que crianças e adolescentes estão inseridos, o período vivenciado 
no espaço escolar corresponde a importante parcela da rotina e formação destes 
jovens, no qual surgem os mais variados conflitos.

Nessa perspectiva, a forma de compreensão dos conflitos e sua resolução se 
revela determinante em múltiplos aspectos, dentre os quais se destaca a formação 
cultural destas pessoas em desenvolvimento, os valores, identidade e princípios. 
Em condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, a formação de crianças e 
adolescentes impacta não apenas os indivíduos que compõe a comunidade escolar, 
mas também o futuro da comunidade em geral.

Partindo-se dessa premissa, a Justiça Restaurativa aporta mecanismos inovadores 
da prevenção e solução dos conflitos, com vistas a abordar a contenda através do 
diálogo, aproximação dos sujeitos envolvidos e reparação de danos de forma diversa 
à existente na Justiça Retributiva. Especificamente, será analisado o emprego da 

34  Assessora 1ª Promotoria de Justiça do Foro Central da Comarca da Região Metropo-
litana de Londrina. 
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Justiça Restaurativa na prevenção de conflitos gravosos, buscando-se solucionar um 
primeiro conflito ocorrido, além de propiciar uma transformação na cultura conflitiva 
destes jovens.

Trata-se de prática renovadora, que impacta, a um só tempo, a convivência 
de crianças e adolescentes no ambiente escolar, bem como o presente-futuro da 
sociedade que será por eles integrada. 

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 JUSTIÇA RESTAURATIVA JUVENIL

A justiça restaurativa se apresenta como uma forma distinta de abordar a justiça 
penal, não circunscrevendo-se à punição dos infratores, mas evidenciando a reparação 
dos danos causados aos envolvidos e à comunidade. A partir desta premissa, há um 
fortalecimento dos afetados, na busca de alcançar maior coesão social. 

Dentre as acepções de Justiça Restaurativa, destaca-se a de Tony Marshall, que 
compreende a Justiça Restaurativa como um processo em que todos os envolvidos em 
uma ofensa se reúnem para solucionar como lidarão com as consequências advindas 
da ofensa e suas implicações para o futuro (ORTH, 2019).

Trata-se, assim, de uma possibilidade de enfrentamento de conflitos, ao lado 
da Justiça Retributiva, que, por sua vez, constitui-se em modelo de decisão vertical e 
punitivo. Neste sistema, analisa-se a infração penal como violação da lei, para a qual 
se retribui uma punição. Contudo, há limitações inerentes à justiça retributiva, bem 
como derivações negativas, a exemplo do crescente índice de criminalidade e violência, 
somado à fragilidade de políticas sociais (falta de investimentos em educação, saúde 
e emprego), de maneira que a justiça retributiva não se revela infalível. Destaca-se, 
então, o surgimento de uma nova forma de solucionar os conflitos – sistematizada 
na justiça restaurativa -, envolvendo uma interação profunda entre o agente ativo 
da infração penal e a vítima. Suas origens remontam a tradições sociais autóctones, 
resgatando-se paradigma de justiça empregado por tais culturas (ZEHR, 2015). Dentre 
os valores jurídicos comuns às comunidades autóctones, ressalta-se a flexibilidade 
e a espontaneidade dos procedimentos utilizados, o desejo do restabelecimento da 
harmonia na coletividade e a preservação das relações interpessoais.

A compreensão da justiça restaurativa pressupõe uma inovadora forma de 
tratar o conflito. Consoante refere Lisa Schirch, dá-se o conflito em situações nas 
quais indivíduos querem satisfazer suas necessidades de um modo que obstrui ou 
ameaça as necessidades de outros. E, diante de um conflito, este pode ser enfrentado 
de maneira construtiva ou destrutiva. O conflito é construtivo nos casos em que as 
pessoas envolvidas desenvolvem meios para satisfazer a necessidade de todos. Por 
sua vez, a violência aparece quando se lida com o conflito de forma a prejudicar ou 
destruir as relações, frustrando ou negando as necessidades humanas dos outros 
(SCHIRCH, 2019).

A alteração das consequências de um conflito – de negativo para positivo -, vale 
dizer, de destrutivo para construtivo, pressupõe, preliminarmente, a modificação da 
forma como se contempla o conflito. Assim, a abordagem transformativa reconhece 
que o conflito constitui uma dinâmica normal e contínua dos relacionamentos 
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humanos. E, mais, o conflito traz um potencial para mudanças construtivas, de maneira 
que, ao manter um viés pró-ativo, observa-se o conflito como potencial catalisador de 
crescimento (LEDERACH, 2012).

Ao encarar o conflito de forma construtiva e como fenômeno natural das relações 
humanas, vislumbra-se espaço para evitar o agravamento dos conflitos, bem como 
para solucioná-los de forma diversa à praticada pela justiça retributiva. Nesse viés, 
tem-se uma quebra do paradigma punitivo.

Na justiça restaurativa, propõe-se um encontro entre todos os envolvidos em 
uma ofensa, quais sejam, vítima, ofensor e comunidade afetada, a fim de exporem e 
deliberarem sobre as consequências advindas do ato conflito (seja ele um ato ilícito 
ou um comportamento inadequado e as implicações futuras. 

Nesta prática, Van Ness e Strong (2010) propõem a observação de três princípios 
que remetem à socialização do conflito, com vistas à busca por soluções consensuais: a) 
restaurar vítimas, ofensores e comunidades afetadas pelo crime; b) vítimas, ofensores 
e comunidades devem ter oportunidades de participar ativamente dos processos 
de justiça restaurativa; c) rever as responsabilidades de governos (promover uma 
ordem justa) e comunidades (promover a paz), sendo de ambos a responsabilidade 
pela promoção da justiça. Destaca-se, ainda, os quatro valores de justiça restaurativa 
propostos por Van Ness (2002): o encontro; a reparação, a reintegração, a inclusão 
(ORTH, 2019).

Tratando-se especificamente da seara juvenil, a especial condição de pessoas 
em desenvolvimento reivindica a adoção de distinto procedimento ao adolescente 
que pratica atos infracionais. Considera-se, portanto, que os adolescentes devem 
responder por seus atos na medida de sua culpabilidade, porquanto possuem 
capacidade valorativa e liberdade para aderir ao ato ilícito ou não (SPOSATO, 2011).

E, diante de uma prática ilícita por adolescentes, a Constituição Federal e 
o Estatuto da Criança e do Adolescente reconhecem inúmeras garantias materiais 
e processuais, buscando-se a aplicação de consequências adequadas ao estágio 
de desenvolvimento dos jovens infratores. Destaca-se, neste aspecto, a aplicação 
de medidas socioeducativas, que denota sua finalidade pedagógica e o caráter 
socioeducativo.

Ao lado disto, a justiça restaurativa vem acrescentar, ao englobar a noção de 
responsabilização e de possibilidade de reparação do dano. Desta forma, o encontro 
restaurativo promove a desaprovação da conduta praticada, na medida em que 
mobiliza o adolescente a reconhecer o ato praticado, a se responsabilizar e a reparar o 
dano que resultou de sua conduta. Deste modo, os princípios restaurativos convergem 
com o caráter pedagógico das medidas socioeducativas (ORTH, 2019). 

2.2 DA JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO PREVENÇÃO DOS CONFLITOS NAS ESCOLAS

A justiça restaurativa representa uma quebra do paradigma punitivo, ao propiciar 
justa aplicação da pena, conciliação entre os envolvidos (vítima, infrator, Estado e 
sociedade), e, por consequência natural, a pacificação social. 

Propõe-se, assim, uma substituição da cultura de violência pela cultura de 
paz, viabilizando a participação da sociedade no trato e resolução do conflito, e 
vislumbrando a pacificação mediante a identificação e compreensão dos problemas 
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que acarretaram o ato de violência. Visa-se, assim, permitir mudanças na postura do 
infrator e das pessoas que estão ao seu entorno, além de incentivar o desenvolvimento 
da autonomia de todos.

O sistema restaurativo pertence à comunidade e à sociedade como um todo. 
Logo, pode ser desenvolvido em todo e qualquer espaço no qual possa aportar efeitos 
positivos, notadamente, no espaço escolar (SOUZA, 2020).

A escola se caracteriza por compor importante espaço físico e temporal do 
cotidiano de adolescentes, constituindo uma das atividades principais destes jovens. 
Por se tratar de ambiente propício à socialização, também é palco para a ocorrência 
de desavenças, ao se infringir os padrões de comportamento estabelecidos para o 
convívio sadio. 

E, de forma regular, muitas das violências interpessoais manifestadas nas 
relações escolares originam atos infracionais, implicando na imposição de medidas 
de cunho educativo, que, muitas vezes, revelam-se em descompasso com as reais 
necessidades pedagógicas do infrator (SOUZA, 2020).

SOUZA (2020) refere que, comumente, as violências interpessoais são encaradas 
pela escola e outras instituições que integram a rede de proteção de crianças e 
adolescentes com nítido caráter retributivo. Desta feita, o conflito que consiste 
em ato infracional no contexto escolar é enfrentado mediante comunicação ao 
Conselho Tutelar, acionando-se família, polícia ou autoridade judiciária. Contudo, não 
se desenvolve qualquer ação que permita conhecer as causas do problema e suas 
consequências sociais.

Ocorre que, na nova visão de conflito proposta – visão construtiva -, o conflito 
é um importante instrumento de aprendizagem, ao consistir em ferramenta ideal 
para o desenvolvimento de diversas habilidades, como capacidade de cooperação, 
de diálogo, de empatia, de humanidade, possibilitando a construção de um ambiente 
sadio de convivência.

Na prática, trata-se de desenvolver a capacidade de olhar os problemas que 
se apresentam de forma mais profunda, mirando o conflito em si e através dele, 
permitindo o desenvolvimento de um processo orientado para a mudança, capaz de, 
a um só tempo, reagir ao conteúdo imediato do conflito e abordar o contexto que lhe 
deu origem de forma mais ampla (LEDERACH, 2012). 

Ocorrido o conflito, no qual é possível a identificação das necessidades 
pedagógicas dos envolvidos, realiza-se um processo dialógico com vistas á transformar 
uma relação de resistência e de oposição em uma relação de cooperação (SÃO PAULO, 
2018).

O olhar construtivo para o conflito, independente de sua dimensão, consiste 
em habilidade a ser ensinada e desenvolvida por todos os integrantes da sociedade, 
revelando-se primordial sua aplicação entre os jovens. Ensinar as crianças e jovens a 
respeito do gerenciamento positivo dos conflitos que surgem nas relações interpessoais 
constitui importante ferramenta para a cultura de paz e para a prevenção da violência.

Nesta seara, Carlos Eduardo de Vasconcelos refere que:
 

A gestão de conflitos não deve ser encarada apenas enquanto 
técnica de solução pontual, mas enquanto política de promo-
ção da Cultura de Paz através da linguagem, na consciência 
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da intersubjetividade. Não de Cultura de Paz concebida na 
utopia de ausência de conflitos, mas de uma Cultura de Paz 
enquanto fruto da ética de tolerância, apoiada em habilida-
des interpessoais construtivas, no lidar com as controvérsias 
inevitáveis e afetos necessários (VASCONCELOS, 2016, p. 146).

Esse trato especial que envolve a violência interpessoal nas escolas aporta um 
grande potencial revolucionário, porquanto pode se dar em diferentes enfrentamentos 
e graus do conflito. Assim, o viés restaurativo pode ocorrer de forma concomitante 
à responsabilização do infrator pelo sistema retributivo, quando o jovem está sujeito 
ao previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode, também, se dar em um 
conflito menor (mas com potencial de caracterizar ato infracional), contudo, tem 
sua resolução mediante a adoção da prática restaurativa. E, além disso, detém a 
potencialidade de transformar toda a comunidade, atuando, portanto, na construção 
e vivenciamento de uma cultura de paz, evitando a frequência e a ocorrência de 
conflitos mais complexos e impactantes.

Trata-se, então, de um processo de enfrentamento coletivo do conflito, que 
permite construir uma comunidade por meio da criação de relações não violentas. 
Permite o sentimento de pertencimento à comunidade, possibilitando-se perceber 
a relação de poder entre os indivíduos envolvidos no conflito, identificar as suas 
necessidades e as razões que as levaram a se envolver no conflito, estabelecendo 
uma pacificação produtiva entre todos (SOUZA, 2020).

E, conforme apregoa Glaucia Orth (2019), a priorização da via restaurativa 
na socioeducação atua também como forma de contribuir para a superação das 
vulnerabilidades sociais adjacentes ao ato infracional, mas é necessário um longo 
trabalho de sensibilização, capacitação, e mudança de paradigmas. 

Ressalta-se, ainda, o caráter educativo da Justiça Restaurativa. Um dos principais 
objetivos da educação reside na promoção da autonomia do indivíduo, vale dizer, 
oferecer alicerces para que adquira plenas condições de ser livre em todos os sentidos, 
detendo conhecimentos para identificar problemas, encontrar e executar soluções, 
bem como de enfrentar complexidades (SOUZA, 2020). Com isto, o educando tem 
plenas condições de se incluir no contexto social com reais condições de transformar 
a realidade.

Neste contexto, o ambiente escolar se revela extremamente adequado e 
propício ao desenvolvimento de práticas restaurativas, que atuarão na prevenção 
dos conflitos e na formação de indivíduos que, por estarem em especial condição 
de desenvolvimento, terão a oportunidade de entrar em contato com este sistema 
restaurativo e de vivenciarem possibilidades de construção de uma cultura de paz.

O caráter educativo da justiça restaurativa aproxima-se, assim, do propósito 
central da escola (SOUZA 2020), qual seja, de construção da cidadania, de 
desenvolvimento de crianças e adolescentes e de preparação para o futuro. Por 
consistir em um ambiente no qual se busca constantemente a integração social e o 
aprendizado por meio da experiência de vida, o espaço escolar se revela consentâneo 
e benéfico ao exercício e adoção de práticas restaurativas. 

Neste aspecto, Mario Augusto de Souza assim elucida:
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o caráter educativo da justiça restaurativa pressupõe parti-
cipação dos agentes envolvidos no conflito e aqueles que es-
tão ao entorno dele, circunstância que está alinhavada com 
o protagonismo pretendido do público infanto-juvenil, já que 
a participação das crianças e dos adolescentes nas questões 
que lhe digam respeito é uma consequência lógica da condi-
ção de sujeitos de direitos que gozam, portanto, de uma con-
dição par ao desenvolvimento pessoal e social (SOUZA, 2020, 
p. 245).

Vislumbra-se, assim, que o envolvimento de crianças e adolescentes nos 
processos participativos de enfrentamento dos atos de indisciplina nas escolas é 
fundamental para a compreensão do contexto em que estão inseridos, tratando-se 
de estratégia essencial para a prevenção de conflitos nas escolas. 

Cumpre ressaltar, nesse viés, a observância da autonomia progressiva destes 
jovens, a ser analisada conforme a idade, maturidade e capacidade de agir destas 
pessoas em condição especial de formação. Desta forma, afere-se, com mais 
especificidade, a capacidade destes jovens de efetivamente intervirem nos diversos 
contextos em que estão inseridos, e que podem estar permeados de conflitos. 

Portanto, a prática restaurativa se revela muito propícia e produtiva no contexto 
escolar, tratando-se de ambiente fértil para o desenvolvimento de uma nova forma de 
compreender os demais de forma mais profunda e construtiva, promovendo-se uma 
cultura de paz em substituição a cultura de violência, que, infelizmente, encontra-se 
presente no espaço escolar.

   
3. CONCLUSÃO

O surgimento da justiça restaurativa tem oferecido novos caminhos para a 
resolução de conflitos, que, até então, estava adstrita aos limites da justiça retributiva. 
Envolve, portanto, uma nova forma de observar o conflito (inerente às relações 
interpessoais), focando-se em uma oportunidade de crescimento e cooperação de 
todos os envolvidos.

O viés construtivo dos conflitos oferece inúmeras vantagens, possibilitando 
uma reparação de danos adequada e construída por vítima, ofensor e comunidade 
em geral. Enquanto o conflito propicia certo distanciamento entre os envolvidos, a 
justiça restaurativa promove a aproximação destes, viabilizando mútua compreensão, 
diálogo, além da expressão de sentimentos, pensamentos e pretensões diante do 
caso conflitivo em concreto.

A utilização de práticas restaurativas se revela extremamente importante no 
ambiente escolar, permeado de indivíduos em condição de desenvolvimento que 
convivem diariamente em local com potencial geração de conflitos. 

Neste contexto, revela-se primordial o incentivo e a atuação de órgãos públicos 
e de direção escolar no sentido de implementar as práticas restaurativas no ambiente 
escolar, sobretudo diante do enorme potencial construtivo que a experiência 
restaurativa causará na formação dos jovens.

Desta feita, a adoção de práticas restaurativas impactará positivamente na 
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prevenção de conflitos, bem como na reparação de danos advindos de conflitos 
graves, além de contribuir para a construção de uma cultura de paz entre crianças e 
adolescentes. Com estas práticas, concretiza-se a especial atenção que estes jovens 
merecem, transformando positivamente o presente destes jovens e o futuro da 
sociedade como um todo. 
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem o propósito de evidenciar a estreita afinidade existente 
entre a Justiça Restaurativa e a rede de proteção na medida em que suas bases de 
sustentação se unificam no objetivo de efetivar a defesa de direitos sociais e individuais 
indisponíveis dos sujeitos envolvidos na resolução de conflitos.

A despeito da rica literatura relativa às categorias analíticas abordadas, observa-
se, no entanto, limitada produção teórica quando se trata da correlação entre as 
mesmas, o que se acentua quando se atém à aplicabilidade na prática cotidiana do 
sistema de justiça.  

Na perspectiva de discorrer criticamente acerca das possibilidades e dos desafios 
que percorrem a temática, o material está estruturado em 2 (duas) vertentes: i. 
abordagem dos fundamentos e dos princípios da Justiça Restaurativa na relação com 
a vítima, o autor e a rede de proteção; ii. exploração das potencialidades de integração 
da Justiça Restaurativa com a rede de proteção no âmbito do Ministério Público do 
Estado do Paraná – MPPR. 

Para tanto, tendo como referência metodológica MINAYO (2008), foi 
desencadeada pesquisa bibliográfica referente à concepção de Justiça Restaurativa e, 
como complemento, efetuada análise documental, partindo de informações acerca de 
projetos e propostas de implementação de forma articulada com a rede de proteção. 

35 Assistente social do MPPR e Doutora em sociologia política pela UFPR, atualmente é 
diretora do departamento de planejamento e gestão da SUBPLAN e professora da PUCPR.
36 Graduado em direito na Universidade Estadual de Ponta Grossa (2012-2016), pós-
-graduado em Direito Administrativo e Processual Administrativo pela Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (2017-2018), Pós-Graduando em Direito Processual Civil pela Universidade 
Estadual de Ponta Grossa e, atualmente, é assessor de Promotor de Justiça lotado na Central 
de Atendimento da Comarca de Ponta Grossa.
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2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Justiça Restaurativa e sua intersecção com a rede de proteção social

Orientada pela vertente da teoria da criminologia crítica, consubstanciada no 
abolucionismo penal, que como contraponto à lógica retributiva37 e ao controle do 
Estado sobre a população, conforme nos aponta Foucault38, a Justiça Restaurativa 
propõe um novo paradigma para operar o direito, com fulcro no tripè da reparação, 
da responsabilização e da reintegração.

