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Abstract

Este painel abordará as práticas restaurativas desenvolvidas através do Centro de Justiça

Restaurativa da Defensoria Pública do Ceará, em parceria com o Poder Judiciário, Ministério

Público e as organizações da sociedade civil, Instituto Terre des Hommes Brasil e Pastoral do

Menor. Um projeto que tornou-se política pública institucionalizada na Defensoria Pública

do Ceará e ganhador do Prêmio 2021 “Prioridade Absoluta” do Conselho Nacional de Justiça,

na categoria medidas infracionais. O objeto do Centro de Justiça Restaurativa é incluir o

paradigma restaurativo, através da realização das práticas restaurativas, no atendimento ao

adolescente autor do ato infracional. Desde sua criação no fina de 2017 o Centro atendeu

102 procedimentos restaurativos. Pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa

(NUESP) da Defensoria Pública, em 2019, a partir da análise de 61 processos judiciais

constatou que houve resolutividade de mais de 80% dos casos atendidos. Além deste

resultado o Centro garante a responsabilidade ao adolescente sob o viés restaurativo,

atenção às vítimas e mobilização da rede do sistema de garantia de direitos para o

atendimento ao adolescente, além de evitar internações.

Three key take-aways of the session

● Conhecer experiência inovadora no atendimento judicial do adolescente em conflito,

através da justiça restaurativa, na perspectiva da Defensoria Pública.
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● Trocar experiências do paradigma restaurativo, com foco na atenção das vítimas,

responsabilização do adolescente.

● Adquirir conhecimentos sobre como conceber, desenvolver e implantar programa

restaurativo com jovens.

Objectives

● Compartilhar metodologia que vem sendo aplicada no Brasil para prevenção e

tratamento do delito pratico por adolescentes.

● Apresentar as condicionalidades para aplicação da metodologia.

● Compartilhar saberes.

Expected outcomes

➢ Trocar experiências entre os participantes.

➢ Aprimorar prática.

➢ Intercâmbio de experiências e saberes.

Speakers

● Moderator

Antonio Renato Gonçalves Pedrosa

● Chat moderator

Carlos de Melo Neto. Advogado

● Panelists

1. Antonio Renato Gonçalves Pedrosa

Presidente do Instituto Terre des Hommes Brasil. Advogado, facilitador de

práticas restaurativas, Especialista em Mediação de Conflitos, com 25 anos de

experiência em projetos sociais de promoção e defesa dos direitos da criança

e do adolescente.

2. Érica Albuquerque

Defensora Pública, Coordenadora do CJR, Mestre em Direito e Gestão de
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Conflitos e Facilitadora de Práticas Restaurativa.

3. Lívia Cavalcante

Mestre em Psicologia, Facilitadora em Práticas Restaurativas e Docente da

Unifametro no curso de Direito.

4. Carlos de Melo Neto

Advogado. Consultor em Justiça Restaurativa, facilitador e instrutor de

prática.

5. Jeane Freitas

Graduada Jornalismo e Facilitadora de Práticas Restaurativas.
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