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PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE JUSTIÇA 

RESTAURATIVA NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG 

 

1.O PROJETO 

 

1.1  Objeto do projeto  

 

Implantação de Projeto de Justiça Restaurativa que será executado no âmbito da Secretaria de 

Estado de Defesa Social, através da Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade na 

Comarca de Belo Horizonte/MG, com os objetivos de atender ao Sistema de Justiça Criminal 

no mapeamento, sensibilização e execução de práticas restaurativas, contribuindo para o 

fortalecimento da Política de Alternativas Penais e no fomento da Justiça Restaurativa no 

Estado de Minas Gerais, a partir da promoção de espaços de colaboração das partes 

envolvidas e da comunidade na construção de propostas de resolução pacífica de conflitos  

junto ao Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, buscando dessa forma intervir nos 

ciclos de violência e criminalidade. 

 

1.2 Organização responsável 

 

Organização proponente 

Nome: Secretaria de Estado de Defesa Social  

Endereço completo: Avenida Prefeito Américo Gianetti, s/n, Edifício Minas, 3º andar – 

Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG - Cidade Administrativa Presidente Tancredo 

Neves. 

CEP: 31.630-900 

Telefone: (31) 3915-5539 

E-mail: gab@defesasocial.mg.gov.br 

CNPJ: 05.487.631/0001-09 

Nome do responsável: Rômulo de Carvalho Ferraz 

Cargo: Secretário de Estado de Defesa Social 

N.º da identidade: IPF-RJ 04347814-8 

CPF: 816282857-53 
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Organização Colaboradora: Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

 

Coordenação do Projeto 

Setor Responsável: Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade – CPEC da 

Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais - SEDS 

Gestor Responsável: Talles Andrade de Souza – Coordenador Especial da CPEC 

CI: RG MG 6.825.688 – SSP/MG 

CPF: 041.282.746.82 

Telefone: (31) 3915-5448 

E-mail: talles.andrade@defesasocial.mg.gov.br  

Estado: Minas Gerais 

Município: Belo Horizonte 

 

1.4 Linha programática do projeto 

Implantação de Projeto de Justiça Restaurativa que será executado no âmbito do Centro de 

Prevenção à Criminalidade e Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no Município de Belo 

Horizonte/MG.  

 

1.5 Resumo do projeto  

 

O conflito e o Sistema de Justiça  

 

“Queres porventura perder o processo? 

Sabes o que isso significaria? Significaria 

simplesmente ficar anulado, e também que 

todos teus parentes fiquem anulados ou pelo 

menos humilhados até o chão. Josef, 

desperta! Tua indiferença me põe fora dos 

eixos! Ao olhar-te, quase poderia afirmar-se a 

verdade do provérbio: „Ter semelhante 

processo significa já tê-lo perdido‟". 

 

O Processo – Franz Kafka 

 

mailto:talles.andrade@defesasocial.mg.gov.br
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Os conflitos em geral exigem uma variedade de respostas para além de receitas 

únicas, procedimentos formais e mecanismos de coação. Na busca pelo bem estar social 

coletivo, a Justiça não deve ser vista como uma meta a ser atingida, unicamente, pelas 

instituições que compõem o Sistema de Justiça Criminal, mas também pelas coletividades e 

pessoas envolvidas, em uma perspectiva de cooperação. 

É nesse sentido, que na busca por alternativas ao sistema tradicional de justiça, surge 

um conjunto de práticas que buscam restaurar o conflito dentro ou fora desse sistema, com 

possibilidades outras, que não somente respostas por meio da imposição de penas ou medidas 

ao suposto “autor do crime”. Segundo a Resolução 2012/12 da Organização das Nações 

Unidas o processo restaurativo 

 

(...) significa qualquer processo no qual a vítima e o ofensor, e, 

quando apropriado, quaisquer outros indivíduos ou membros da 

comunidade afetados por um crime, participam ativamente na 

resolução das questões oriundas do crime, geralmente com a ajuda 

de um facilitador. Os processos restaurativos podem incluir a 

mediação, a conciliação, a reunião familiar (coferencing) e círculos 

decisórios (sentencing circles). (Resolução 2012/12 da ONU: 

Princípios Básicos para utilização de Justiça Restaurativa em 

matéria criminal). 

 

Em matéria penal o Brasil passou, em sua história recente, por inúmeras mudanças 

legislativas, marcadas por uma constante tensão entre os modelos processuais inquisitivo e 

acusatório
1
 (Promulgação da Constituição Federal de 1988, lei 7960/89 que dispõe sobre a 

prisão temporária, lei 9.034/90 que trata da repressão ao crime organizado, alterações 

processuais relacionadas ao tribunal do júri e das provas), institutos mais garantistas ou mais 

restritivos dos direitos fundamentais (Lei de Execuções Penais, Constituição Federal de 1988, 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei dos Crimes Hediondos, Lei dos Juizados 

Especiais, Lei das Medidas Cautelares), com propostas de participação da vítima mais ou 

                                                           
1 

 CARVALHO, Salo. Penas e Garantias. Editora Lumen Juris. 3ª edição. Rio de Janeiro. 2008. P.170. 
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menos relevantes (Lei dos Juizados Especiais, Lei Maria da Penha, dispositivos da lei 11.690 

que promovem maior participação da vítima no processo penal). 