Para Foucault (1979), por meio de um modelo panóptico de vigilância permanente 
e hierarquizada, e sob a influência de aparelhos institucionais como a escola, a igreja, 
a família, a justiça,o exército, a política, os presídios, os hospitais psiquiátricos, entre 
outros, impõem-se a formatação do pensamento e do comportamento humano, com 
controle do estilo de vida e das ações desenvolvidas para ampliar as funcionalidades 
do poder disciplinar, intrínseco ao esquema de dominação e repressão, no campo da 
disputa das relações de força, de luta e de submissão, ao deixar de valorizar o coletivo 
e a vida pública e se concentrar no indivíduo e no domínio do Estado.

O autor cunhou os termos biopolítica e biopoder para esclarecer as técnicas 
utilizadas pelo Estado para condicionamento do humano na sociedade capitalista 
contemporânea visando atingir o paradigma da produtividade econômica no mercado, 
e que culminou em criar uma visão hegemônica e preponderante acerca das ideias, 
das vontades, da subjetividade, do comportamento, enfim, da noção que se tem 
dos sujeitos e da padronização de sua vida. Assim, cria-se no imaginário político e 
cultural uma determinada concepção e os sujeitos são seduzidos e mobilizados pela 
instituição deste padrão, e sob o peso dessa responsabilidade cada um passa a ser 
avaliado, exaltado, julgado, acusado e, às vezes, condenado.

Na intenção de aprofundamento da visão foucaultiana, Achille Mbembe (2018) 
resgata este debate e acrescenta o conceito de necropoder para descrever o controle 
das vidas daqueles/as que não possuem o direito de existir, direcionando quem vai 
viver e quem vai morrer, e podem ser massacrados pelo poder institucional, com 
narrativas repletas de estereótipos e preconceitos, recaindo, em particular, no recorte 
de raça.

 O contexto brasileiro, marcado por uma trajetória escravocrata, patriarcal 
e de colonialidade (QUIJANO, 2009), se tornou propício para o agravamento da 
desigualdade de raça, de gênero e de classe social, o que em muito contribuiu para 
instalar a polaridade de potencializar ou de inviabilizar o acesso a direitos, bens, 
riquezas e serviços sociais conquistados na esfera pública. Portanto, vale sempre o 

37 A Justiça Retributiva é centrada no Estado com o poder/dever de punir o autor de 
delito/conflito, na atribuição de processar e julgar, com o objetivo de oferecer uma resposta 
concreta para a sociedade resultante da persecução penal, mas de maneira desvinculada 
da história de vida e do contexto social, político, econômico e cultural, posto que assimila o 
crime como uma violação da lei penal, cuja aplicabilidade deve ser a punição ao determina-
do indivíduo ou grupo de agentes do ato, que tem um papel passivo no processo (BATISTA, 
2011). 
38 Para maior aprofundamento ver sua discussão em Vigiar e Punir (1987), Microfísica 
do Poder (1979).
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questionamento de Bobbio (1992) acerca da destinação do direito social na perspectiva 
da igualdade: entre quem, em relação a que e com base em quais critérios. 

Este embate ganha sustentação para introduzir os princípios e valores da Justiça 
Restaurativa na abordagem dos conflitos interpessoais, intrafamiliares e comunitários, 
particularmente no que tange às situações de vulnerabilidade39, de violência40 
e de outras violações de direitos41, o que inevitavelmente irá exigir uma maior 
aproximação com a rede de proteção, conteúdo que será abordado na sequência. 
As violações de direito e as violências normalmente ocorrerem de forma simultânea, 
isto é, comparecem em mais de uma modalidade e atingem diversos membros da 
família, inclusive da rede comunitária protetiva e, por conseguinte, precisam de ser 
compreendidas de maneira complexa e multicausal, visto absorverem determinantes 
macroestruturais. Tal concepção repercute, de pronto, na organização do trabalho 
social desenvolvido pelos serviços das políticas públicas, posto que atuam nas 
condições objetivas de vida e de acesso aos direitos, e serão ensejadas a atender as 
necessidades humanas.

Cabe ressaltar que os princípios da Justiça Restaurativa advém de costumes e 
práticas vivenciados por povos originários e comunidades nativas existentes em diversos 
continentes, o que indica que precedem à formação dos Estados em sua organização 
no mundo contemporâneo. O conceito de Justiça, nesse prisma, representa um valor 
humano, um instituto básico de coesão social que regula as relações sociais com base 
nos pressupostos de equidade e de respeitabilidade. Por sua vez, o termo Restaurativa 
sugere a restauração das conexões humanas que se encontram incongruentes e se 
mostram vigentes em um contexto de conflitos, violências e violações de direitos, na 
perspectiva de elencar atributos que favoreçam a superação dos danos causados em 
sociedade (CDHEP, 2014).

Para Danielle Arlé (2020), a Justiça Restaurativa não se caracteriza como um 
método de atuação, e sim como uma forma de entender e de implementar a justiça, na 
medida em que propõe uma visão sistêmica de justiça como valor humano, partindo do 
pressuposto de que todos estão vinculados e entrelaçados na busca de operacionalizar 
este novo modus operandi sob quatro óticas, ou seja, na análise dos condicionantes e 

39 A vulnerabilidade é determinada pela dimensão econômica, política e social, cons-
truída historicamente e se manifesta no território e no cotidiano dos sujeitos, sinalizando a 
ausência ou precariedade de acesso aos direitos, bens, riquezas e serviços públicos.
40 Para a Organização Mundial de Saúde – OMS (2002), violência é entendida como o 
uso da força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou 
contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano 
psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação (OMS, 2002). A violência revela uma 
relação de poder e se manifesta em diversas modalidades, tais como violência física, sexual, 
psicológica, étnica/racial, patrimonial, intrafamiliar ou extrafamiliar, tráfico de pessoas, ne-
gligência, abandono contra qualquer pessoa, e nos diferentes ciclos de vida (crianças, ado-
lescentes, pessoas com deficiência, pessoas idosas). Está relacionada a questões complexas e 
multifacetadas, e geralmente envolve preconceito de gênero, racial, étnico, cultural, interge-
racional, de orientação sexual, entre outros. Em todas as situações é considerada como uma 
violação dos direitos humanos fundamentais.
41 Entende-se violação ou transgressão aos direitos toda e qualquer situação que ame-
ace ou viole os direitos humanos, em decorrência da ação ou omissão dos pais ou responsá-
veis, da sociedade ou do Estado, ou até mesmo em face do seu próprio comportamento. 
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dos impactos do dano; na responsabilização ativa do praticante; no estabelecimento 
do diálogo na perspectiva de promover os encaminhamentos entendidos como mais 
viáveis para reparação do dano e atendimento das necessidades dos atingidos; na 
retomada dos projetos de vida que viabilizam a reinserção na comunidade. Segundo 
a autora, tal instrumento pode ser aplicado em qualquer ato que envolva dano, bem 
assim em qualquer fase do processo penal ou socioeducativo, de forma complementar 
ou como suspensão do processo.

Neste espectro, a Justiça Restaurativa é compreendida como um movimento 
social que se dedica a construir uma vida em comunidade de maneira mais humanizada 
e com melhor qualidade para todos, e Zher (2012) aponta como foco as necessidades 
da vítima se constituindo como ponto inicial para a intervenção, onde a preocupação 
está centrada na apreensão dos determinantes que ocasionaram o ato, no contexto 
em que ocorreu, no perfil dos envolvidos no conflito e demais interessados direta ou 
indiretamente, na indicação dos responsáveis por suprir as necessidades apresentadas, 
e nos procedimentos a serem adotados para efetivar sua reparação, que pode ocorrer 
de forma concreta ou simbólica.

A Justiça Restaurativa comporta elementos estruturantes que lhe conferem 
um arcabouço principiológico e orientam seu modo de ser e fazer justiça, como: i. 
o consentimento prévio, livre e espontâneo enquanto condição indispensável para 
que a prática possa ter maior eficácia e envolvimento dos participantes; ii. autonomia 
e voluntariedade na participação em práticas restaurativas, em todas as suas fases; 
iii. adoção do diálogo como instrumento de construção da corresponsabilidade 
ativa dos indivíduos, da comunidade e do poder público, ao definir em conjunto as 
alternativas viáveis para promover a reparação dos danos provocados, bem assim de 
minimizar as tensões presentes nas relações e instituir modalidades preventivas; iv. 
atenção às pessoas envolvidas no conflito com atendimento às suas necessidades, 
abrindo espaço para tratamento dos componentes que envolvem o ocorrido, com 
consideração das diversidades e respeito às diferenças e peculiaridades sócio-
econômicas e culturais entre os participantes e a comunidade; v. explicação sistêmica 
do conflito, abordando o fato, que por vezes é multifacetado, em sua totalidade 
e complexidade; vi. envolvimento da comunidade, pautado pelos princípios da 
solidariedade e da cooperação mútua; vii. reparação do dano; viii. empoderamento 
da vítimas e ofensores; ix. responsabilidade colaborativa entre Poder Público e 
comunidade, desencadeando sistemática integração com a rede de políticas sociais 
(assistência social, educação, saúde, etc) em todos os níveis, mediada por profissionais 
de diversas áreas de conhecimento (CDHEP, 2014).

E é exatamente nesta vertente que a Justiça Restaurativa se coaduna com as 
competências da rede de proteção, ao organizar a oferta de prestações públicas nas 
diversas áreas setoriais e de defesa de direitos, voltadas para a atenção às vítimas, aos 
ofensores, seus familiares ou responsáveis e aos integrantes do território, inclusive 
com serviços específicos para atendimento continuado dos casos de violência e de 
violações de direitos. 

Em esteira bastante similar comparecem os pressupostos basilares da concepção 
de rede, como a necessidade de se instituir relações horizontais; ações articuladas e 
complementares; interdependência e corresponsabilidade de serviços para garantir a 
integralidade da atenção; pluralismo nos enfoques; sintonia com a realidade social e 
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com a cultura das organizações envolvidas; integração na prestação de serviços sociais 
e na utilização dos recursos humanos, materiais, físicos e financeiros mobilizados; 
trabalhadores qualificados para operações teórico-práticas articuladas; sociedade civil 
forte e organizada capaz de se fazer ativa e participativa; estreita aproximação com as 
necessidades e anseios da população atendida; observância das especificidades e da 
complexidade que envolvem as necessidades humanas e os problemas da realidade 
social. Ademais, absorvem como parâmetro as desproteções a que a população está 
exposta e, ao mesmo tempo, identificam as potencialidades e a capacidade protetiva 
dos indivíduos, famílias e comunidade, formando a rede de apoio no território e a 
rede intersetorial de proteção. 

No caso em tela, parte-se do entendimento de rede proposta por Guará 
(1988) e por Bourguignon (2007), posto que a discussão está adstrita à esfera 
pública, onde se atua de forma integrada na organização das políticas sociais com a 
finalidade de atender objetivos e interesses comuns, gerando dinâmicas próprias de 
funcionamento. As redes intersetoriais de proteção social compartilham serviços das 
organizações governamentais, não governamentais, do setor privado e até mesmo da 
comunidade, tendo em vista o atendimento integral das demandas sociais no campo 
da gestão pública. Requisitam, impreterivelmente, a atuação intersetorial como “uma 
articulação de saberes e experiências no planejamento, na realização e avaliação de 
ações, com o objetivo de alcançar resultados integrados em situações complexas, 
visando a um efeito sinérgico no desenvolvimento social” (INOJOSA, 1988, p. 43). 

A organicidade da rede de proteção social requisita a instituição de reuniões 
periódicas, tanto para o estabelecimento do plano de atuação no território quanto 
para a discussão dos casos em atendimento conjunto. Importante desdobrar 
essa articulação em protocolos intersetoriais de ação, com o delineamento das 
atribuições de cada política social envolvida e dos órgãos do sistema de justiça, com 
o descritivo dos processos de intervenção, além da definição dos fluxos de referência 
e contrarreferência. As redes primárias, ou seja, no âmbito da família e do apoio 
comunitário, são sempre acionadas pela rede de proteção social e/ou secundária 
formal na intenção de considerar as necessidades subjetivas e conjunturais dos 
sujeitos, cuja leitura aponta para a existência de conflitos inerentes às relações sociais, 
interpessoais e intrafamiliares, e quando é vislumbrada a potencialidade de aplicação 
das abordagens restaurativas, de modo a criar bases institucionais para a cooperação. 

A partir do predicado de conexão, vislumbra-se que a Justiça Restaurativa e 
a rede de proteção passarão a atuar junto à necessidades humanas, tendo como 
parâmetro uma relação horizontalizada e integrada, conforme correlacionado abaixo:
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 Fundamentos Rede de Proteção Práticas restaurativas

Compreensão similar 
dos determinantes do 
dano

Entende que a vulnerabilidade 
é determinada pela dimensão 
econômica, política, 
cultural e social, construída 
historicamente, e se manifesta 
no território de vivência e no 
cotidiano dos sujeitos.

Os fatores motivadores de 
conflitos e violência têm 
uma explicação sistêmica, 
deslocando-se do foco no 
indivíduo e ampliando para 
a compreensão do contexto 
que impacta na realização e 
nas consequências do dano, e 
em suas repercussões para a  
comunidade. 

Finalidade homogênea 
da intervenção

O acesso às políticas de proteção 
social via rede representa 
a positividade dos direitos 
previstos na CF/1988 e nas 
normativas regulamentadoras, 
atribuindo responsabilidade do 
Estado e da sociedade brasileira 
sob o princípio da dignidade da 
pessoa humana, marcados por 
disputas de interesses e por lutas 
sociais.

A Justiça Restaurativa tem 
por objetivo imprimir um 
novo modelo de justiça e 
avança para uma estreita 
aproximação com o conceito 
de justiça social, sob a égide 
de uma sociedade desigual e 
contraditória, trazendo para 
ação do Estado a presença 
da sociedade no trato dos 
conflitos.

Similaridade nos 
resultados da 
intervenção

Garantia de proteção social 
e prevenção de agravos da 
violação de direitos por meio da 
oferta de serviços, programas, 
projetos e benefícios das 
políticas sociais, como atribuição 
estatal a todos os cidadãos.

Reconhece que o Estado é 
muitas vezes, e sobretudo 
no modelo tradicional de 
justiça, reprodutor dos ciclos 
de violação de direitos e 
de violências, requerendo 
soluções que possam ser 
construídas em conjunto 
entre os sujeitos implicados 
nos conflitos e a sociedade.

Adoção da acolhida 
das demandas e de 
horizontalidade no 
lugar de fala

Pressupõe auscultar e perscrutar, 
para além do escutar, as 
contradições apontadas por 
quem busca os serviços, 
reconhecer os aspectos comuns 
presentes no território e avançar 
na busca coletiva e dialogada de 
mudanças e superações.

Acolhe as manifestações das 
necessidades, das posições, 
das subjetividades e das 
propostas, além das causas e 
consequências, aprofundando 
o olhar para além da 
realidade  e demanda 
imediata, numa situação de 
alteridade.



141
PERSPECTIVAS DE ATUAÇÃO AUTOCOMPOSITIVA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Prática dialógica para 
fortalecimento de 
vínculos

Prevê a garantia de direitos 
e provisões protetivas para 
indivíduos e famílias em 
situações de violações, 
almejando o fortalecimento e/
ou a recomposição de vínculos 
na convivência familiar e 
comunitária. 

Define como fundamental 
as experiências dialógicas 
propiciadoras de restauração/
criação de relacionamentos 
no âmbito da família e da 
comunidade.

Ênfase no princípio da 
autonomia

Desenvolve a capacidade 
humana de compreender as 
contradições do contexto social 
e se expressar, de forma criativa, 
diante da realidade social que se 
modifica e modifica os sujeitos, 
visando a emancipação política,  
cultural e social.

Consubstanciado em uma 
nova subjetividade, que 
atribui aos indivíduos papel 
ativo e de reafirmação 
da própria autonomia 
e potencialidade no 
aprimoramento das relações 
sociais e no acesso a 
direitos, considerando os 
aspectos culturais, políticos, 
psicológicos, etc.
Reconhece também na 
comunidade, a capacidade 
de promover soluções 
e restaurações em suas 
relações.

Valorização da 
participação

Reconhece a participação e o 
controle social como diretriz 
para qualificar a prestação dos 
serviços públicos e propiciar 
a transição dos sujeitos que 
necessitam de atenção do 
papel de coadjuvantes para 
protagonistas no meio onde 
convivem.

Focaliza o protagonismo dos 
sujeitos individuais e coletivos 
para avançar na reintegração 
e na recuperação de sua 
inserção na comunidade.

Ênfase na comunidade Amplia o foco de proteção 
social para além do indivíduo 
e transcende para o território 
e para o coletivo, identificando 
suas especificidades, trajetórias, 
potencialidades e fragilidades.

Reconhece a potencialidade 
do território e dos grupos 
sociais e acrescenta os pontos 
referentes à autonomia, 
potencialização de suas 
capacidades e de organização.
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Atuação integrada e 
colaborativa em rede

Prevê práticas públicas 
integradas, adotando 
metodologias dialógicas o 
que facilita a construção 
da intersetorialidade e da 
interdisciplinaridade no trabalho 
em rede, visando superar os 
vazios protetivos.

Valoriza práticas que integram 
o trabalho intersetorial 
e interdisciplinar, com a 
construção de espaços 
dialogados que permitem a 
construção de convergências 
sem sobreposição de 
poderes.

 
Inúmeros exemplos podem ser descritos no âmbito da intersecção entre a Justiça 

Restaurativa com a rede de proteção social, como no caso da aplicação de medidas 
socioeducativas em meio aberto; no trato dos conflitos vivenciados nas escolas; nas 
situações de violência doméstica; na atenção às vítimas de crime; nos casos de uso de 
substâncias psicoativas, entre tantos outros. 

Os princípios da Justiça Restaurativa podem ser adotados deste a abordagem 
inicial pelas unidades de execução pertencentes aos órgãos do sistema de justiça, 
e contar com subsídios teóricos e metodológicos de recursos humanos habilitados, 
de diversas áreas de formação, além de orientações em material informacional e 
protocolos de atuação. Por sua vez, as equipes de referência dos serviços públicos, 
em especial das políticas de assistência social, educação e saúde, ao desencadear 
o trabalho social de atendimento e acompanhamento das famílias e indivíduos 
envolvidos nas demandas acima mencionadas, também podem utilizar os métodos 
autocompositivos, desde que devidamente qualificadas para tanto. O importante é 
definir previamente os protocolos de atuação, conforme as atribuições de cada órgão, 
e os respectivos fluxos de atendimento, deixando evidenciado as responsabilidades e 
os instrumentos para troca de informações e dos encaminhamentos efetuados.

2.2 A FEIÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA: ANÁLISE DAS 
POTENCIALIDADES DE INTEGRAÇÃO

Em atenção à conveniência de aplicarem-se as práticas restaurativas no âmbito do 
sistema de justiça, consolidou-se um arcabouço normativo que, buscando disciplinar 
o tema, emana de diferentes fontes formais – quer legiferantes em sentido estrito, 
isto é, o Congresso Nacional, quer de cunho administrativo por meio de instrumentos 
editados por tribunais e outros órgãos, para que a aplicação das práticas restaurativas 
seja presidida no âmbito de suas atividades.

