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Topics Tackling violence within child justice systems and ensuring child
friendly approaches for child victims, offenders, and witnesses.

Region Latin & Central America
Language Spanish

Abstract

Desenvolvimento do enfoque restaurativo no âmbito de unidade de privação de liberdade de

adolescentes que foram sentenciados pelo Poder Judiciário. O trabalho desenvolvido pelo

Governo do Espírito Santo, através do Instituto de Atendimento socioeducativo, em parceria

com o Instituto Terre des Hommes Brasil vem oferecendo práticas restaurativas para

prevenção, resolução de conflitos e fortalecimento do cumprimento das medidas

socioeducativas.

Three key take-aways of the session

● Conhecer experiência pioneira Brasileiro de implantação do enfoque restaurativo no

âmbito da privação de liberdade.

● Trocar experiências e saberes da justiça restaurativa no atendimento ao adolescente

em conflito com a lei penal.

● Aprimorar conhecimentos e processos restaurativos em unidades socioeducativas

brasileiras.
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Objectives

● Compartilhar experiência exitosa de inclusão do enfoque restaurativo em justiça

restaurativa em âmbito judicial

● Escuta às vítimas

Expected outcomes

➢ Trocar experiências entre os participantes.

➢ Aprimorar nossa prática, debate entre os participantes considerando no contexto

internacional.

Speakers

● Moderator

Fabiana Malheiros

Diretora Socioeducativa do IASES desde 2019.

● Panelists

1. Antonio Renato Gonçalves Pedrosa

Advogado, Presidente do Instituto Terre des Hommes Brasil, 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. Ariadina Astori Porto

Coordenadora Técnica na Unidade de Gestão do Projeto Estado Presente

Segurança Cidadã. Formação em Administração de Empresas, MBA em

Gestão de Projeto. Experiência de 10 anos em gestão de projetos na iniciativa

privada e 5 anos na iniciativa pública.

3. Wellyta Ribeiro Boninsenha

Gerente do Componente III, representando o Instituto de Atendimento

Socioeducativo do Espírito Santo - IASES. Membro da Comissão Especial de

Licitações na Unidade de Gestão do Projeto Estado Presente Segurança

Cidadã. Formação em Direito. Experiência de mais de 09 (nove) anos na área

da Socioeducação e mais de 05 anos de experiência em Licitações.
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4. Fabiana Malheiros

Diretora Socioeducativa do IASES desde 2019. Psicóloga, especialista em

política pública, especialista em gestão de segurança pública. Trabalhou como

conselheira tutelar durante 6 anos, foi psicóloga do projeto Sol nascente, que

trabalha com adolescentes em liberdade assistida. Foi coordenadora dos

projetos de prevenção à violência na prefeitura de Vitória e logo após

ouvidora da guarda municipal de Vitória na secretaria municipal de

segurança. Desde 2010 está no iases enquanto psicóloga. Foi subgerente

socioeducativa, gerente de duas unidades e coordenadora de semiliberdade

além de trabalhar ativamente na formação dos servidores.

5. Lívia F Cardoso

Referência Técnica para a Implantação dos Núcleos de Práticas Restaurativas

do IASES. Psicóloga Socioeducativa, Facilitadora de Círculos de Construção de

Paz e Instrutora em formação. Mestre em Psicologia Institucional e

Especialista em Saúde Mental e Atenção Psicossocial.
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