 Contudo, nosso sistema de leis processuais penais não vem conseguindo equalizar de 

maneira adequada as garantias do acusado durante o processo, a sua eventual 

responsabilização na execução, com uma duração razoável do processo e satisfação das 

vítimas e da sociedade, o que vem criando um sistema inchado, até pelas dificuldades de se 

construir um direito penal de fato mínimo; um número significativo de prisões e repetição 

dos conflitos e violências. 

 Nesse sentido, CHIES (2008) considera que o Sistema de Justiça Criminal não é um 

locus privilegiado para resolução de conflitos, pois transforma os processos em litígios e 

“usurpa” das partes a possibilidade de construção de outras saídas, propondo então, nos 

espaços dos Juizados Especiais Criminais, uma “busca por um conflito perdido” através da 

maior participação dos envolvidos, além de suprapartes (equipes transdisciplinares), o que 

permitiria uma alternativa ao modelo retributivo e novas respostas ao conflito
2
. 

 Para permitirmos uma restauração das relações, essas práticas devem buscar uma 

compreensão compartilhada das causas que levaram ao(s) conflito(s) e violência(s), bem 

como as “necessidades subjacentes” que compõe essas interações, consequências das ações 

dos envolvidos e as possibilidades de reparação e reconstrução do convívio
34

. 

 Essa mudança de paradigma oferece a oportunidade de promover uma discussão das 

partes sobre: (a) uma justa reparação ao(s) ofendido(s), não só no campo financeiro, mas 

também recompondo um sentimento de segurança e participação; (b) permitir ao(s) 

ofensor(es) escutar da outra parte quais foram os sentimentos e sensações provocados pelos 

seus comportamentos; (c) a assunção de responsabilidades de maneira mais efetiva, pois 

voluntárias; (d) compreensão dos envolvidos das causas subjacentes ao crime, o que 

                                                           
2 

CHIES, Luiz Antônio Bogo.   

3 
 PENIDO, Egberto de Almeida. O desafio da Justiça como um valor no Brasil. P. 02. 

4 
 Quando assumimos a terminologia “recriadora”, acompanhamos Antonio Beristain quanto às possibilidades 

contributivas da mesma (Justiça Recriadora) em “baixar o sentido vindicativo, expiacionista e estático da tradicional justiça 
criminal, da opinião pública, da policial, da judicial, da penitenciária e, também, das pessoas que, altruisticamente, 
colaboram como voluntárias e/ou benévolas” (2000, p.172-3); ao que complementa: “Também pode ensinar a todos a 
olhar menos o passado, a retribuição e a restauração conservadora, porém mais o futuro dinâmico e recriador” (2000, 
p.173). CHIES<, Luiz Antônio Bogo. Em busca do conflito perdido... esgarçamentos daltônicos para uma Justiça Recriadora e 
as armadilhas da Lei Maria da Penha. P. 2. 
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possibilita não só a reconstituição das relações entre os envolvidos, mas uma construção 

compartilhada de justiça. 

1.6. A implantação da Justiça Restaurativa no Município de Belo Horizonte 

 O Tribunal de Justiça de Minas Gerais vem promovendo, a partir da experiência do 

Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, um projeto piloto de Justiça Restaurativa, que 

busca um novo modelo de justiça voltado para as relações prejudicadas por situações de 

violência(...) 

(...) valoriza a autonomia e o diálogo, criando oportunidade para que 

as pessoas envolvidas no conflito (autor e receptor do fato, familiares 

e comunidade) possam conversar e entender a causa real do conflito, 

a fim de restaurar a harmonia e o equilíbrio entre todos. A ética 

restaurativa é de inclusão e de responsabilidade social e promove o 

conceito de responsabilidade ativa.”
5
 

 Belo Horizonte é a capital do Estado de Minas Gerais, e possui população (censo do 

IBGE de 2010) de 2.375.444 habitantes. Possui um Juizado Especial Criminal, que já 

encaminhou à Central de Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas - CEAPA, nos 

últimos 7 anos de parceria, um total de 28.234 pessoas para cumprimento de penas e medidas 

alternativas, sendo: em 2011: 4.397, em 2010: 5.481, em 2009: 6.192, em 2008: 4.473, em 

2007: 3.612 e em 2006: 1.639.  

 

Cumpre destacar que essa gama de conflitualidades que chegam às portas do Juizado 

Especial Criminal, embora consideradas de menor potencial ofensivo, possuem na sua origem 

um contexto que se, desconsiderados de seu histórico, do envolvimento emocional dos 

envolvidos, conflitos anteriores, aspectos pessoais, sociais e comunitários, podem se repetir, 

mesmo que uma resposta judicial já tenha sido dada.  