Naturalmente, em instrumentos normativos de cunho mais amplo, tais como os 
Códigos e Estatutos, o tema Justiça Restaurativa é versado de maneira mais inespecífica, 
abstrata e mesmo indireta ou principiológica, o que não deixa de constituir fonte de 
legitimidade. Assim, quando, v.g, a Lei nº 13.105/2015, que instituiu o Código de 
Processo Civil, aborda os poderes do juiz na presidência do processo incumbindo-
lhe  “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com o 
auxílio de conciliadores e mediadores judiciais” (art. 139, V), depreende-se com 
facilidade que o termo “autocomposição” é empregado como gênero que se reporta, 
de maneira genérica, à diversidade de técnicas autocompositivas hoje existentes e 
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que ainda serão indicadas no futuro como modelos aptos a incrementar a noção 
de Justiça Multiportas. Nessa ordem de ideias, a alusão que se faz à assistência por  
“conciliadores e mediadores” não significa que são chamados a colaborar somente 
estes profissionais, com a exclusão de outros, que dominem técnicas diversas daquelas 
expressamente referidas no texto legal.

Diga-se que, no art. 8° do mesmo Código, elevou-se à dignidade de “norma 
fundamental do processo civil” a determinação de que, ao aplicar o ordenamento 
jurídico, o juiz atente aos “fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 
promovendo a dignidade da pessoa humana [...]”, bem como o princípio da eficiência. 
Há uma conexão nítida entre tais postulados e a possibilidade de se selecionar, dentre 
os instrumentos existentes, os mais adequados à pacificação social, o que congloba a 
Justiça Restaurativa.

Na esfera penal, o rito estabelecido pela Lei nº 9.099/1995 (que disciplina o 
processamento e julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, isto é, 
os crimes com pena igual ou inferior a dois anos e as contravenções penais) apresenta-
se como campo fértil para a aplicação das práticas restaurativas. Isso não apenas em 
virtude de ser o processo regido por essa lei orientado, por expressa disposição legal, 
por critérios como “informalidade”, “economia processual”, “celeridade”, “reparação 
dos danos e aplicação de pena não privativa de liberdade” (art. 62), mas também 
porque a legislação em comento,  estabelece, como etapa necessária, uma audiência 
preliminar em que será ofertada a composição dos danos como meio de evitar que se 
deflagre a persecução penal (art. 72). Nesse passo, é de se observar que a “composição 
de danos”, embora comumente associada a uma reparação pecuniária que ressarça 
ao ofendido o prejuízo financeiro que sofreu em razão da prática da infração penal, 
não se esgota nesse conceito. Nem toda infração penal causa, de maneira direta 
ou indireta, uma lesão econômica, sendo que o direito penal brasileiro aceita com 
naturalidade bens jurídicos como honra, prestígio, etc, de onde é permitido concluir 
pela consideração de lesões emocionais, morais e materiais. 

Se é assim, não parece haver empecilho a que a Justiça Restaurativa seja 
empregada como forma de incrementar as possibilidades de que a audiência 
mencionada pelo art. 72 da Lei nº 9.099/1995 efetivamente facilite a composição 
civil dos danos, materiais ou imateriais, lesados pela infração penal. Para tanto, não 
se mostra inadequada, ou mesmo incompatível com a dinâmica própria que rege 
um processo de natureza penal, a utilização, por analogia, do já citado art. 139 do 
Código de Processo Civil, que autoriza seja o trabalho autocompositivo realizado com 
a assistência de uma equipe de apoio que conta com mediadores, facilitadores e, 
como já se defendeu oportunamente, outros profissionais.42

42 Ainda abordando a possível correlação entre institutos despenalizadores (instrumen-
tos de política criminal) e a Justiça Restaurativa, cabe pontuar a existência do  Acordo de Não 
Persecução Penal - ANPP, previsto no Código de Processo Penal em seu art. 28-A, introduzido 
pela Lei 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anti-Crime” (conjunto de disposições que 
promoveu alterações em legislações diversas como maneira de lidar com o assoberbamento 
processual dos tribunais estaduais e federais, o hiperencarceramento e as dificuldades que o 
aparato repressivo estatal tradicionalmente encontra em diminuir de maneira significativa os 
índices de criminalidade que flagelam o país). São indicadas pela lei “cumulativa e alternada-
mente”, condições, a serem impostas ao investigado, que implicam, em síntese, na reparação 
do dano/restituição de coisa à vítima, se possível fazê-lo; renúncia a bens e direitos indicados 
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Acerca de matéria infracional, pontue-se que a Lei nº 12.594/2012, que instituiu 
o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, preconiza que a 
execução das medidas socioeducativas reger-se-á por princípios que incluem os da 
“excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-
se meios de autocomposição de conflitos” (inciso II) e da “prioridade a práticas ou 
medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades 
das vítimas” (inciso III).

Pontua-se que, em todas as situações acima mencionadas (aplicação de práticas 
autocompositivas, inclusive Justiça Restaurativa, em ações judiciais que seguem 
os ritos estabelecidos por leis cíveis, penais e relacionadas à perpetração de atos 
infracionais), podem ser chamados a contribuir, sob uma visão holística e integrada, 
agentes da rede de proteção local. Com tal afirmativa não se pretende minimizar a 
importância de que possuam os tribunais corpo próprio de profissionais habilitados 
e recrutados mediante concurso público, nem se ignora que a ausência dessa equipe 
especializada possa ser suprida por cadastros de profissionais habilitados (nos 
moldes do que prevê o art. 12 da Lei nº 13.140/2015 em relação aos mediadores). 
Sem embargo de tais relevantes razões, aponta-se que a aplicação dos princípios da 
Justiça Restaurativa por integrantes da rede de proteção social enquanto atuantes 
na prestação dos serviços no âmbito da Municipalidade pode provocar repercussões 
positivas apreciáveis, notadamente a integração entre as diversas instâncias públicas 
que atuam em problemas sociais complexos e multilaterais. A capacitação de 
integrantes de equipamentos sociais variados (Centros de Referência Especializado 
de Assistência Social, Centros de Atenção Psicossocial, Unidades Básicas de Saúde,  
Centros de Socioeducação, dentre outros) tem o condão de associar expertises 
bastante específicas e trazer aos procedimentos restaurativos, ainda que deflagrados 
em razão de estar o caso concreto submetido ao Sistema de Justiça, sensibilidades 
próprias que contribuem para a aplicação das práticas. 

Desse modo, não há vedação legal, nem incompatibilidade fática, a que Tribunais 
de Justiça estabeleçam propostas de cooperação com outros órgãos vinculados ao 
Poder Executivo, ou a órgãos independentes, tal como o Ministério Público, para que 
seus agentes colaborem na aplicação da Justiça Restaurativa quando da atuação em 
rede integrada e sempre adotando como referência protocolos de atribuição e fluxos de 
atendimento previamente acordados. Ou seja, a ideia é sempre  aliar as competências 
institucionais com a atuação articulada em rede, e jamais de substituição de força de 
trabalho ou de anulação das responsabilidades correspondentes.

Ressalta-se que a Lei nº 13.140/2015, que dispõe sobre a mediação entre 
particulares como meio de solução de controvérsias, pode servir como norte 
hermenêutico na aplicação da Justiça Restaurativa, pois estabelece regras que lhe 

como instrumentos, produto ou proveito do crime; prestação de serviços à comunidade ou 
entidades públicas; pagamentos de prestação pecuniária a entidade pública ou de interesse 
social e cumprimento de outra condição a ser indicada pelo Ministério Público. Impõe-se 
cautela para que a abertura conferida ao membro do Ministério Público para que indique 
“outra condição” além das expressamente previstas não importe na obrigatoriedade imposta 
ao acusado em participar da Justiça Restaurativa, o que violaria um dos seus mais relevantes 
dogmas, isto é, a voluntariedade (cautela, aliás, que não deve ser desprezada no rito da Lei 
nº 9.099/1995). 
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podem ser utilizadas supletivamente (como a não exigência de que o mediador tenha 
graduação em Direito; o impedimento de que, tendo atuado como mediador, possa 
representar alguma das partes, durante certo lapso temporal; a exigência de que para 
atuar na esfera judicial deva possuir qualificação específica; etc).

Por fim, é de salientar que as aplicações concretas da Justiça Restaurativa são tão 
numerosas como são numerosos os espaços de conflito. Desse modo, por exemplo, 
serviços públicos da esfera socioassistencial podem promover práticas restaurativas 
entre familiares que dissentem acerca da partilha dos cuidados a um idoso, em 
detrimento do bem-estar deles ou de molde a onerar o parente a quem coube, na 
prática, os cuidados. A autoridade policial pode promover práticas restaurativas 
entre vizinhos que estabelecem relação contenciosa, com troca mútua de agravos 
que eventualmente tocam a linha tênue entre a ofensa civil e a infração de menor 
potencial ofensivo. 

Nessa perspectiva, a efervescência do ambiente escolar, frequentado por 
grande contingente de alunos em idade de desenvolvimento e repleto de conflitos 
localizados, apresenta-se como locus especialmente adequado ao fomento da Justiça 
Restaurativa, com sua aptidão para não somente oferecer abordagem adequada a 
querelas específicas, mas de fornecer nos envolvidos as noções de empatia, cidadania 
e alteridade. De mais a mais, a conflituosidade que se manifesta no ambiente escolar 
pode, e frequentemente é, sugestiva de como se operam as relações familiares 
da pessoa em idade de desenvolvimento, podendo ser desenvolvida abordagem, 
inclusive também com recurso a práticas restaurativas, com as respectivas famílias, 
como maneira de promover suas responsabilizações de maneira não-agressiva, 
suscitando reflexões acerca das raízes do conflito inicial.

2.3 RESOLUÇÕES Nº 225 DO CNJ E Nº 118 DO CNMP

Em atenção ao arcabouço normativo sumariamente analisado no item anterior, 
o CNJ editou a Resolução nº 225, que dispõe sobre a Política Nacional de Justiça 
Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. Em definição 
elástica, define a Justiça Restaurativa “como 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” (art. 1°). 

Define, ainda, que tal deve ocorrer com atenção a alguns pressupostos que 
importam ao objeto da presente pesquisa: i) define que os participantes não se 
limitam ao ofensor e à vítima, mas também os demais envolvidos no fato danoso 
e representantes da comunidade direta ou indiretamente atingida pelo fato, além 
de um ou mais facilitadores restaurativos; ii) as práticas devem ter como foco o 
empoderamento comunitário e a satisfação das necessidades dos envolvidos e 
a responsabilização ativa daqueles contribuíram direta ou indiretamente para 
a ocorrência do fato danoso; iii) as práticas serão coordenadas por facilitadores 
capacitados, que podem ser servidores do tribunal, outros agentes públicos, voluntário 
ou indicado por entidades parceiras.

A leitura do artigo deixa clara a relevância de intersecção com a rede protetiva 
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para a difusão das práticas restaurativas, visto que tal interface viabiliza melhor 
compreensão de quais necessidades foram violadas e/ou possam/devam ser 
satisfeitas, algo que frequentes vezes não é facilmente acessível à própria vítima, que 
deve ser auxiliada na perquirição das repercussões que lhe causou o ilícito que contra 
si foi praticado. Além disso, a Justiça Restaurativa não enfoca os envolvidos como 
“partes” no sentido da legislação processual; há o objetivo declarado de recompor 
o tecido social rompido pelo conflito e suas implicações para o futuro” (art. 1°, III da 
Resolução n º 225), ambição que pressupõe facilitadores com bagagem adequada 
para cada conflito posto. Nesse sentido, relevante que a parceria  envolva como 
facilitador o servidor do próprio Tribunal, com suas  equipes multidisciplinares, sem 
descartar a possibilidade de colaboração por voluntários e entidades parceiras para 
viabilizar a integração entre diferentes atores que podem contribuir para o enfoque 
restaurativo. 43

No âmbito do Ministério Público, vige a Resolução nº 118/2014, editada pelo 
Conselho Nacional do Ministério Público com o fito de dispor sobre a  “Política Nacional 
de Incentivo à Autocomposição”, (definindo-a em seu art. 1°, parágrafo único, com 
boa técnica, como gênero do qual são espécies a negociação, a conciliação, o processo 
restaurativo e as convenções processuais). 

As práticas restaurativas são tratadas especificamente nos arts. 1344 e 1445, cujas 
redações reforçam a noção de que não consistem elas em mero sucedâneo do processo 
tradicional e sim de uma abordagem diferenciada que objetiva restaurar o “convívio 
social e a pacificação dos relacionamentos” (art. 13) por meio de procedimento do 
qual participarão o “infrator, a vítima e quaisquer outras pessoas ou setores, públicos 
e privados, da comunidade afetada (...) visando à formulação de um plano restaurativo 
para a reparação ou minoração do dano, a reintegração do infrator e a harmonização 
social” (art. 14), regramento nada avesso à ideia de empoderamento comunitário 
por meio da participação de quaisquer atores que possam contribuir para o êxito da 
abordagem restaurativa.

Em live promovida pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Paraná 
(ESMP, 2020), a Promotora de Justiça Danielle de Guimarães Germano Arlé (integrante 
do Ministério Público do Estado do Rio de Minas Gerais) propõe seja densificada 

43 Entre outras disposições relevantes da Resolução, citem-se: i) art. 7°: permite que po-
dem ser encaminhados para atendimento restaurativo procedimentos e processos judiciais, 
em qualquer fase de tramitação, de ofício pelo juiz ou a requerimento do Ministério Público, 
da Defensoria Pública, das partes, de seus advogados e dos Setores Técnicos de Psicologia e 
Serviço Social; ainda, mediante sugestão da autoridade policial em Termo Circunstanciado 
ou relatório de Inquérito Policial; ii) art. 12: quando o procedimento restaurativo for exitoso 
antes da judicialização do conflito, poderão as partes submeter os acordos e planos de ação 
a homologação judicial. (BRASIL, 2016). 
44 Art. 13. “As práticas restaurativas são recomendadas nas situações para as quais seja 
viável a busca da reparação dos efeitos da infração por intermédio da harmonização entre o 
(s) seu (s) autor (es) e a (s) vítima (s), com o objetivo de restaurar o convívio social e a efetiva 
pacificação dos relacionamentos”.(BRASIL, 2014). 
45 Art. 14. “Nas práticas restaurativas desenvolvidas pelo Ministério Público, o infrator, a 
vítima e quaisquer outras pessoas ou setores, públicos ou privados, da comunidade afetada, 
com a ajuda de um facilitador, participam conjuntamente de encontros, visando à formu-
lação de um plano restaurativo para a reparação ou minoração do dano, a reintegração do 
infrator e a harmonização social.” (BRASIL, 2014). 
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a normativa supramencionada com condutas práticas que podem concretizar os 
objetivos nela elencadas, tais como: inserir questões relativas à Justiça Restaurativa 
nos concursos de ingresso ao Ministério Público e incluir o tema na formação dos 
Promotores de Justiça que estejam em etapa de vitaliciamento; promover a formação 
dos integrantes da instituição (objetivo, aliás, previsto nos arts. 2°, II e 18 da Resolução 
nº 118 do CNMP), além de colaborar institucionalmente com iniciativas que visem à 
difusão das práticas restaurativas, independentemente de serem desenvolvidas pelo 
próprio Ministério Público ou por outras instituições. 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscou-se com a presente pesquisa sublinhar a necessária intersecção entre 
a Justiça Restaurativa e a Rede de Atendimento de Políticas Públicas, sempre na 
perspectiva da evolução de paradigma do direito puramente sancionador para aquele 
que prestigia tecnologias sociais de reparação, responsabilização e reintegração.

Haja vista que a criminalidade é resultado de condicionantes numerosas, 
complexas e de múltiplas dimensões, por vezes tratadas de forma fragmentária 
por equipamentos públicos diversos, sem embargo das sanções informais e não-
institucionalizadas levadas a cabo pela própria sociedade (a exemplo da rotulação 
do infrator), que por vezes culturalmente passa a ser um entendimento naturalizado, 
mostra-se relevante que os atores envolvidos - por estarem inequivocamente 
entrelaçados nos serviços públicos - participem conjuntamente na busca pela 
implementação de uma justiça encarada em seu aspecto valorativo. Daí que se 
perceba a Justiça Restaurativa como meio idôneo à persecução desta finalidade. 

Na esteira do Relatório Final do Projeto Novas Metodologias e Educação Popular 
do Campo Limpo - CDHEP, buscou-se salientar que a implementação da Justiça 
Restaurativa não prescinde de requisitos ou condições, apontando-se como tais o 
consentimento, a autonomia e a voluntariedade dos envolvidos; a adoção do diálogo 
como etapa necessária de assunção de responsabilidades; abordagem sistêmica do 
conflito, com atenção às necessidades dos envolvidos; envolvimento da comunidade; 
empoderamento das vítimas e ofensores e responsabilidade colaborativa entre Poder 
Público e Comunidade.

Ressaltou-se que implementar a Justiça Restaurativa com o enfoque acima 
delineado depende da articulação entre os diversos órgãos da rede de proteção, 
sobretudo na elaboração de planos intersetoriais de ação, para que cada política 
social e órgão do sistema de justiça envolvidos tenham atribuições bem definidas e 
assim possam intervir de maneira eficaz.

Realizou-se breve análise acerca do arcabouço normativo relacionado à Justiça 
Restaurativa, sustentando-se que o ordenamento jurídico brasileiro contempla 
apreciável legislação que abona a adoção de práticas autocompositivas diversas, 
quer no âmago do processo judicial, quer de maneira extrajudicial ou mesmo como 
maneira de evitar-se a deflagração da ação penal. Apontou-se que tais mecanismos, 
inicialmente com importância destacada em leis que regulamentavam os Juizados 
Cíveis e Criminais, extrapolou essa esfera, assumindo papel significativo em demandas 
de maior vulto, quer na esfera civil como na penal e, ainda, em relação ao tratamento 
conferido aos atos infracionais.
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Por fim, ao se analisar as normativas mais específicas que importam à presente 
pesquisa, isto é, as Resoluções nº 225 do CNJ e nº118 do CNMP (ambas destinadas a 
dispor sobre a Política de Justiça Restaurativa no âmbito das respectivas instituições), 
sustentou-se que não apenas abonam a adoção da Justiça Restaurativa como 
importante instrumento para o sistema de Justiça, mas também o fazem de maneira 
a não ignorar a viabilidade de aproximação com outros conhecimentos técnicos que 
possam contribuir para a empreitada, de modo que aí se vislumbra a conveniência de 
buscar-se aproximações com a rede de proteção.

Depreende-se, de todo o exposto, que a Justiça Restaurativa, afirmada no âmbito 
dos órgãos do Sistema de Justiça, com parcerias possíveis junto às políticas públicas 
bem articuladas e aplicada por agentes bem preparados, é relevante instrumento para 
a defesa de direitos; não sendo pressuposto seu que venha a substituir as tecnologias 
tradicionais de resolução de conflitos,  e sim complementá-las quando oportuno (e 
as infinitas dúvidas que podem surgir acerca dos limites de tal “oportunidade” são 
impassíveis de abordagem exauriente, carecendo de amplo e democrático debate, 
que será enriquecido pela própria complexidade da vida). No entanto, é certo que, em 
qualquer caso, uma perspectiva integrativa, que conjugue os esforços dos diferentes 
atores da rede protetiva se mostrará crucial para a consolidação do sistema da Justiça 
Multiportas.
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ato infracional, com foco em suas necessidades e nas necessidades da vítima e da 
comunidade, ao mesmo tempo em que permitem compreender e ressignificar a 
violência sofrida e praticada e transformar o conflito, contribuindo com a construção 
de uma cultura de paz. Para tanto serão mapeadas algumas possibilidades de inserção 
da Justiça Restaurativa enquanto ferramenta e norte de atuação dos promotores 
e promotoras de justiça, desde a utilização da oitiva informal restaurativa, até 
a aplicação de práticas restaurativas quando da propositura de arquivamentos, 
concessão de remissões ou mesmo quando for o caso de representação pela prática 
do ato infracional, diante da natureza pedagógica das medidas socioeducativas.
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1. INTRODUÇÃO

O Promotor de Justiça da Infância e Juventude, como integrante do Sistema de 
Garantia de Direitos previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, possui papel 
fundamental na concretização da Doutrina da Proteção Integral inaugurada no Brasil 
pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, pela Convenção dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – 
Lei 8.069/1990. 

A proposta socioeducativa, a partir da Lei 8.069/90, deve ser eminentemente 
pedagógica e a responsabilização do adolescente, com a aplicação de eventual medida 
socioeducativa, tem este condão, afastando-se do conceito retributivo, demarcando 
a impropriedade da aplicação do direito penal na seara da infância e juventude que, 
mesmo no seu viés socioeducativo, é regida pelo princípio constitucional da proteção 
integral.

Apesar da lógica do bem-estar ao atendimento do adolescente autor de ato 
infracional, que é o que diferencia a justiça juvenil da justiça criminal, JOHNSTONE 
(2002) citado por ORTH (2019, p. 73), aponta que a distância entre um sistema e outro 
é cada vez menor, pelos avanços neoliberais e apelos punitivos como resposta aos 
crescentes índices de violência que sustentam a estratégia perversa de criminalização 
da pobreza, com forte pressão orientada à ofensa e às responsabilidades do ofensor 
juvenil, do que às suas necessidades de proteção, tratamento e cuidado (WALGRAVE, 
2009, citado por ORTH 2019, p. 73). 

Neste cenário, a Justiça Restaurativa tem se mostrado extremamente relevante, 
por permitir a responsabilização do adolescente, com foco em suas necessidades, 
bem como nas necessidades da vítima e da comunidade, ao mesmo tempo em que 
permite compreender e ressignificar a violência sofrida e praticada e transformar o 
conflito, contribuindo com a construção de uma cultura de paz (PINTO, 2020, p. 25).

Para tanto, este artigo propõe compreender como o Ministério Público do Paraná 
pode se apropriar da visão restaurativa de justiça e transformá-la em paradigma de 
atuação no tratamento do ato infracional, mapeando-se algumas possibilidades 
de inserção da Justiça Restaurativa enquanto ferramenta e norte de atuação dos 
promotores e promotoras de justiça (PINTO, p. 73),

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 A JUSTIÇA RESTAURATIVA NO ÂMBITO SOCIOEDUCATIVO

O tratamento jurídico conferido aos atos infracionais ganhou novos contornos 
a partir da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei 8.069/1990). A superação do paradigma menorista e o fortalecimento da 
ideia de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos alterou a estrutura 
normativa relacionada à prática de atos infracionais (conduta descrita como crime ou 
contravenção penal, nos termos do art. 103 do ECA). Quanto às crianças, a legislação 
restringiu expressamente a atuação estatal à aplicação de medidas de proteção (art. 
105 c/c art. 101 do ECA) e, quanto aos adolescentes, assegurou uma série de direitos 
e garantias a serem observados durante o procedimento de responsabilização, tanto 
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na esfera policial quanto judicial (art. 106 e seguintes do ECA).
A apuração da prática de ato infracional é tradicionalmente compreendida 

a partir de duas funções: a responsabilização do adolescente pelo ato praticado e 
a educação desse mesmo sujeito, para que não volte a praticar atos semelhantes. 
Portanto, as medidas socioeducativas que resultam do processo de apuração do ato 
infracional devem, a um só tempo, ter natureza sancionatória e pedagógica - critérios 
que devem orientar o operador jurídico constantemente, sobretudo diante da 
inexistência de correspondência exata entre a prática do ato infracional e a aplicação 
de determinada medida socioeducativa, tampouco de períodos fixados de modo 
estanque para cumprimento das medidas (diferente, portanto, da lógica penal).

A atenção constante à responsabilização e à educação do adolescente tornam 
imprescindível a atuação dos agentes estatais sob a perspectiva da justiça restaurativa 
- mesmo porque, mais do que uma recomendação ética ou moral, tal dever decorre do 
disposto no art. 35, III, da Lei 12.594/2012, que expressamente determina a prioridade 
de práticas ou medidas restaurativas na execução das medidas socioeducativas.

De acordo com a Resolução 225/2016 do Conselho Nacional de Justiça (art. 1º), 
a  Justiça Restaurativa pode ser conceituada como 

um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, téc-
nicas 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, de acordo com alguns elementos, quais sejam: 
a) é necessária a participação do ofensor, e, quando houver, 
da vítima, bem como, das suas famílias e dos demais en-
volvidos no fato danoso, com a presença dos representantes 
da comunidade direta ou indiretamente atingida pelo fato e 
de um ou mais facilitadores restaurativos; b) as práticas res-
taurativas serão coordenadas por facilitadores restaurativos 
capacitados em técnicas autocompositivas e consensuais de 
solução de conflitos próprias da Justiça Restaurativa, poden-
do ser servidor do tribunal, agente público, voluntário ou in-
dicado por entidades parceiras; c) as práticas restaurativas 
terão como foco a satisfação das necessidades de todos os 
envolvidos, a responsabilização ativa daqueles que contri-
buíram direta ou indiretamente para a ocorrência do fato 
danoso e o empoderamento da comunidade, destacando a 
necessidade da reparação do dano e da recomposição do te-
cido social rompido pelo conflito e as suas implicações para 
o futuro.

Conforme Howard Zehr (2015, p. 27), a Justiça Restaurativa começou como um 
esforço de repensar as necessidades que o crime gera e os papéis inerentes ao ato 
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lesivo, caracterizando-se pela “expansão do círculo dos interessados no processo” 
para além do Estado e do ofensor, a fim de incluir diretamente as pessoas vitimadas 
pelo fato e os membros da comunidade. A ideia norteadora da Justiça Restaurativa é, 
portanto, a satisfação das necessidades (especialmente da vítima) e a responsabilidade 
do ofensor de reparar o dano cometido. Distinguindo os paradigmas que orientam 
a Justiça Retributiva àqueles que determinam a Justiça Restaurativa, Howard Zehr 
(2015, p. 37) indica que, para a primeira, o crime (bem como o ato infracional a ele 
análogo) é uma violação da lei e do Estado; as violações à norma geram culpa; e a 
justiça exige que o Estado determine a culpa e imponha uma punição (sofrimento). 
Nesse contexto, as perguntas tradicionalmente feitas pelo sistema de justiça seriam as 
seguintes: “Que leis foram infringidas?”, “Quem fez isso?” e “O que o ofensor merece?”. 
Por outro lado, para a Justiça Restaurativa, o crime não é apenas uma violação da lei 
e do Estado, mas uma violação de pessoas e de relacionamentos, razão pela qual as 
violações devem gerar obrigações, e não culpa. Desse modo, promover justiça sob a 
perspectiva restaurativa envolve um esforço comum para reparar os danos, incluindo 
vítimas, ofensores e membros da comunidade. As perguntas propostas pelo paradigma 
restaurativo, consequentemente, são outras: “Quem sofreu danos?”, “Quais são suas 
necessidades?” e “De quem é a obrigação de suprir essas necessidades?”.

Os três pilares da Justiça Restaurativa seriam, segundo Zehr (2015, p. 38-40), 
o foco no dano cometido; as obrigações e a responsabilidade de quem o causou; e 
a promoção de engajamento daqueles que possuem interesse legítimo na solução 
do caso. Além da definição de um conceito de Justiça Restaurativa e considerando 
a necessidade de superar preconceitos e noções equivocadas sobre o termo, Zehr 
especifica o que ela não é, elencando que: não tem como objeto principal o perdão 
ou a reconciliação entre os envolvidos; não implica necessariamente a um retorno 
às circunstâncias anteriores ao fato; não corresponde à mediação de conflitos (em 
muitos casos o contato entre os envolvidos sequer é recomendado e a realização de 
um encontro ou diálogo entre os envolvidos exige a prévia assunção de algum grau de 
responsabilidade pela ofensa); não consiste em um “programa ou projeto específico”; 
não se limita a conflitos menores ou ofensores primários; não é necessariamente um 
substituto ao sistema penal e ao aprisionamento; e não necessariamente se contrapõe 
à justiça retributiva.

A análise do conflito decorrente do descumprimento da lei sob a perspectiva do 
interesse da vítima, bem como da efetiva responsabilização (e não simples declaração 
de culpa e punição) do adolescente mostra-se mais efetiva para a abordagem dos 
atos infracionais, mas demanda novos tipos de intervenção por parte do Ministério 
Público e dos demais agentes envolvidos na apuração, na persecução judicial do ato 
infracional e na execução de medidas socioeducativas.

Não se desconhece que o senso comum relacionado à justiça e a atuação do 
Estado na pacificação social frequentemente indica caminhos de maior reprovação, 
aplicação de sanções que pareçam mais “duras” (maior tempo de privação da liberdade, 
por exemplo) e uma contínua expansão da punição. Tampouco se ignora a situação 
de extrema vulnerabilidade social que tradicionalmente caracteriza os adolescentes 
que ingressam no sistema socioeducativo. Tais situações são importantes desafios 
ao reconhecimento do dano e à possibilidade de sua reparação, bem como podem 
dificultar o reconhecimento, pela própria vítima, acerca das suas próprias necessidades 
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que exijam acolhimento e, ainda, justificar diversos tipos de resistência, por parte da 
comunidade envolvida, em envolver-se na solução de um determinado conflito (pois 
é sempre mais cômodo perceber o conflito como sendo alheio).

Apesar de tais dificuldades, a missão constitucionalmente atribuída ao 
Ministério Público exige esforços institucionais para solucionar de forma adequada os 
conflitos envolvendo crianças e adolescentes, seja porque a adequada assunção de 
responsabilidades é um elemento imprescindível ao desenvolvimento humano, seja 
porque não há maior interesse coletivo do que a efetiva pacificação social.

2.2 A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A atuação do Ministério Público sob um viés restaurativo pode ocorrer em 
diversos momentos do procedimento de apuração do ato infracional, seja na fase pré-
processual, seja durante o processo judicial em si e inclusive no âmbito da execução 
de medidas socioeducativas em meio aberto ou fechado. A partir dos princípios de 
Justiça Restaurativa elencados no item anterior, deve-se ter clareza de que a atuação 
com enfoque restaurativo exige uma outra percepção sobre a vítima (e o atendimento 
de suas necessidades) e o adolescente envolvido na prática infracional (que deve ser 
visto como um sujeito socialmente situado, com suas vulnerabilidades, potencialidades 
e desejos, e não como simples objeto sobre o qual incide a lei sancionatória). Tal 
compreensão deve ser compartilhada pelos agentes estatais que participam dos 
procedimentos para apuração do ato infracional (rede de proteção municipal, agentes 
policiais, Ministério Público, Poder Judiciário e programas socioeducativos) e é função 
ministerial promover essa percepção compartilhada.

Especificamente em relação às atribuições ministeriais, cabe destacar a riqueza 
da intervenção realizada a partir da oitiva informal (art. 179 do ECA), momento em 
que é possível ao agente ministerial identificar inúmeras questões subjacentes à 
prática infracional. Destaca-se que, assim como ocorre no processo penal, a vítima 
é tradicionalmente ignorada no procedimento de apuração do ato infracional 
(participando, na melhor das hipóteses, como testemunha do fato quando do 
ajuizamento de representação contra o adolescente), nada se questionando quanto 
às suas necessidades decorrentes do dano sofrido. A partir da adoção de práticas 
restaurativas, é possível envolver a vítima, bem como representantes da comunidade 
envolvida na situação, mesmo antes da judicialização do conflito.

A Justiça Restaurativa, ao olhar em primeiro lugar para as necessidades da vítima, 
pode permitir que a vítima ressignifique a experiência sofrida e participe do processo 
como protagonista (se assim ela desejar), podendo ser escutada com respeito e 
atendida em suas necessidades, que muitas vezes não são apenas de reparação de 
danos, mas também de respostas para o ocorrido.

A responsabilização do adolescente na Justiça Restaurativa dá-se de forma ativa, 
havendo grande diferença entre ser responsabilizado e responsabilizar-se (ARLÉ, 
2021, p. 86).

BRAITHWAITE (2006, p. 379) assinala que a responsabilização ativa se diferencia 
da passiva porque enquanto nesta, que se verifica no processo penal convencional, 
a finalidade é culpar alguém pelo que fez no passado, naquela o que se quer é que 
a pessoa se responsabilize “por fazer as coisas direito no futuro”, sendo que “a 
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participação ativa das pessoas próximas e de confiança dos sujeitos envolvidos, nas 
práticas restaurativas em geral, é capaz de produzir um tipo de censura não destrutiva” 
(GIAMBERARDINO, 2014, p. 47).

Segundo MCCOLD e WACHTEL (2003), a abordagem restaurativa, que se dá 
com alto controle (responsável por limitar ou influenciar os outros) e alto apoio 
(que cuida, encoraja e assiste aos outros), confronta e desaprova as transgressões 
enquanto afirmando o valor intrínseco do transgressor, sendo que a essência da 
justiça restaurativa é a resolução de problemas de forma colaborativa. Aos que 
foram prejudicados por um incidente, as práticas restaurativas proporcionam “a 
oportunidade de reunião para expressar seus sentimentos, descrever como foram 
afetados e desenvolver um plano para reparar os danos ou evitar que aconteça de 
novo”. 

Neste cenário, a Justiça Restaurativa pode ser a visão de justiça mais adequada à 
efetivação da Doutrina da Proteção Integral e à concretização da missão constitucional 
do Ministério Público no âmbito do ato infracional, tendo em vista a possibilidade 
que as práticas restaurativas trazem de responsabilização do adolescente que comete 
um ato infracional, com foco em suas necessidades e nas necessidades da vítima e 
da comunidade, ao mesmo tempo em que permitem compreender e ressignificar a 
violência sofrida e praticada e transformar o conflito, contribuindo com a construção 
de uma cultura de paz. (PINTO, 2020, p. 25).

2.2.1 A OITIVA INFORMAL RESTAURATIVA

A oitiva informal, prevista no artigo 179 do ECA, é um momento importante para 
identificar a complexidade do contexto familiar e/ou social no qual o adolescente está 
inserido. A escuta atenta do adolescente e o diálogo com o membro do Ministério 
Público permitirão a identificação de suas necessidades e podem ser o ponto inicial 
de reflexão para a assunção da responsabilidade do adolescente diante da conduta 
que causou dano.

É imprescindível que a oitiva do adolescente seja uma escuta genuína, no sentido 
de que sua opinião e sua percepção sobre o fato sejam efetivamente consideradas 
pelo Promotor de Justiça. Ou seja, a oitiva informal não deve ser um ato meramente 
burocrático e formal, e sim servir como momento de efetiva escuta por parte do agente 
ministerial. Assim, será possível avaliar de forma adequada, inclusive, situações que 
exigem maior ou menor intervenção de práticas restaurativas.

Em sede de remissão ministerial, pode-se aplicar a reparação do dano ou a 
liberdade assistida, utilizando-se práticas restaurativas - o que pode envolver uma 
especial participação da vítima no processo de reparação do dano, que geralmente 
não ocorre nos processos de apuração de ato infracional, bem como a elaboração de 
um plano socioeducativo de liberdade assistida estruturado sob um viés restaurativo.

Quando se percebe conflito apto a ser transformado pelo método restaurativo, 
mas que não se entende ser o caso de aplicação de medida socioeducativa, de forma 
fundamentada pode-se requerer a suspensão do procedimento de apuração do ato 
infracional, remetendo o caso à equipe capacitada, para transformação do conflito 
pelo trabalho restaurativo, e, em caso de consenso, haverá posterior avaliação do 
interesse em se continuar com o procedimento (hipótese em que pode-se promover 
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o arquivamento), ou mesmo de concessão de remissão simples (ERLICH, 2017).
No caso do Ministério Público do Paraná, cabe destacar a existência de projeto 

institucional promovido pelo Núcleo de Incentivo à Autocomposição e pelo Centro 
de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente, 
atualmente em curso, o qual visa construir coletivamente experiências de atuação 
restaurativa, no momento da oitiva informal, em Promotorias de Justiça de entrâncias 
inicial, intermediária e final.

2.2.2 POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO RESTAURATIVA EM ÂMBITO JUDICIAL

Ainda que se considere o procedimento judicial predominante nos dias atuais 
(sem viés restaurativo), existem espaços para atuação do Promotor de Justiça sob 
uma perspectiva restaurativa – seja na audiência de apresentação do adolescente ou 
na oitiva de seus responsáveis legais, seja na própria instrução processual.

Deve-se considerar que, mais do que assegurar a “defesa” do adolescente diante 
da prática infracional imputada pelo Estado, o processo socioeducativo tem por escopo 
educar o adolescente e responsabilizá-lo (o que não significa simplesmente sancioná-
lo ou repreendê-lo). Para tanto, é relevante que o membro do Ministério Público, ao 
questionar os responsáveis legais, a vítima e as testemunhas, formule perguntas que 
colaborem para a compreensão do adolescente sobre os impactos de sua conduta 
sobre o meio social que o cerca – pois é comum que o adolescente não tenha tido a 
oportunidade de ouvir os demais envolvidos (ainda que indiretamente) na prática do 
ato infracional.

No mesmo sentido, a audiência de apresentação e a audiência de instrução 
oportunizam um conhecimento mais qualificado, por parte dos operadores jurídicos, 
sobre os contextos de vida (familiar, educacional, sanitário, trabalhista, etc.) vividos pelo 
adolescente, permitindo uma análise mais qualificada sobre a medida socioeducativa 
adequada ao caso concreto a partir das peculiaridades de vida do adolescente.

2.2.3 POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NA EXECUÇÃO DE 
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Ao ser proferida uma sentença de procedência em processo de ato infracional, 
tem-se a declaração formal de que o adolescente é o responsável pela prática do 
referido ato e a indicação de qual a medida socioeducativa que deverá cumprir como 
consequência desse ato. A partir de então, instaura-se o processo de execução de 
medida socioeducativa, no qual cabe, em regra, a órgãos do próprio Município (como 
o CREAS, por exemplo), especificar o local em que será prestado serviço comunitário 
e que atividade será feita. Não é incomum que as atividades desempenhadas pelos 
adolescentes em cumprimento de prestação de serviço comunitário, por exemplo, 
sejam meramente burocráticas, atendendo exclusivamente à necessidade da 
instituição que recebeu o adolescente com a finalidade de cumprimento da medida – 
mas sendo inadequada para a educação e responsabilização do adolescente.

Nesse contexto, é relevante a capacitação de todos os agentes públicos para 
atuação sob um viés restaurativo, a fim de questionar permanentemente se as 
medidas socioeducativas impostas ao adolescente estão cumprindo de fato sua função 
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(e não simplesmente correspondendo a uma retribuição sem sentido educativo e de 
responsabilização).

É possível, por exemplo, a suspensão da execução da medida socioeducativa para 
participação em círculos de construção de paz (não necessariamente relacionados 
ao próprio conflito, mas também em círculos de relacionamento ou de diálogo que 
permitam ao adolescente expressar suas percepções sobre o mundo e ser ouvido 
por seus pares). No mesmo sentido, o emprego de métodos restaurativos (como o 
círculo de construção de paz) mostra-se válido no âmbito das entidades de internação 
de adolescentes, uma vez que o período de privação da liberdade deve ser capaz de 
auxiliar na sua responsabilização e reflexão sobre o ato praticado.

3. CONCLUSÃO

A Lei 12.594, de 18 de janeiro de 2012, estabeleceu, no seu artigo 35, que a 
prioridade a práticas ou medidas restaurativas deve nortear o sistema socioeducativo. 
Apesar disso, observa-se que, como regra, o sistema socioeducativo tem reproduzido 
a lógica do sistema penal, no sentido de imputar culpa ao adolescente, sem resolver o 
conflito subjacente ao ato infracional ou responsabilizar adequadamente o adolescente 
pela prática de uma conduta infracional.

Embora o movimento da Justiça Restaurativa no Brasil seja relativamente recente 
e seus conceitos estejam sendo construídos precisamente nesse momento histórico, 
nota-se que a perspectiva de transformação do conflito sob o viés restaurativo vai ao 
encontro do tratamento legal dispensado pela Constituição Federal e pela Lei 8.069/90 
aos adolescentes, já que a pretensão do Estado, seja na apuração do ato infracional, seja 
na execução de eventual medida socioeducativa, não deve ser a mera “penalização” 
(o que deve ser levado a sério pelos operadores jurídicos, sobretudo pelos agentes 
ministeriais).

É possível e recomendável uma releitura da atuação ministerial nas diferentes 
fases procedimentais de apuração do ato infracional, tanto na criação de novas práticas 
(específicas de Justiça Restaurativa, como é o caso dos círculos de construção de paz), 
como na modificação do modo de intervenção do Ministério Público no procedimento já 
existente, a fim de qualificá-lo e assegurar que atenda de forma efetiva à sua finalidade.

Assim, a partir de reflexões sobre a finalidade da justiça juvenil e sobre o (des)
contentamento de vítimas, ofensores e comunidade com o sistema formal de justiça, 
e levando em conta o papel do Ministério Público enquanto agente transformador 
e corresponsável por construir uma sociedade livre, justa e solidária, neste artigo 
foram mapeadas algumas possibilidades de inserção da Justiça Restaurativa enquanto 
ferramenta e norte de atuação dos promotores e promotoras de justiça no âmbito do 
ato infracional.

Por fim, conclui-se que a forma restaurativa de trabalhar o conflito é a que melhor 
se coaduna com a missão constitucional do Ministério Público e com a concretização da 
Doutrina da Proteção Integral da criança e do adolescente, além de possibilitar o maior 
prestígio e participação da vítima na transformação do conflito, havendo a possibilidade 
de se efetivar um modelo de justiça juvenil que seja transformador, a partir de práticas 
que se sustentam no diálogo, na conexão, no resgate e construção de vínculos, afastando-
se cada vez mais do punitivismo habitual (PINTO, 2020).
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PARTE V:  
JUSTIÇA RESTAURATIVA E 

AUTOCOMPOSIÇÃO PARA PREVENÇÃO 
E COMBATE À VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

CONTRA A MULHER
Tema referente ao 5º Encontro do Grupo de Pesquisa em Métodos 

Autocompositivos, que aconteceu na manhã do dia 25 de março de 2021 e foi 
intitulado: “Justiça Restaurativa como prevenção e combate à Violência  de Gênero 
contra a Mulher”.

O objetivo desse encontro foi propiciar uma oportunidade para os pesquisadores 
refletirem sobre as perspectivas de prevenção e enfrentamento da violência de gênero 
contra a mulher a partir da justiça restaurativa e de formas alternativas de reprovação 
e sensibilização quanto a este fenômeno sociocultural.

 
Os textos de referência do encontro foram:

Básicos:

GRAF, Paloma Machado. Circulando relacionamentos: a justiça 
restaurativa como instrumento de empoderamento da mulher e 
responsabilização do homem no enfrentamento da violência doméstica 
e familiar. Ponta Grossa: UEPG, dissertação apresentada para a obtenção 
do título de mestre em Ciências Sociais Aplicadas, 2019, p. 28-56, 148-
186.

PRATES., Paula Licursi Prates. A pena que vale a pena: alcances e limites 
de grupos reflexivos para homens autores de violência contra a mulher. 
São Paulo: USP, 2013, p. 11-20, 36-56, 167-253. 

SILVA, Clara Welma Florentino e. Justiça Restaurativa em Conflitos 
Envolvendo Violência Doméstica no Brasil: análise a partir da experiência 
de Novo Hamburgo-RS e Brasília-DF. Brasília: Universidade de Brasília, 
2019 p. 30-46.

Complementares:

HIRIGOYEN, Marie-France. A violência no casal: da coação psicológica à 
agressão física.
Berrand Brasil, 2006.
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Os diálogos entre pesquisadoras e pesquisadores foram organizados a partir das 
seguintes perguntas norteadoras:

Pergunta 01: Como afirma Zapater (2016): “Não é preciosismo 
acadêmico: nomear as distintas formas de violência permite às suas 
vítimas o reconhecimento de suas demandas com todas as suas 
peculiaridades e possibilita elaborar as melhores políticas para seu 
combate”. Partindo dessa premissa, abordada na dissertação de Paloma 
Graff, considerando as noções culturais envolvendo a objetificação e as 
noções de papel social da mulher (i) como você entende as características 
peculiares da violência de gênero contra a mulher em relação a outros 
tipos de violência e (ii) os cuidados necessários para a sua prevenção e 
enfrentamento?

Pergunta 02: A partir da resposta à pergunta anterior, e da complexidade 
cultural envolvendo a violência doméstica de gênero, (i) você considera 
adequado, em termos de política de enfrentamento dessa violência, 
que a via de responsabilização dialógica ou restaurativa seja priorizada? 
Se sim, (ii) como essas práticas poderiam trazer impactos positivos para 
além do que a tutela punitiva já faz e (iii) quais os riscos que você enxerga 
em relação à adoção de uma via restaurativa para abordar a violência 
doméstica de gênero?

Pergunta 03: Levando em conta os aspectos da violência de gênero 
estrutural e cultural em relação à mulher, e a importância de um 
trabalho intersetorial, o que você considera que o Ministério Público 
deve priorizar  no âmbito extrajudicial, judicial, individual ou coletivo, 
seja no campo penal, no campo da família e na área de criança e do 
adolescente, em relação à prevenção e enfrentamento a esse tipo de 
violência?

Considerando as respostas e reflexões oferecidas a essas perguntas, as 
pesquisadoras e pesquisadores estruturaram conclusões cuja harmonização resultou 
no enunciado transcrito a seguir.
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5º ENUNCIADO DO GP EM MÉTODOS AUTOCOMPOSITIVOS DE 2021:

A maioria dos casos de violência de gênero em nível físico e/ou simbólico está 
ligada ao machismo estrutural e consequente concepção da mulher como objeto, e 
este elemento cultural favorece a normalização de percepções e comportamentos 
que violentam as mulheres, desconsiderando-as como sujeito de direitos.

Nomear a violência de gênero contra a mulher é  um grande avanço social, pois 
contribui para desnormalizar esse tipo de violência e romper a lógica da dominação, 
expondo a sua incidência, suas peculiaridades em termos sociais, históricos e 
estruturais. 

Considerando a sua raiz cultural, o combate à violência de gênero envolve uma 
atuação interinstitucional e social de caráter preventivo como forma de contribuir 
para a universalização da desnaturalização do machismo estrutural.

Os grupos de reflexão para autores de violência de gênero são muito importantes 
para tensionar e desconstruir ideais machistas, porém, para que a justiça restaurativa 
atinja seu potencial nessa seara, é crucial que as vítimas também tenham espaços 
de apoio, expressão e que possam, se desejarem, confrontar seus ofensores para 
responsabilizá-los dialogicamente e transformarem sua experiência de vitimização 
em um objeto de narrativa, repudiando a violência de gênero.

Considerando eventuais desequilíbrios de poder e a capilarização cultural das 
perspectivas machistas, ao utilizar a justiça restaurativa para responsabilizar o ofensor, 
empoderar a mulher e reparar o dano sofrido, é essencial que os facilitadores tomem 
a cautela de verificar se a vítima está se sentindo confortável e protegida, desde o 
convite e primeiros contatos, de eventuais represálias, por parte da sociedade, da sua 
família e do próprio ofensor, para evitar a revitimização das mulheres.

A capacitação dos facilitadores para práticas restaurativas que envolvam 
violência de gênero deve contemplar a compreensão das peculiaridades deste tipo de 
violência, inclusive as possíveis manipulações, dominações, dependência econômica e 
papel de proteção da mulher, de sorte que esteja claro que a sujeição à violência nem 
sempre advém de uma escolha e demandam do facilitador escuta e ações protetivas 
empáticas articuladas com a rede de proteção social.

O enfoque restaurativo na violência doméstica de gênero implica na 
responsabilização dialógica do ofensor, na criação de oportunidades de 
empoderamento, expressão, escuta e consideração das necessidades das vítimas, a 
fim de que essas tenham acesso às redes de apoio, aos seus direitos e se libertem 
do ciclo de violência no qual estão inseridas, não tendo, portanto, relação com a 
reconciliação de casais.

A ótica restaurativa é baseada no respeito e na autonomia, de modo que não 
pode ser instrumentalizada para fins de reeducação prescritiva, vez que a superação 
de ideias machistas não é uma tarefa fácil, mas é totalmente possível que os diálogos 
e percepções quanto aos efeitos negativos dessas ideias, a partir da participação e das 
articulações decorrentes das práticas restaurativas, colaborem para que ex-ofensores, 
a comunidade e as vítimas sejam sensibilizados para a importância do combate e da 
desnaturalização do machismo em suas diversas esferas.
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A ADOÇÃO DA ABORDAGEM RESTAURATIVA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO 
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: UM ESTUDO DE CASO DO GRUPO 

REFLEXIVO “DO ACOLHER AO TRANSFORMAR”

Aline Ferreira Jorge Heinzen48

Julia de Britto Pereira Fortuna49

Sandra Mancino50

“Uma palavra qualquer pode gerar uma discórdia. Uma palavra 
cruel pode ser destrutiva. Uma palavra amarga pode provocar 
o ódio. Uma palavra brutal pode romper um afeto. Uma palavra 
agradável pode suavizar o caminho. Uma palavra a tempo 
pode evitar um conflito. Uma palavra alegre pode iluminar o 
dia. Uma palavra amorosa pode mudar um comportamento”.

(S.A. de Narcea)

SUMÁRIO: 
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2.2. Contribuição da Justiça Restaurativa para o enfrentamento à violência domés-
tica; 

2.2.1. Justiça Restaurativa como meio e bússola para a atuação do Ministério 
Público; 
2.2.2. Insatisfação das vítimas de violência doméstica com o sistema atual; 
2.2.3. Receios quanto à aplicação da Justiça Restaurativa no âmbito da violência 
doméstica; 
2.2.4. Viabilidade da aplicação da Justiça Restaurativa em casos envolvendo vio-
lência doméstica e cuidados necessários; 

2.3. Atuação do Ministério Público por meio da adoção da abordagem restaurativa 
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no enfrentamento á violência doméstica: Um estudo de caso do grupo reflexivo “Do 
Acolher ao Transformar”; 

2.3.1. Terminologias, Tipos e Graus de Práticas de Justiça Restaurativa; 
2.3.2 Grupo Reflexivo “Do Acolher ao Transformar”: seu alinhamento com a Lei 
Maria da Penha e a abordagem restaurativa; 

3. Considerações finais; 
4. Referências.

RESUMO: O presente trabalho consiste em uma reflexão sobre a possibilidade 
de atuação do Ministério Público estadual por meio de abordagens restaurativas no 
enfrentamento à violência doméstica, familiar e íntima de afeto contra a mulher. 
Embora ainda careça de maiores estudos, o desempenho de abordagens restaurativas 
prescinde do enlace com processos restaurativos, podendo ainda assim alcançar 
resultados positivos e restaurativos entre os envolvidos. Desse modo, por meio de 
revisão bibliográfica e de estudo de caso do projeto “Do Acolher ao Transformar”, 
desenvolvido pela Promotoria de Justiça de Manoel Ribas/PR, destacam-se os 
benefícios da aplicação de princípios restaurativos e da metodologia da Justiça 
Restaurativa, como Círculos de Construção de Paz, em especial de diálogo e integração, 
no campo da política pública de responsabilização e prevenção à violência contra a 
mulher, exemplificada no grupo reflexivo para autores de violência doméstica.

PALAVRAS-CHAVE: 1. Ministério Público. 2. Justiça Restaurativa. 3. Abordagens 
restaurativas. 4. Violência doméstica contra a mulher. 5. Grupo Reflexivo.

1. INTRODUÇÃO

Na realidade brasileira, a Justiça Restaurativa pode ser considerada como 
uma metodologia que contribui para a transformação de conflitos, com potencial 
de superação de situações de ordem individual ou coletiva, por meio do diálogo e 
reflexões acerca de seus determinantes históricos, bem como da construção conjunta 
de soluções pelos próprios sujeitos implicados, que, nesta perspectiva, são os 
principais atores na definição dos acordos.

Observa-se que, na maioria das vezes, o que se apresenta como individual para o 
Sistema de Justiça, na verdade tem sua origem na estrutura socioeconômico-cultural, 
historicamente desenvolvida, e que, portanto, carrega em si a dimensão coletiva de 
sua manifestação.

Nos casos que envolvem violência doméstica contra mulher não é diferente, 
sendo certo que  as propostas para seu enfrentamento devem contemplar as questões 
de caráter social, econômico, histórico e culturais envolvidas, as quais compõem uma 
estrutura que inserem a mulher em uma conjuntura de sujeição e vulnerabilidade. 
Dessa forma, exige-se um conjunto complexo de ações, no contexto das políticas 
públicas, para superar este quadro (BOURGUIGNON; GRAF; ROCHA, 2019, no 
prelo, apud GRAF, 2019, p. 113), na medida em que o sistema de justiça, como hoje 
concebido, apresenta dificuldades em lidar adequadamente com a complexidade dos 
conflitos envolvendo a violência contra a mulher.

Nessa esteira, a Justiça Restaurativa apresenta-se como meio de enfrentamento 
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e prevenção de violências contra a mulher, demonstrando, a princípio, maior aptidão 
para lidar com a complexidade e intersetorialidade das demandas que as envolvem, 
não se olvidando a necessidade de maiores estudos sobre o tema, para melhor definir 
seus benefícios e riscos. 

À vista disso, no presente trabalho buscou-se delinear alguns conceitos, princípios 
e terminologias fundamentais para o entendimento da Justiça Restaurativa, somando-
se à possibilidade de atuação do Ministério Público estadual por meio de abordagens 
restaurativas, mesmo que externas a uma prática ou procedimento restaurativo, para 
o enfrentamento da violência doméstica, familiar ou íntima de afeto contra a mulher, 
destacando-se a experiência do projeto “Do Acolher ao Transformar”, realizado pela 
Promotoria de Justiça de Manoel Ribas/PR.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. JUSTIÇA RESTAURATIVA: CONSIDERAÇÕES INICIAIS

2.1.1. CONCEITO E PRINCÍPIOS

Inicialmente, destaca-se que não há um conceito fechado e uniforme quanto 
ao termo “Justiça Restaurativa”, tratando-se, primordialmente, de uma proposta 
conceitual que continua aberta e em constante movimento (ARLÉ, 2021, p. 62).

Contudo, é interessante tomar como referência, de modo a fixar certas premissas, 
o tratamento trazido pela Resolução nº 225/2016, editada pelo Conselho Nacional de 
Justiça:

Art. 1º. A Justiça Restaurativa constitui-se como um conjunto 
ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e ati-
vidades 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 
na seguinte forma:

I – é necessária a participação do ofensor, e, quando houver, 
da vítima, bem como, das suas famílias e dos demais envol-
vidos no fato danoso, com a presença dos representantes da 
comunidade direta ou indiretamente atingida pelo fato e de 
um ou mais facilitadores restaurativos;

II – as práticas restaurativas serão coordenadas por facilita-
dores restaurativos capacitados em técnicas autocompositi-
vas e consensuais de solução de conflitos próprias da Justiça 
Restaurativa, podendo ser servidor do tribunal, agente públi-
co, voluntário ou indicado por entidades parceiras;

III – as práticas restaurativas terão como foco a satisfação 
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das necessidades de todos os envolvidos, a responsabiliza-
ção ativa daqueles que contribuíram direta ou indiretamente 
para a ocorrência do fato danoso e o empoderamento da co-
munidade, destacando a necessidade da reparação do dano 
e da recomposição do tecido social rompido pelo conflito e as 
suas implicações para o futuro.

Nessa linha, a Resolução traz, ainda, os princípios que orientam as práticas 
restaurativas, sendo eles a corresponsabilidade, a reparação dos danos, o atendimento 
às necessidades de todos os envolvidos, a informalidade, a voluntariedade, 
a imparcialidade, a participação, o empoderamento, a consensualidade, a 
confidencialidade, a celeridade e a urbanidade (art. 2º, Resolução nº 225/2016, CNJ).

Observa-se, todavia que, além de um conceito - ainda que aberto - sobre uma 
nova forma de enxergar a gestão de conflitos, é importante perceber na Justiça 
Restaurativa uma estratégia de transformação das relações, auxiliando os envolvidos 
a resgatarem a posse do conflito, identificando e suprindo suas necessidades e, por 
consequência, estabelecendo uma resposta perene e satisfatória para todos, se assim 
desejarem (GRAF, 2021, p. 78).

Assim, nas palavras de Paloma Graf, a Justiça Restaurativa vai além de um método 
de transformação de conflito, mas surge como um movimento social de mudança 
cultural no trato com os conflitos que ultrapassa o Poder Judiciário, podendo ser 
utilizada em todos os âmbitos, como forma de aprendizado, e nas comunidades, para 
criação conjunta de um novo modelo de justiça (2021, p. 133).

Mais do que isso, é possível vislumbrar a Justiça Restaurativa até mesmo como 
um modo de viver e de enxergar o mundo, os seres humanos e as relações51 - “trocando 
as lentes”, na metáfora utilizada por Howard Zehr.

Em relação aos meios para sua concretização, por sua vez, destaca-se que não há 
um método ou procedimento único para aplicação da Justiça Restaurativa, sendo suas 
possibilidades infinitas, desde que fiéis aos seus princípios orientadores - os quais ainda, 
segundo Howard Zehr, podem sofrer certa mitigação, conforme exemplificado em 
relação ao princípio da voluntariedade, no caso do encaminhamento de adolescentes 
acusados de atos infracionais para conferências familiares, na Nova Zelândia52.

Nota-se, contudo, que, no Brasil, dentre as tantas práticas de Justiça Restaurativa, 
existe a prevalência da adoção dos círculos de construção de paz, sistematizados por 
Kay Pranis e utilizados em 93% dos programas dos tribunais53. Outras metodologias 

51 Sendo um conceito em construção, percebe-se uma preocupação entre os estudiosos 
em definir o que é, e o que não é Justiça Restaurativa. Embora seja compreensível essa pre-
ocupação, acredita-se que ainda não há maturidade suficiente para avaliar a necessidade de 
foco nessa empreitada - neste momento do estado da arte -, considerando que se trata de 
mais uma metodologia de solução de conflitos individuais e coletivos que não deve se consti-
tuir numa camisa de força, fechada em si mesma, sem dialogar com outras teorias e práticas 
decoloniais, sob o risco de consolidar a resistência à sua utilização fora do sistema de justiça, 
como já vem ocorrendo em alguns espaços sócio ocupacionais.
52 Aula inaugural disponível em https://www.youtube.com/watch?v=SDxDG6u7KVU. 
Acesso em 13/12/2021, às 19h35.
53 Segundo a pesquisa “Mapeamento dos Programas de Justiça Restaurativa”, publicada 
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também utilizadas no sistema de justiça nacional são as conferências familiares, a 
mediação vítima-ofensor e os círculos restaurativos, sendo certo, como já dito, que 
não existe um rol fechado de práticas, que devem ser exploradas e experimentadas 
de acordo com as peculiaridades do caso e dos sujeitos envolvidos, também 
contemplando particularidades locais e culturais.

2.1.2. SURGIMENTO: BREVE HISTÓRICO E REFLEXÕES NECESSÁRIAS

Da mesma forma que este trabalho não tem a pretensão de detalhar o conceito 
de Justiça Restaurativa, tampouco se ocupará de esmiuçar suas origens. Todavia, 
considerando se tratar de um tema ainda amplamente desconhecido, não é demais 
tecer algumas considerações quanto ao “surgimento” da Justiça Restaurativa, como 
hoje concebida.

Nessa linha, pode-se dizer que há um certo consenso de que a Justiça Restaurativa 
ganhou espaço, a partir da década de 1970, em países como Estados Unidos, Canadá, 
Nova Zelândia, Austrália e África do Sul, com o uso de técnicas tradicionais herdadas 
por comunidades autóctones (GRAF, 2021, p. 80).

Contudo, não se pode deixar de observar que esta é uma perspectiva, num certo 
sentido, ocidentalizada e eurocêntrica (veja-se, por exemplo, que todos os países 
referidos são anglófonos). Dessa forma, pode-se dizer que, apesar de as décadas de 
1970/80 constituírem um marco na utilização da Justiça Restaurativa, na forma em 
que é primordialmente estudada hoje, suas raízes  são provavelmente tão antigas 
quanto a história humana, e seus princípios e valores são comuns a diversas sociedades 
ancestrais (ARLÉ, 2020, p. 81).

Quanto ao surgimento da Justiça Restaurativa no Brasil, a pesquisa elaborada 
pelo Conselho Nacional de Justiça “Pilotando a justiça restaurativa: o papel do Poder 
Judiciário”, divulgada em 2018, afirma que (p. 113):

A Justiça Restaurativa faz sua aparição no Brasil nas primeiras 
décadas do século 21, e é oficialmente traduzida pelo Poder 
Judiciário a partir do ano de 2005, dando origem a uma Jus-
tiça Restaurativa judicial, cuja trajetória pode ser mapeada 
em dois tempos contínuos: a) o tempo da autodenominada 
“implantação”, que tem como marco os três projetos-piloto 
(São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal) e cobre um 
período aproximado de cinco anos (2005-2010); e b) o tempo 
da “institucionalização-expansão” que, tendo como marco a 
Resolução n. 125/2010, seguida da Resolução n. 225/2016, 
ambas do Conselho Nacional de Justiça, cobre a segunda dé-
cada do século 21 (2010-2017), estando no momento em cur-
so.

Assim, o relatório da pesquisa aponta que a Justiça Restaurativa é oficialmente 

em 2019 pelo Conselho Nacional de Justiça.



167
PERSPECTIVAS DE ATUAÇÃO AUTOCOMPOSITIVA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

traduzida pelo Poder Judiciário em 2005, por meio de três projetos-piloto decorrentes 
do projeto “Promovendo Práticas Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro”, 
encontrando-se atualmente em fase de expansão.

Por outro lado, conforme já se ponderou, não é possível determinar ao certo 
quando se iniciaram as práticas restaurativas em território brasileiro, observando-se 
que a perspectiva apresentada pelo CNJ possui viés institucional, sendo observada 
apenas pelo Poder Judiciário, diante dos projetos formalizados em relação ao tema.

Dessa forma, é necessário refletir sobre esta chegada da Justiça Restaurativa 
ao Brasil, através do sistema de justiça propriamente dito, diferindo do que ocorreu 
em certos países, onde seu desenvolvimento se deu majoritariamente por meio de 
iniciativas comunitárias. Outra característica da Justiça Restaurativa brasileira, como 
visto, é a predominância da metodologia capitaneada por Kay Pranis, de círculos de 
construção de paz. 

Estes pontos são essenciais para iluminar a reflexão trazida por este trabalho e 
entender algumas dificuldades para implementação da Justiça Restaurativa de modo 
puro e, inclusive, acerca da pertinência ou não dessa necessidade, em se tratando de 
realidade brasileira.

Há de se considerar, ainda, que muitas das demandas que chegam ao sistema 
de justiça brasileiro têm origem na estrutura social marcada pelo alto grau de 
desigualdade socioeconômica e cultural, fatores estes que não são comumente 
considerados nas práticas restaurativas dos países europeus, onde inexiste reportado 
nível de desigualdade. Portanto, a implementação da Justiça Restaurativa no Brasil 
exige uma reflexão acerca dos determinantes estruturais que incidem nos conflitos, 
para que de fato se obtenha como resultados soluções transformadoras, perenes e 
com impacto coletivo.

Nesse sentido, são identificadas inclusive resistências à metodologia, por 
profissionais da área social, em razão da colonialidade presente no modo como a Justiça 
Restaurativa é apresentada às diversas categorias profissionais, desconsiderando 
o acúmulo teórico e prático destes profissionais no desenvolvimento de trabalho 
socioeducativos, especialmente na área da criança e do adolescente.

Vale ressaltar, ademais, que muitos dos princípios da Justiça Restaurativa, que se 
apresentam como novidade no sistema de justiça, há muito tempo vêm sendo adotados 
em outras práticas socioeducativas no cotidiano de diversas categorias profissionais, 
especialmente por aqueles que desenvolvem suas práticas à luz de teorias de matriz 
marxista ou freiriana, as quais trazem em si a perspectiva da emancipação humana.
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2.2. CONTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA

2.2.1. JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO MEIO E BÚSSOLA PARA A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO

A conceituação de Justiça Restaurativa, como visto, tem sido utilizada não só 
para tratar de violências e conflitos já ocorridos, mas também para abordar a justiça 
como valor, chegando a ser considerada como movimento social ou modo de vida. 
E é justamente nesse contexto mais amplo que essa visão de Justiça Restaurativa é 
plenamente compatível com a missão constitucional do Ministério Público brasileiro, 
concebido pela Carta de 1988 como instituição de acesso à justiça (ARLÉ, 2020, p. 
141).

Assim, nas palavras de Danielle Arlé, sendo a missão do Ministério Público 
aquela prevista no artigo 3º da Constituição Federal54, pautada na construção de uma 
sociedade mais livre, mais justa e mais solidária, a visão de justiça mais adequada às 
funções ministeriais é justamente a da Justiça Restaurativa, que propõe a satisfação 
da necessidade de todas as pessoas de maneira relacional. 

Para Kay Pranis (apud ARLÉ, 2020, p. 32) os Promotores de Justiça possuem papel 
relevantíssimo na abordagem das injustiças sistêmicas, e não só individuais. Dessa 
forma, o Ministério Público, com o apoio e participação ativa da comunidade, escolas, 
entidades públicas e todos os setores da sociedade, pode, articulando a sabedoria e 
comprometimento coletivos, contribuir para transformar os desequilíbrios sistêmicos 
de uma cultura, agindo como precursor da transformação social (ARLÉ, 2020, p. 142).

Em se tratando de sistema de justiça, a adoção de práticas restaurativas se 
constitui numa transformação cultural fundamental para a promoção da Justiça 
e humanização do atendimento, em especial dos segmentos vulnerabilizados da 
população, que constituem alvos prioritários do modelo da atuação punitivista nele 
vigente.

Nesse contexto, a reflexão sobre Justiça Restaurativa e Violência Doméstica 
comparece ao debate com suas múltiplas e complexas determinações de ordens 
estruturais, sociais, econômicas e culturais, que, por si sós, já colocam a mulher em 
uma posição de vulnerabilidade. Tal vulnerabilidade fica evidente nas manifestações 
de machismo que se traduzem em todos os tipos de violência55 contra a mulher no 
ambiente familiar.

54 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - cons-
truir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erra-
dicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;  IV - pro-
mover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação.
55 Física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. 
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2.2.2. INSATISFAÇÃO DAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM O SISTEMA ATUAL

Observa-se que, além do olhar objetivo, que revela a incapacidade do sistema 
de justiça de lidar com a complexidade dos conflitos envolvendo a violência contra 
a mulher, as próprias vítimas manifestam sua insatisfação com o funcionamento da 
persecução penal convencional. 

Nesse sentido, uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2018), que 
entrevistou 75 mulheres vítimas de violência doméstica, de sete cidades brasileiras 
(Belém, Brasília, João Pessoa, Maceió, Porto Alegre, Recife e São Paulo) observou 
que, quando questionadas se voltariam a buscar o sistema de justiça criminal no caso 
de sofrer novas agressões, ou se recomendariam o processo para alguém, apenas 
uma minoria disse recomendar o procedimento sem restrições. Assim, a maioria das 
vítimas entrevistadas afirmou apenas recomendar o processo por não enxergar outra 
forma de proceder ou, simplesmente, relatou não recomendar o processo.

A pesquisa também revelou, na fala das vítimas, dificuldades para entender o 
procedimento e quais seriam seus próximos passos56, bem como denunciou equívocos 
na identificação e diferenciação das instituições envolvidas (Ministério Público, 
Defensoria, etc.).

A demora do processo criminal também foi apontada, tanto pelas vítimas como 
pela maioria das equipes, como uma forma de revitimização, na medida em que 
a vítima precisava retomar uma situação que ela gostaria de esquecer. Da mesma 
forma, foram observadas narrativas de revitimização atreladas à falta de sensibilidade 
(ou machismo) dos atores do sistema de justiça criminal no trato das mulheres 
entrevistadas.

Por fim, destaca-se que, na maioria dos casos, as vítimas relataram procurar o 
sistema de justiça criminal apenas com o objetivo de interromper o ciclo da violência, 
estando suas expectativas voltadas, de uma maneira geral, mais às medidas protetivas 
do que propriamente ao processo penal.

2.2.3. RECEIOS QUANTO À APLICAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO ÂMBITO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Diante da patente insuficiência do sistema convencional para lidar com os 
conflitos envolvendo violência doméstica e familiar contra as mulheres, a Justiça 
Restaurativa passou a ser incentivada neste âmbito, inclusive pelo Conselho Nacional 
de Justiça (Resoluções nº 225/2016 e 288/2019).

Contudo, além da resistência já apontada especialmente por algumas categorias 
profissionais, em relação à abordagem da Justiça Restaurativa como um todo, existem 
também questionamentos sobre os limites e vantagens de sua utilização na violência 
de gênero, especificamente (TONCHE, 2021, p. 128).

Nesse sentido, percebe-se, fundamentalmente, uma sensação de incerteza 

56 Da mesma forma, as vítimas relataram a necessidade de ir, inúmeras vezes, ao juizado 
(ou vara) para pedir alguma informação sobre o andamento do seu processo, havendo tam-
bém a necessidade de procurar alguém, geralmente um integrante da equipe multidiscipli-
nar, para explicar o que está acontecendo e quais as consequências daquele processo.
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quanto às práticas restaurativas - que supostamente poderiam promover maior 
revitimização, atribuindo à mulher certa responsabilidade pela “recomposição da 
família” -, bem como um receio de que haja um retrocesso à situação anterior à 
promulgação da Lei Maria da Penha57.

Como bem pontuado por Fernanda Rosenblatt e Marília Montenegro Pessoa 
de Mello (2015, p. 106), uma preocupação típica nesses conflitos marcados pelo 
desequilíbrio de poder entre as partes consiste na possibilidade de manipulação do 
processo pelo infrator e consequente sobrevitimização da vítima. 

As autoras ponderam, nessa linha, que, enquanto o modelo tradicional de 
justiça criminal poderia acabar forçando o rompimento da relação entre as partes, 
a aplicação da Justiça Restaurativa poderia acabar tolhendo a vontade que algumas 
vítimas de violência doméstica têm de romper com o seu parceiro e, em ambos os 
casos, a mulher permaneceria silenciada no processo de resolução do seu próprio 
conflito. 

Interessante observar, como aponta Juliana Tonche, que muitas das resistências 
com relação ao modelo da Justiça Restaurativa se baseiam também no que se 
considera que são falhas do sistema de justiça oficial, sendo tais percepções, portanto, 
transpostas à Justiça Restaurativa (2021, p. 134).

Verifica-se, assim, que em muitos dos casos em que não se recomendaria a 
aplicação da Justiça Restaurativa na seara da violência doméstica, igualmente seria 
desencorajado seu uso diante de outras espécies de conflitos, por ausência dos 
pressupostos básicos para que ocorra a prática restaurativa (por exemplo, a perspectiva 
da horizontalidade, a voluntariedade da vítima, o atendimento às necessidades de 
todos os envolvidos, etc).

De toda forma, certo é que a aplicação da Justiça Restaurativa em casos 
de violência doméstica ainda carece de estudo, especialmente no Brasil, sendo 
necessárias pesquisas para explorar as potencialidades e os riscos da utilização de 
práticas restaurativas nessas situações. O presente trabalho, nesse sentido, apresenta-
se como uma contribuição tímida a fim de fomentar estudos e debates nesta temática.

2.2.4. VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA EM CASOS ENVOLVENDO 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CUIDADOS NECESSÁRIOS

Dados publicados em 2019, oriundos de pesquisa realizada pelo Conselho 
Nacional de Justiça, com o objetivo de mapear os programas de Justiça Restaurativa 
no país, demonstram sua propagação em terras brasileiras: dos 32 tribunais, 31 

57 Paloma Graf, acrescenta, ainda (GRAF, 2021, p. 143 que): “As maiores preocupações 
quanto às práticas se resumem a possíveis desequilíbrios de poder; revitimização da mulher; 
banalização da violência; como reparar o dano (que não se limite a pedido de desculpas); o 
perigo da cheap justice (justiça barata), que contribui para o ciclo da violência; e, por fim, 
qual a sua viabilidade/possibilidade e eficácia/eficiência. Além disso, podemos acrescentar 
os seguintes riscos: o de transformar ambientes públicos em simples espaço de escuta tera-
pêutico sem apoio de políticas públicas ou ações afirmativas; a possibilidade de barganha do 
processo pelo homem ao manipular o processo com sua possível simulação de voluntarie-
dade para obter vantagens; a seletividade dos casos encaminhados aos projetos de justiça 
restaurativa por meio de juízes, promotores e demais agentes dos serviços públicos; foco no 
perdão, na reconciliação e na absolvição.”
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responderam à pesquisa; destes, 25 tribunais de justiça e 3 tribunais regionais federais 
possuem algum tipo de iniciativa de Justiça Restaurativa, sendo que, com relação às 
áreas de aplicação das práticas restaurativas, a violência doméstica corresponde a 
52,3% dos casos (CNJ, 2019).

Como já se ressaltou, é cediço que a violência doméstica possui origem 
multifatorial e políticas públicas não são capazes de, sozinhas, atenderem a demanda 
social - tampouco o sistema de justiça como hoje conhecido, permeado por diversas 
limitações. 

Dessa forma, em que pese a Lei Maria da Penha represente um marco ao 
promover um tratamento mais amplo e intersetorial à violência doméstica, observa-
se que, além das dificuldades para sua completa implementação, remanesce, como 
já exposto, a insatisfação das vítimas com funcionamento do sistema de justiça como 
hoje configurado.

Assim, a Justiça Restaurativa pode ser vislumbrada, neste âmbito, como uma 
forma de contemplar a necessidade dos envolvidos e buscar a pacificação social, de 
forma a, de maneira articulada com as ações de políticas sociais e da rede, incluir 
a vítima e a comunidade no processo, empoderando a mulher e responsabilizando 
adequadamente o agressor (GRAF, 2021, p. 119).

Não se pode olvidar, contudo, dos cuidados especiais a serem tomados, como já 
destacado no tópico acima.

Nesse sentido, é fundamental atentar-se para a formação e capacitação dos 
facilitadores de práticas restaurativas, bem como dos demais envolvidos, de modo 
que sejam devidamente instruídos a lidar com as diversas e complexas questões 
subjacentes à violência doméstica, tais como as relações de poder advindas do 
patriarcado, questões de gênero, classe, raça, dependência química e demais 
particularidades psicossociais, culturais e econômicas que sustentam esta forma de 
violência.

2.3. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR MEIO DA ADOÇÃO DA ABORDAGEM 
RESTAURATIVA NO ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: UM ESTUDO DE CASO DO 
GRUPO REFLEXIVO “DO ACOLHER AO TRANSFORMAR”.

2.3.1. TERMINOLOGIAS, TIPOS E GRAUS DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA

Para além da conceituação de Justiça Restaurativa, neste trabalho faz-se 
necessário que haja clareza sobre alguns termos utilizados neste contexto. Dessa 
forma, traz-se as conceituações oferecidas pela autora Danielle Arlé (2020, p. 65-
66), bem como pelo Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério 
Público, em suas resoluções.

Pois bem. “Prática restaurativa”, segundo a Resolução n. 225/2016 do CNJ, é 
entendida como processo restaurativo que atua de forma diferenciada para tratar as 
situações, optando-se pela palavra prática no lugar de processo, a fim de não existir 
conflito com a terminologia de processo judicial (ARLÉ, 2022, p. 66).

A resolução nº 118/2014 do CNMP traz também a seguinte explanação:

As práticas restaurativas são recomendadas nas situações 
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para as quais seja viável a busca da reparação dos efeitos 
da infração por intermédio da harmonização entre o(s) seu(s) 
autor(es) e a(s) vítima(s), com o objetivo de restaurar o conví-
vio social e a efetiva pacificação dos relacionamentos.

Ainda, dentre as práticas restaurativas, há tipos e graus que são trazidos por 
Paul McCold e Ted Wachtel (2003; apud GRAF, 2019, p. 192), considerando-se o 
atendimento às demandas de reparação à vítima, a responsabilidade do transgressor 
e a reconciliação por comunidades de assistência.

Nesta classificação, têm-se as práticas que englobam a) reparação à(s) vítima(s), 
b) responsabilidade do transgressor, e c) reconciliação por comunidades de assistência 
(comunidade e rede de proteção social) como aquelas “totalmente restaurativas”. 
Por outro lado, quando estas práticas atendem apenas duas das demandas, podem 
ser consideradas “na maior parte restaurativas” - como as conferências sem vítimas 
-, e, quando atendem apenas um dos lados/demandas, podem ser consideradas 
“parcialmente restaurativas”. 

Ainda na esteira da identificação de terminologias, o CNJ traz, em sua Resolução 
nº 225/2016, os conceitos para os termos “procedimento restaurativo” e “enfoque 
restaurativo”.

Nesse sentido, vislumbra-se procedimento restaurativo como um conjunto de 
atividades e etapas a serem promovidas objetivando a composição das situações, 
enquanto o enfoque restaurativo é uma abordagem diferenciada das situações, ou dos 
contextos a elas relacionados, que compreende os seguintes aspectos: a) participação 
dos envolvidos, das famílias e das comunidades; b) atenção às necessidades legítimas 
da vítima e do ofensor; c) reparação dos danos sofridos; d) compartilhamento de 
responsabilidades e obrigações entre ofensor, vítima, famílias e comunidade para 
superação das causas e consequências do ocorrido58.

Outrossim, Arlé traz a conceituação de “abordagem restaurativa”, na qual se 
revela a ênfase deste trabalho, como “qualquer abordagem focada nos princípios e 
valores da Justiça Restaurativa, utilizada ou não dentro de um processo de Justiça 
Restaurativa, podendo ser usada até mesmo dentro de um processo judicial 
convencional” (2020, p. 66).

E é justamente nesta linha, ou seja, sobre a abordagem restaurativa presente no 
cerne da condução dos encontros do grupo reflexivo “Do Acolher ao Transformar”, 
que se tratará a seguir.

2.3.2. GRUPO REFLEXIVO “DO ACOLHER AO TRANSFORMAR”: SEU ALINHAMENTO COM 
A LEI MARIA DA PENHA E A ABORDAGEM RESTAURATIVA

A Promotoria de Justiça de Manoel Ribas, diante da percepção de um cenário 
de amplas ocorrências de violência doméstica, no ano de 2019, por meio de dados 
quantitativos extraídos do sistema PRO-MP, constatou que 30% dos crimes cometidos 
na Comarca de Manoel Ribas - que engloba os municípios de Manoel Ribas e Nova 

58  Artigo 1º, § 1º, incisos II e V, da Resolução 225/2016, do CNJ.
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Tebas/PR59 - tratavam de crimes ocorridos no âmbito da violência doméstica, familiar 
ou íntima de afeto, nos termos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Em face da realidade observada, deu-se início à implementação de um projeto 
denominado “Do Acolher ao Transformar”, por meio da criação de um grupo reflexivo, 
que visa trabalhar com autores de violência doméstica, encaminhados pelo Poder 
Judiciário, (i) quando da aplicação da medida protetiva de urgência disposta no 
artigo 22, inciso VI, da Lei n. 11.340/2006 (comparecimento do agressor a programas 
de recuperação e reeducação); (ii) quando da prolação de sentença condenatória 
criminal, com amparo nas disposições contidas nos artigos 1°, 115 e 152, parágrafo 
único, todos da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal); ou, ainda, (iii) com homens 
que voluntariamente manifestem seu desejo por participar do grupo.

O projeto, que foi criado em novembro de 2019, teve efetivo início apenas no 
ano de 2021, considerando a situação pandêmica vivenciada pelo país em relação a 
COVID-1960.

Assim, conforme informações obtidas junto à Coordenadoria do projeto, foram 
encaminhados, no primeiro levantamento, realizado em meados de 2021, cerca de 
18 (dezoito) homens por meio de aplicação de Medida Protetiva de Urgência, sendo 
que cerca de 02 (dois) residiam em Comarca diversa, 01 (um) encontrava-se preso 
preventivamente e 02 (dois) posteriormente tiveram a medida revogada, o que 
impossibilitou a inserção destes no grupo.

Dessa forma, foram agendadas 13 (treze) entrevistas iniciais individuais para 
triagem e diagnóstico, sendo que, das 13 (treze) entrevistas realizadas, 01 (um) dos 
fatos tratava-se de caso de violência sexual doméstica contra criança ou adolescente, 
e diante das peculiaridades, houve a não inserção do entrevistado no grupo, sendo 
sugestionado o seu encaminhamento para atendimento individual por equipe da rede 
do município competente.

Na entrevista inicial é utilizado o material base do ISER61 (2011) adaptado 
às necessidades do projeto, bem como são apresentados alguns dos princípios 
norteadores dos encontros em grupo a serem realizados, princípios estes de 
abordagem restaurativa, como: a) voluntariedade nos compartilhamentos durante 

59  Conforme consultas realizadas no dia 29/11/2019 no sistema PRO-MP, tendo como 
marco temporal 01/01/2006 a 29/11/2019 e parâmetros os inquéritos policiais autuados em 
referido período na Comarca de Manoel Ribas (envolvendo os crimes de violência domésti-
cas, não se considerando, ainda, eventuais boletins de registro de ocorrência que não resul-
taram na instauração de inquérito policial ou outros tipos de procedimentos que não foram 
precedidos de registro de boletim de ocorrência (como pode ser o caso do procedimento 
investigatório criminal no âmbito do Ministério Público).
60  É possível obter maiores informações sobre o projeto através do material disponi-
bilizado na página do NUPIA no site do Ministério Público do Estado do Paraná (https://site.
mppr.mp.br/pagina-3641.html) ou, ainda, por meio de contato junto à coordenadoria e su-
pervisão do projeto, que atualmente é exercida por integrantes da Promotoria de Justiça de 
Manoel Ribas - Idealizadora e Coordenadora atual do projeto “Do Acolher ao Transformar”: 
Aline Ferreira Jorge Heinzen, servidora do MPPR. Supervisão atual do projeto “Do Acolher 
ao Transformar”: Teilor Santana da Silva, Promotor de Justiça do MPPR. Contatos: telefone e 
whatsapp 43 3435-2664; e-mail manoelribas.prom@mppr.mp.br.
61  Cartilha de Serviços de educação e responsabilização para homens autores de vio-
lência contra mulheres: proposta para elaboração de parâmetros técnicos. Disponível em 
https://www.iser.org.br/wp-content/uploads/2020/08/iser_cartilha-proposta-para-elabora-
cao-de-parametros-tecnicos-1.pdf. Consulta em 11 de dezembro de 2021, às 19h37.
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os encontros e na participação das atividades propostas; b) sigilo da participação no 
grupo reflexivo e sigilo quanto aos compartilhamentos e vivências; c) horizontalidade 
entre os participantes, incluindo os facilitadores; entre outros.

As metodologias utilizadas nos encontros, em maior parte, são de círculos de 
integração e diálogo com exposições, os quais têm seus roteiros moldados conforme a 
demanda peculiar do grupo de homens participantes, havendo também a modalidade 
de palestra seguida de círculo de diálogo. Para os círculos é adotada a metodologia 
de círculos de construção de paz da Kay Pranis, ainda que o encaminhamento tenha 
sido compulsório.

Nestes encontros são trabalhados temas como: Lei Maria da Penha; papel 
dos grupos para autores de violência doméstica enquanto grupos reflexivos e 
responsabilizantes; significados da violência e o seu ciclo; raízes históricas da violência 
contra a mulher; saúde do homem; abuso de álcool e outras drogas; diferença de 
gêneros e os papéis familiares; a construção histórica e social das masculinidades; 
metodologias de tratativas de conflitos; história pessoal dos participantes.

O primeiro encontro do grupo reflexivo, turma 01, ocorreu no dia 1º de setembro 
de 2021 e o referido grupo chegou ao fim no dia 10 de dezembro de 2021, com a 
realização de atividade de reposição para faltantes e entrevistas finais.

Como resultados quantitativos preliminares do primeiro grupo, foi possível 
constatar a conclusão, com êxito, de 09 (nove) participantes; e, ainda, a existência de 
02 (dois) participantes que irão repor, excepcionalmente, um encontro na próxima 
turma, diante de faltas justificadas que não puderam ser repostas; bem como 01 
(um) participante não concluinte, que obteve apenas 50% de presença, apresentando 
faltas injustificadas e não comparecendo às reposições e tampouco à entrevista final.

Destarte, não houve registro de ocorrência de reiteração de ato delituoso por 
11 (onze) dos 12 (doze) participantes, durante a execução do grupo reflexivo a que 
pertenciam.

Ademais, como resultados de dados qualitativos preliminares em relação à 
participação no grupo reflexivo, a partir da colheita dos depoimentos dos envolvidos62, 
foi possível constatar, em alguns casos: a) abandono ou diminuição do consumo de 
bebidas alcoólicas, inclusive por parte da nova companheira; b) início de trabalho 
formal ou informal; c) maior convivência com familiares, ao invés de frequência a 
bares, por exemplo; d) melhora no diálogo com familiares; e) reconhecimento do 
cometimento de atos violentos - em especial não físicos - em face de mulheres; f) 
início de tratamento psiquiátrico voluntário; g) compartilhamento das reflexões 
pessoais oriundas dos encontros com colegas de trabalho, com o intuito de levar 
maior conhecimento a estes sobre as temáticas abordadas; h) notícia de consenso, 
ao menos parcial, em divórcio litigioso de extrema complexidade com a ex-esposa, 
conforme depoimento também dado pela advogada desta, como resultado dos 
trabalhos realizados pelo grupo reflexivo; entre outros.

Após concluídos os encontros, foram realizadas entrevistas finais individuais 

62  Informações obtidas junto à Coordenadora do projeto, e que foram colhidas por 
meio de compartilhamentos pessoais dos participantes durante os encontros, por meio de 
respostas apresentadas na entrevista final por eles, ou ainda, por meio de depoimentos gra-
vados não identificados, com anuência dos participantes.
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com 11 (onze) dos 12 (doze) participantes, e, quando questionados se as perspectivas 
do grupo foram atingidas, todos afirmaram que sim ou que foram superadas. Quando 
questionados sobre os resultados obtidos com a participação, 09 (nove) apresentaram 
resultados positivos e 02 (dois) afirmaram que não obtiveram mudanças significativas.

Para demonstrar os resultados, transcreve-se alguns depoimentos de 
participantes63:

Depoimento X

(...) hora que nós chegar lá eles vão xingar nós, vão dizer palavrão 
pra nós porque nós bebemos, porque nós xingamos a mulher, mas 
quando chegamos aqui já mudou bastante; quando cheguei lá em casa 
até comentei com os piá, com meus amigos, essas meninas são bem 
educadas, sabem respeitar os outros, e nós aprendemos também que 
palavrão eu não posso falar para os outros, nem para vocês e nem para 
um amigo meu, porque é um crime né, xingar, agredir a mulher é um 
crime, e está certa esta Lei Maria da Penha; você aprende mais a respeitar 
os outros, você gosta de ser respeitado, não quer ser maltratado, tem 
muito caboclo que maltrata a gente ainda, mas isso aí é falta de educação 
e falta de entrar neste grupo que fizemos, porque se vem aqui aprende 
né, como é para tratar os outros, respeitar. (...)

Depoimento Y

(...) foi muito bom a troca de experiência ali na roda; pra mim foi muito 
bom aprender hoje a dar mais valor na mulher; porque do jeito que 
a gente entendia, daquele lado que a mulher tem que ser mandada é 
errado, a gente não pode ser machista, a gente tem que ceder o lado, 
dividir as tarefas; andar lado a lado com sua esposa, companheira, 
vizinha, com sua mãe, com sua avó, e não procurar agredir, sempre 
manter a calma com elas. (...)

Depoimento Z

(...) para mim foi bastante produtivo; na verdade quando eu vim aqui 
eu era meio emburridão, quietão, não se abria né; hoje eu tento me 
abrir mais e conversar mais calmo, penso mais para falar, antigamente 
extrapolava nas conversas, e falava sem pensar; eu acho que assim 
para mim foi bom, e até a respeito da minha parceira que tenho hoje, 
a gente quando é homem, é bem machistão, quer na hora que quer 
[se referindo a relações sexuais], e hoje não, a gente se respeitamos 
mais, ela me entende, eu entendo ela, tem o tempo necessário dela; 
(...) no primeiro dia que eu vim aqui, não, esse negócio aqui é encher 

63 Transcrições disponibilizadas pela Coordenadoria do Projeto “Do Acolher ao Transfor-
mar”.
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linguiça, e você vir no segundo, terceiro dia, foi gostoso, que nem o dia 
que ela fez a brincadeira do papel com nós lá, foi um negócio assim 
interessante; e você vai conversando, escutando as histórias dos outros, 
é bem bacana; eu nunca tinha participado disso, e só tenho a agradecer 
a vocês, vocês são gente boa, pessoas queridas; (...) [em relação a nova 
parceira] nós tivemos umas discussões familiares, de família; o que 
está acontecendo com nós, o que está acontecendo é o gole, a bebida; 
então falamos vamos parar, eu e ela, nós decidimos juntos isso aí; nós 
se gostamos, nós queremos estar junto um com o outro, e daí ficamos 
juntos e brigamos, bebemos e brigamos, então vamos parar com isso aí; 
não somos viciados, não somos dependentes e paramos; não faz falta 
nenhuma, só está fazendo muito bem para nós; nós levanta cedo, eu 
faço café, ela troca o neném, ou eu troco o neném e ela faz café; já 
arrumamos o café, nós se ajudamos. (...)

Destarte, também foi possível verificar, a partir das explanações das profissionais 
atuantes no projeto, uma sensibilização dos homens às causas das mulheres - em 
especial da não violência -, maior compreensão sobre as raízes das masculinidades, os 
comportamentos tóxicos - tidos anteriormente como inofensivos -, reconhecimento 
da autorresponsabilidade por estes comportamentos e melhora na comunicação e no 
respeito ao próximo.

Constata-se, assim, que o projeto do grupo reflexivo “Do Acolher ao Transformar” 
atua como política pública de responsabilização e prevenção à violência contra a 
mulher na Comarca de Manoel Ribas, contemplando a proteção à vítima, prevenção 
à violência e responsabilização do autor, em alinhamento com as disposições da 
Lei Maria da Penha, por meio da realização de encontros que promovem o diálogo 
e reflexão acerca da temática, que visa, dentre outros objetivos específicos, à 
conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de 
conflitos e violência contra a mulher.

Quanto ao pilar de proteção à vítima, destaca-se ainda que a Promotoria de 
Justiça de Manoel Ribas, concomitantemente ao grupo reflexivo, e em razão deste, 
criou o projeto “Por Elas”, que propicia atendimento advocatício voluntário às vítimas 
de violência doméstica, a ser prestado quando do registro de ocorrência, tomada de 
depoimento ou pedido de medidas protetivas de urgência no âmbito da Delegacia 
de Polícia Civil, em parceria com a Comissão das Mulheres Advogadas da OAB de 
Ivaiporã/PR, para acolhimento, orientações e encaminhamentos da vítima de maneira 
mais qualificada64.

Desta maneira, conclui-se que o projeto “Do Acolher ao Transformar” destina-
se a atuar por meio de abordagens restaurativas durante a realização dos encontros, 
utilizando-se dos princípios da justiça restaurativa (horizontalidade, confidencialidade, 
voluntariedade no compartilhamento e participação ativa, urbanidade) junto à 

64 Mais detalhes sobre o projeto estão disponíveis em https://intranet.mppr.
mp.br/2021/11/2161/Por-Elas.html. Acesso restrito a integrantes do MPPR. Consulta em 11 
de dezembro de 2021, às 21h19min. Ou ainda, por meio de contato direto com a Promotoria 
de Justiça de Manoel Ribas/PR.
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metodologia de círculo de construção de paz de Kay Pranis.
Observa-se que esta forma de atuação tem promovido maior integração entre 

os participantes e facilitadores, construção de confiança e abertura para diálogos e 
compartilhamentos de histórias pessoais, espaço para fala e escuta, sentimento de 
pertencimento e desconstrução da marginalização - aspectos que podem ser citados 
como algumas das vantagens observadas quando da utilização desta abordagem 
restaurativa, mesmo em se tratando de um trabalho não categorizado como 
totalmente restaurativo.

Conveniente mencionar, por fim, ser unânime o entendimento das profissionais 
atuantes no grupo reflexivo (psicólogas, assistentes sociais, operadores do direito, 
etc.), no sentido de que a utilização da abordagem restaurativa, com a realização de 
encontros com a metodologia de círculos de diálogo e integração de Kay Pranis e 
a cultura compartilhada dos princípios norteadores da Justiça Restaurativa, dentro 
das peculiaridades do projeto, proporcionou o eminente alcance dos resultados 
apresentados.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tal como trazido por Paloma Graf (2021, p. 181), a elaboração de projetos 
restaurativos, ou ainda - como visto neste trabalho - a elaboração de projetos empregados 
como política pública de repressão e prevenção que adotem algumas das abordagens 
restaurativas, são estratégias afirmativas para o enfrentamento da violência contra 
as mulheres, não se tendo a ideia de extirpar a justiça convencional, mas sim auxiliar, 
conforme as condições materiais existentes, nesta quebra de paradigmas, uma vez que 
este tipo de violência é demasiadamente complexo, estando socialmente enraizado de 
forma profunda e, por vezes, invisível.

Neste contexto, tem-se o que se pode chamar de possibilidade de rupturas 
moleculares, isto é, da difusão de novos modos de pensar e de atuar da coletividade, com 
a possibilidade de ampliação de perspectivas (LUIZ, 2005, p. 133-134 apud GRAF, 2021, p. 
181).

Sendo assim, o encontro restaurativo acaba por ser um espaço privilegiado de 
reflexão e tomada de consciência acerca dos determinantes históricos dos conflitos em 
questão, tanto para os integrantes do Ministério Público como para as pessoas neles 
envolvidas, atuando-se na perspectiva de superação do conflito para a transformação em 
potência coletiva, buscando atender às necessidades dos implicados.

No caso da violência doméstica contra mulher, trabalhar esse conflito exige uma 
reflexão consistente sobre machismo estrutural, violência de gênero, diversidade, 
desigualdade e como tudo isso se apresenta no cotidiano das pessoas, para que a atuação 
do Ministério Público incida sobre as causas do conflito e, portanto, seja capaz de atender 
às necessidades das pessoas envolvidas, inclusive garantindo sua segurança e autonomia.

A partir disso, e destacando-se a necessidade de que o tema continue sendo 
estudado, é possível constatar a relevância de trabalhos desenvolvidos com abordagens 
restaurativas no enfrentamento à violência doméstica pelo Ministério Público estadual, 
sendo o projeto aqui apresentado, do grupo reflexivo “Do Acolher ao Transformar”, um 
recorte possível e, ao que tudo indica, benéfico, diante das inúmeras possibilidades de 
atuação existentes.
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ANEXO I - LISTA DE PESSOAS QUE 
INTEGRARAM O GRUPO DE PESQUISA EM 
MÉTODOS AUTOCOMPOSITIVOS EM 2021

Nome Função no MPPR à 
época da inscrição

Lotação na época da 
inscrição

Alana Faconti Bungart Assessor(a) 
Jurídico(a)

1ª  Promotoria de Justiça  
de Londrina

Alexandre Pedrozo Assessor(a) 
Jurídico(a)

Departamento de Gestão 
de Pessoas

Aline Ferreira Jorge Oficial de 
Promotoria
de Justiça

 Promotoria de Justiça  de 
Manoel Ribas

Ana Carla Luy da
Cunha Alonso

Estagiária(o) de Pós-
graduação

1ª  Promotoria de Justiça 
da Criança e do
Adolescente de
Curitiba

Ana Carolina Rossato
Atherino

Assessor(a) 
Jurídico(a)

Coordenadoria de
Recursos Cíveis

Ana Karina Abrão
Gama Monteiro

Promotor(a) de 
Justiça

6ª Promotoria de Justiça  
de Colombo

Ana Righi Cenci Promotor(a) de 
Justiça

Antônio Marcelo
Rogoski Andrade

Psicólogo Núcleo de Prática 
e Incentivo à 
Autocomposição

Árilla Constantino
Benkendorf

Estagiária(o) de Pós-
graduação

1ª PJ do Adolescente
em Conflito com a
Lei de Curitiba

Bianca maria
mioduski

Estagiária(o) de Pós-
graduação

Central de
Atendimento ao
Cidadão de Ponta
Grossa

Carla Ignacio Pessoa
Pereira

Estagiária(o) de Pós-
graduação

4ª  Promotoria de Justiça  
de Campo
Mourão

Carolina Ramos Sodré Assessor(a) 
Jurídico(a)

12ª  Promotoria de Justiça  
de Londrina
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Cecília Eliane Gagetti
Duarte

Psicóloga Núcleo de Prática 
e Incentivo à 
Autocomposição

Cláudia Cristina
Rodrigues Martins
Madalozo

Promotor(a) de 
Justiça

5ª  Promotoria de Justiça  
de Proteção ao
Patrimônio Público
de Curitiba

Dalva Marin Medeiros Promotor(a) de 
Justiça

2ª  Promotoria de Justiça  
de Antonina

Denise Ratmann
Arruda Colin

Assistente Social Subprocuradoria-Geral de 
Justiça para Planejamento 
Institucional

Fabiana Pimenta
Soares

Promotor(a) de 
Justiça

3ª  Promotoria de Justiça 
de Apucarana

Fabiane Aparecida
Jambiski

Estagiária(o) de Pós-
graduação

2ª  Promotoria de Justiça 
de Colombo

Fernanda Maria
Campanha Motta
Ribas

Promotor(a) de 
Justiça

3ª  Promotoria de Justiça 
de
Enfrentamento de
Violência Doméstica
e Familiar com a
Mulher

Gabriela Gonçalves Nogarolli Estagiária(o) de Pós-
graduação

Centro de Apoio às 
Promotorias de Justiça de 
Direitos Humanos

Gabriela Sanchez
Ribeiro

Promotor(a) de 
Justiça

66ª Seção Judiciária
de Prudentópolis

Giulia Araújo de
Avelar Bandini

Estagiária(o) de Pós-
graduação

3ª PJ de Almirante
Tamandaré

Gustavo Felipe
Sanches Perdoncini

Estagiária(o) de Pós-
graduação

3ª Promotoria de Justiça 
de Campo Mourão

Isabella Santos Araujo Assessor(a) 
Jurídico(a)

2ª  Promotoria de Justiça 
de Medianeira

Jadyane Fontana
Franco Tuller Paulo

Assistente de
Promotoria

22ª  Promotoria de Justiça 
de Maringá

Julia de Britto Pereira
Fortuna

Promotor(a) de 
Justiça

 Promotoria de Justiça da 
4ª Seção Judiciária de
Telêmaco Borba
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Julia Hannah Santos
Pereira

Estagiária(o) de Pós-
graduação

2ª  Promotoria de Justiça 
de Defesa dos Direitos do 
Idoso de Curitiba

Liane Maria Vaz
Daniel

Assessor(a) 
Jurídico(a)

Núcleo de Atendimento ao 
Cidadão e às Comunidades

Lidia Lopes da Silva
Souza

Assistente Social Divisão de Assistência e 
Saúde Operacional

Luiz Murilo Verussa
Ramalho

Assessor(a) 
Jurídico(a)

Central de
Atendimento ao
Cidadão de Ponta
Grossa

Mabiane Czarnobai
Message

Promotor(a) de 
Justiça

1ª Seção Judiciária
de Curitiba

Manoela Zanon da
Silva

Assessor(a) 
Jurídico(a)

13ª  Promotoria de Justiça 
de Cascavel

Marilza da Silva
Moreira

Assessor(a) 
Jurídico(a)

Promotoria de Justiça de 
Auditoria
Militar

Mário Edson
Passerino Fischer da
Silva

Assessor(a) 
Jurídico(a)

Núcleo de Prática 
e Incentivo à 
Autocomposição

Matheus Augusto
Prado

Estagiária(o) de Pós-
graduação

Central de
Atendimento ao
Cidadão de Ponta
Grossa

Michely Kivel Zani Estagiária(o) de Pós-
graduação

Coordenadoria de
Recursos Criminais

Mônica Louise de
Azevedo

Procuradora de 
Justiça

3º  Grupo Criminal e
Coordenadora Estadual de 
Atendimento ao Público

Naãma Kimilly de
Oliveira Teixeira

Assessor(a) 
Jurídico(a)

7ª Promotoria de Justiça 
Criminal de
Curitiba

Raylson Thiago Perna
Câmara

Estagiária(o) de Pós-
graduação

1ª  Promotoria de Justiça 
de Defesa dos
Direitos do Idoso de
Curitiba
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Rodrigo Pereira Viana Estagiária(o) de Pós-
graduação

Divisão de Estágio

Samia Saad Gallotti
Bonavides

Procuradora de 
Justiça

Núcleo de Prática 
e Incentivo à 
Autocomposição

Sandra Mancino Assistente Social Núcleo de Prática 
e Incentivo à 
Autocomposição

Simone Berci
Francolin

Promotor(a) de 
Justiça

2ª Promotoria de Justiça  
de Goioerê

Thayná Regina
Navarros Cosme

Promotor(a) de 
Justiça

Promotoria de Justiça de 
São João

Thayssa Cristine
Marçal

Assessor(a) 
Jurídico(a)

Procuradoria Cível,
1º Grupo

Thimotie Aragon
Heemann

Promotor(a) de 
Justiça

Promotoria de Justiça de 
Campina da
Lagoa

Vanessa Manganaro
de Araujo Almeron

Assessor(a) 
Jurídico(a)

7ª Promotoria de Justiça 
de Londrina

Willian Lira de Souza Promotor(a) de 
Justiça

Núcleo de Prática 
e Incentivo à 
Autocomposição
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ANEXO II - ENUNCIADOS PRODUZIDOS 
NOS ANOS  2018 E 2019 

ENUNCIADOS DO GRUPO DE PESQUISA EM MÉTODOS AUTOCOMPOSITIVOS 
ANO DE 2018:

Enunciado I  (25.04.2018):  práticas restaurativas

Para uma resolução satisfatória dos problemas e alcance de mais 
resultados positivos na convivência social, conforme orientam a 
Resolução n. 118/2014 e a Recomendação n. 54/2017 do CNMP, é 
importante que os agentes ministeriais sejam receptivos às abordagens 
autocompositivas, as quais devem ser estimuladas pelos órgãos 
administrativos, consultivos e executivos da instituição. 
As práticas restaurativas previstas na resolução n. 118/2014 do CNMP 
são aplicáveis tanto no processo penal quanto nas áreas da infância 
e adolescência e família, o que já vem sendo implementado em 
algumas Promotorias de Justiça. Essas práticas visam a abordar pessoas 
diretamente envolvidas em uma situação de violência ou conflito, seus 
familiares, amigos e a comunidade, através de um encontro conduzido 
por dois facilitadores, mediante roteiro prédefinido e utilizando-se, 
por exemplo, a abordagem do "círculo restaurativo", com o objetivo 
de proporcionar um espaço seguro para as pessoas dialogarem acerca 
de seus sentimentos, necessidades e expectativas em relação à 
controvérsia, de como ela afeta eventual relacionamento prévio entre 
elas, e então estabelecerem e/ou construírem soluções de curto, médio 
e longo prazo. 

Enunciado II  (23.05.2018): a escolha do método e sua aplicação

A adoção de métodos autocompositivos e do perfil resolutivo decorrem 
também dos princípios constitucionais da democracia (art. 1º, caput, da 
CF), da isonomia (art. 5º, caput, da CF), da razoável duração do processo 
(5º, inc. LXXVIII) e da eficiência (art. 37, caput, da CF), podendo contribuir 
para poupar recursos públicos em razão da diminuição de processos 
ajuizados e ainda melhorar a gestão de conflitos, o que aumentaria a 
satisfação daqueles que buscam a Justiça, diante do maior potencial de 
efetividade no atendimento das demandas sociais.
Em sua aplicação, devem ser respeitadas as técnicas de cada método 
escolhido, posto que objetivam a criação de espaços democráticos e 
seguros de diálogo na perspectiva de viabilizar o consenso. Portanto, 
é imprescindível a prévia capacitação das pessoas nos órgãos com 
atribuição para empregá-las, sendo recomendável que o agente 
ministerial busque adotá-los dentro da Instituição e também incentivá-
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los em outros espaços, de modo a fomentar e difundir uma cultura de 
tratamento horizontal das questões, que estimule o protagonismo, o 
exercício da cidadania e a corresponsabilização.

Enunciado III  (20.06.2018):  mediação e conciliação

Ao conduzir técnicas negociais e dialógicas, como mediação e 
conciliação, o agente ministerial deve buscar separar as pessoas dos 
problemas e identificar, sem uma prévia concepção e convicção, os 
interesses das partes e, em segundo lugar, suas posições, de modo a 
propiciar a utilização de critérios objetivos que legitimem as escolhas 
dentre as alternativas que orientem opções de ganho mútuo. Entende-
se por interesse a pretensão que a parte busca satisfazer e por posição 
a forma como a pretensão pode ser satisfeita. 
O propósito será de superação da lógica adversarial na resolução de 
conflitos, estimulando-se a colaboração entre os envolvidos a fim de 
garantir a adoção de um perfil resolutivo quando da condução do caso. 
Em qualquer um dos métodos utilizados deve-se respeitar o princípio da 
voluntariedade e assegurar a compreensão dos interesses envolvidos e 
das correspondentes ferramentas comunicacionais e negociais.

Enunciado IV  (22.08.2018):  convenções processuais

Os termos de acordo, ou de ajustamento de conduta, sejam de cunho 
preventivo ou cominatório, devem expressar a finalidade almejada e 
antever os negócios jurídicos processuais que regerão eventual execução 
judicial do acordo, tendo em vista que, primordialmente, o ajuste a ser 
feito busca a não-judicialização, razão pela qual é preciso atentar para a 
questão da prescrição, posto que a parte que negocia com o Ministério 
Público não pode utilizar do instrumento para se furtar do cumprimento 
da obrigação assumida. 
Dentre os referidos negócios jurídicos processuais podem ser citados: 
(i) estabelecimento de multas, (ii) produção antecipada de provas, (iii) 
cláusulas de não recorribilidade, (iv) admissão de culpa.

Enunciado V  (19.09.2018): acordo de não persecução penal e práticas 
restaurativas

A Resolução n. 181/2017 do CNMP permite que casos de crimes, cuja 
pena mínima seja de até 4 anos, como o furto qualificado e o tráfico de 
drogas privilegiado, e que também se enquadrem nas demais condições 
dos incisos do §1º do art. 18, possam, mediante a confissão e entrega de 
provas pelo investigado, ser objeto de Acordo de Não-Persecução Penal, 
respeitadas as formalidades do §2º.
O acordo possui natureza de negócio jurídico público extrajudicial entre o 
Ministério Público e o investigado, na perspectiva de buscar alternativas 
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para conferir respostas mais céleres e adequadas aos casos penais de 
baixa e média gravidade. 
As práticas restaurativas podem ser utilizadas, conforme permissivo do 
inc. V do art. 18, se houver a concordância do ofendido e também do 
investigado, hipótese em que, atingindo-se o consenso, o cumprimento 
das medidas acordadas servirá de justificativa para a satisfação do 
mencionado acordo, e a efetiva participação do investigado nas 
abordagens restaurativas deve ser considerada para o fim de abrandar 
outra condição do cumprimento do acordo de não-persecução penal 
subsidiário à proposta restaurativa caso não seja obtido o consenso.

Enunciado VI  (29.10.2018): negociação

Negociar é a arte de fazer as concessões corretas, compreendendo-
se que a resolução dos impasses depende da colaboração entre seres 
humanos. Não se deve interpretar o outro lado como um mero obstáculo 
à própria posição e nem começar uma negociação com a solução pronta. 
É fundamental ser proativo e desenvolver empatia e abertura para 
escutar as necessidades e interesses de todos os envolvidos. 
A possibilidade de aprofundamento qualitativo do diálogo e, 
consequentemente, do acordo é maior quando o Ministério Público 
se abstém de recorrer ao viés punitivo como forma de ameaça. É 
importante preservar a relação entre os envolvidos e, para tanto, não 
se deve buscar avançar demais na negociação, ou seja, focar em ganhar 
tudo que se pretende, quando o que se conseguiu se mostra suficiente 
nas circunstâncias. A linguagem do acordo deve ser simples e clara e é 
fundamental confirmar se todos os envolvidos retiram do texto a mesma 
interpretação.

ENUNCIADOS DO GRUPO DE PESQUISA EM MÉTODOS AUTOCOMPOSITIVOS 
ANO DE 2019:

Enunciado I: Práticas restaurativas e a execução penal 

As práticas restaurativas podem ser aplicadas na fase de execução 
penal, pois não visam apenas a solução dos conflitos. Elas contribuem 
para reflexões e atitudes positivas que auxiliam a construir bons 
relacionamentos, com enfoque na transformação de atitudes, incluindo 
a vítima e seus familiares no processo decisório que resulta de uma 
penalização. Também propiciam a construção dialógica de uma resposta 
ao conflito e são pedagógicas, ao auxiliarem na compreensão das causas 
e consequências da ofensa. 
Mesmo que se esteja tratando de execução de uma pena já imposta, elas 
oportunizam a retratação de quem praticou a ofensa, perante a vítima 
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e/ou seus familiares, de forma a preservar e fortalecer os laços sociais, 
na perspectiva de se obter um resultado mais efetivo englobando a 
censura ao autor da ofensa e a corresponsabilização de outros atores. 
Os resultados positivos alcançados podem ser considerados para fins de 
progressão de regime; e, ainda que não seja este um enfoque primário, 
a experiência já demonstra que havendo tratamento restaurativo resta 
propiciada a não reincidência, de modo que as práticas favorecem a 
criação de um ambiente democratizado para a transformação positiva 
do conflito vinculado ao caso penal.

Enunciado II:  Autocomposição aplicada aos litígios coletivos 

Os litígios coletivos estruturais são aqueles em que não há 
necessariamente uma relação jurídica entre as pessoas, e o vínculo 
entre elas pode ser circunstancial, mutável e acidental, segundo a 
concepção de Edilson Vitorelli, em complemento à doutrina majoritária 
sobre o tema, de modo que podem ser compreendidos segundo duas 
categorias: a conflituosidade e a complexidade. 
A conflituosidade representa o grau de dissenso entre os integrantes 
da sociedade, e nem sempre todos os lesados desejam a mesma 
tutela jurisdicional. Pode haver num contexto social os subgrupos com 
pretensões total ou parcialmente antagônicas entre si. 
Já a complexidade deriva das múltiplas possibilidades de tutela de 
um direito e advém do fato de ser possível conceber variadas formas 
de tutela jurídica, as quais não são necessariamente equivalentes em 
termos fáticos, mas são juridicamente admissíveis e, por isso, os litígios 
coletivos estruturais devem ser analisados sob os mais diferentes 
aspectos. 
A autocomposição auxilia a identificar os vários interesses envolvidos 
em um litígio coletivo em dois momentos: primeiro para mensurar a 
complexidade e conflituosidade, propiciando o conhecimento dos grupos 
e interesses envolvidos, bem como a formulação de soluções criativas 
que viabilizem o atendimento mais amplo possível dos interesses, além 
do acesso e fruição dos direitos afetados.

Enunciado III: Formação e papel do mediador

O facilitador de uma mediação não é um apaziguador de conflitos, e sim 
aquela pessoa que propicia um espaço seguro e democrático no qual 
são criados os canais de comunicação que permitirão aos envolvidos 
coordenarem suas crenças e sentimentos a fim de transformar o 
conflito em uma oportunidade de aprendizado e construção de soluções 
satisfatórias para todos. 
O diálogo como caminho para a composição propicia o benefício 
de melhorar e restaurar a convivência, e isso previne novos conflitos 
na continuidade do relacionamento, por incentivar os envolvidos a 
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utilizarem formas de raciocínio e comunicação que previnam novos 
atritos. A mediação reforça a confiança e a escuta mútuas, facilitando o 
diálogo sincero e cooperativo. 
Na qualidade de fiscal da ordem jurídica e em atenção ao art. 3º, §3º, 
do CPC e a Resolução nº 118/2014 do CNMP, o Ministério Público tem 
a incumbência de incentivar a mediação, com vistas a uma abordagem 
mais adequada e sustentável dos conflitos quando as relações forem 
continuadas. 

Enunciado IV: Transação de direitos indisponíveis

O CPC (Lei 13.105/2015) e a Lei da Mediação (Lei 13.140/2015) 
ressaltam a necessidade de priorizar os procedimentos conciliatórios e 
mediativos, tanto em juízo como fora dele, sendo o TAC um exemplo 
da negociabilidade de direitos transindividuais, na medida em que se 
reconhece que a transação não importa em renúncia ou alienação dos 
direitos, e sim em ajuste de obrigações que decorrem deles. Inclusive, a 
Lei da Mediação prevê a possibilidade de procedimento autocompositivo 
para a solução de conflitos que envolvam direitos indisponíveis passíveis 
de transação. 
Os direitos indisponíveis são comumente referidos como uma categoria 
especial de posições irrenunciáveis devido à existência de interesse 
público em sua preservação, sendo que a indisponibilidade não se 
encerra em si mesma, mas serviria à preservação de alguns direitos, 
e por isso há relevância em analisar quais seriam os limites para as 
soluções consensuais em tais situações. 

Enunciado V: Técnicas de Negociação e celebração de Compromisso de 
Ajustamento de Conduta

A negociação conduzida pelo Ministério Público deve ser pautada, 
pelo menos, pelas seguintes diretrizes: atuação ética, comunicação 
competente, compartilhamento de informações corretas e objetivas, da 
valorização dos envolvidos sob a perspectiva da igualdade e respeito 
entre sujeitos; e compreensão mútua focada na construção conjunta de 
soluções.
Ao diagnosticar a possibilidade de promover uma negociação, a primeira 
providência a ser tomada é o seu planejamento, o que compreende: 
a coleta do máximo de informações, dados e argumentos de apoio 
possíveis; a verificação e oitiva dos possíveis interessados e afetados 
pela negociação; o esclarecimento dos interesses, alvos e metas em 
questão; a identificação dos possíveis enquadramentos da questão, do 
ponto de vista do proponente e dos interlocutores; e, ainda, a definição 
das estratégias e seus meios de implementação, a partir de métodos já 
consagrados, como a definição da “âncora” (base da negociação) e da 
“MASA – Melhor Alternativa Sem Acordo”. 
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Feito o planejamento já podem ser impulsionadas as fases subsequentes 
da negociação: contato dialógico; objetivação da negociação; formalização 
do acordo; e, por fim, o acompanhamento da implementação do acordo 
negociado.

Enunciado VI: Análise econômica do direito e teoria dos jogos 

A teoria dos jogos e a Análise Econômica do Direito (AED) são referências 
relevantes para a atuação no campo da autocomposição, especialmente 
na modalidade da negociação. 
Deve-se atentar à estrutura mental que muitas vezes norteia o 
raciocínio, especialmente com relação à influência de heurísticas, que 
são atalhos mentais, e vieses, que são os defeitos de raciocínio causados 
por preconceitos consolidados a partir da formação e da experiência do 
sujeito. 
A teoria dos jogos tem especial relevância quando se interage com 
uma multiplicidade de indivíduos e há necessidade de considerar os 
interesses, posições e direitos de cada um dos envolvidos. 
A AED, portanto, incentiva o condutor de uma negociação a verificar as 
formas mais eficientes de assegurar os direitos, enquanto a teoria dos 
jogos deposita seu enfoque no estudo do contexto dessa concretização 
e suas variáveis, bem como do perfil do outro negociador, em prol de 
antecipar movimentos e obstáculos ao que se pretende atingir.

Enunciado VII: Justiça Restaurativa e Ministério Público 

No MPPR os programas de justiça restaurativa que abordem conflitos 
entre vítimas e autores de ofensas devem ser prioritariamente orientados 
à preservação do bem-estar da vítima e a responsabilização dialógica 
e respeitosa dos autores, observando os 5 R’s da justiça restaurativa: 
relacionamento, respeito, reparação, responsabilidade e reintegração.
Cada programa deve conter: protocolos claros e objetivos para inclusão 
de casos; rol de facilitadores qualificados, imparciais e que não atuem 
nos procedimentos vinculados à situação facilitada; critério de admissão 
baseado no reconhecimento prévio pelo autor da ofensa quanto à sua 
responsabilidade; a consensualidade entre os envolvidos em relação ao 
resultado das práticas restaurativas; bem como um local seguro, que 
garanta o sigilo dos diálogos restaurativos e o máximo de comodidade 
dos participantes (ambiente acolhedor).
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