 

                                                           
5 

 TJMG. 3ª Vice-presidência. Assessoria de Gestão da Inovação – AGIN. Justiça Restaurativa. 

http://www.tjmg.jus.br/institucional/programas-projetos/justica-restaurativa/ 
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Nesse sentido, pensar e buscar a proposição de intervenções mais eficazes para a 

resolução dos conflitos e restauração dos laços sociais tem sido um norte para a parceria 

JECRIM/TJMG e SEDS/CPEC/CEAPA. Como exemplo, podemos destacar o êxito 

alcançado pelo desenvolvimento dos Projetos Temáticos, via grupos reflexivos, como forma 

de cumprimento de penas e medidas alternativas afetas aos crimes de violência doméstica 

contra a mulher, uso de drogas ilícitas, crimes de trânsito e crimes ambientais. Tratam-se de 

práticas inovadores iniciadas pelo JECRIM-BH que, por meio da parceria com o Governo de 

Minas Gerais, foram expandidas e premiadas devido ao caráter pedagógico e restaurativo de 

suas intervenções. 

 

 Contudo, ainda é possível ir além e buscar o desenvolvimento de novas práticas e 

alternativas penais, tal como a Justiça Restaurativa que favorece a reconstrução das relações 

humanas  a partir de uma história comum, construída pelas partes e que permite colocá-las na 

posição de quem também constrói justiça e se responsabiliza por ela. 

 

Para tanto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 2011, publicou Portaria-

Conjunta, de nº 221, que “implanta projeto piloto de Justiça Restaurativa”, na Comarca de 

Belo Horizonte”, proposta que abrange os crimes de menor potencial ofensivo abrangidos 

pela lei 9.099/95 e os atos infracionais, que se relacionam com a lei 8.069/90 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente). 

 

Desde então, o Tribunal de Justiça vem promovendo a capacitação de seus servidores 

para execução de metodologia de Justiça Restaurativa. Atualmente, uma equipe de sete 

profissionais do setor psicossocial do JECRIM/Belo Horizonte vem desenvolvendo, de forma 

inovadora e consistente, a metodologia da Justiça Restaurativa. Esta recente experiência já 

tem propiciado resultados auspiciosos e merecedores de destaque e investimentos capazes de 

ampliar a capacidade de intervenção, tendo em vista a inexistência de equipe técnica para 

atuação exclusiva nas práticas restaurativas. Essa limitação dificulta uma leitura mais 

sistemática dos Termos Circunstanciados de Ocorrência e, consequentemente, o mapeamento 

mais intenso dos processos nos quais a metodologia da Justiça Restaurativa poderá ser 

utilizada, bem como uma participação mais ampla nas audiências preliminares para 

apresentar essa alternativa e sensibilizar os envolvidos, além de disponibilidade para 
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realização dos atendimentos individuais (pré-circulos) e melhor acompanhamento dos casos 

na fase do pós-circulo.  

 

Desde o início do Projeto Piloto, no âmbito do JECRIM-BH, 31 (trinta e um) 

casos/processos foram acompanhados por meio dessa proposta de trabalho, o que tem levado 

aos processos circulares e atendimentos de conflitos relacionados aos delitos de lesão 

corporal (art.129 do Código Penal), abandono de incapaz (art. 133 do Código Penal), maus 

tratos (art. 136 do Código Penal), os crimes contra a honra – calunia, difamação e injuria 

(artigos 138, 139, 140 do Código Penal), constrangimento ilegal (art. 146 do Código Penal), 

ameaça (art. 147 do Código Penal), invasão de domicílio (art. 150, do Código Penal), dano 

(art. 163 do Código Penal), abandono material (art. 244 do Código Penal), perturbação da 

tranquilidade (art. 65 da Lei de Contravenções Penais). 

Outro marco importante na implantação da Justiça Restaurativa no Município de Belo 

Horizonte e no Estado de Minas Gerais é a assinatura do Termo de Cooperação Técnica 

celebrado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Governo de Minas Gerais, o 

Ministério Público por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, a Defensoria Pública de Minas Gerais e a Prefeitura de Belo Horizonte com a 

finalidade do estabelecimento de (...) 

(...) Mútua cooperação entre os partícipes, visando a implementação 

da metodologia da Justiça Restaurativa na Comarca de Belo 

Horizonte, nos feitos de competência criminal e infracional nas leis 

federais nº 9.099, de 26 de Setembro de 1995, e nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990, mediante a criação dos projetos pilotos na Vara 

Infracional da Infância e da Juventude e no Juizado Especial 

Criminal da Comarca de Belo Horizonte. 

  

Considerando o retrospecto exposto,  o envolvimento institucional dos atores do 

Sistema de Justiça Criminal e Poder Executivo, bem como o número intenso de audiências 

realizadas diariamente no Juizado Especial Criminal, a Comarca de Belo Horizonte se 

apresenta como um locus privilegiado para o desenvolvimento das práticas relacionadas à 

Justiça Restaurativa.  
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Outro aspecto importante seria a experiência da Coordenadoria Especial de Prevenção 

à Criminalidade, no âmbito da Secretaria de Defesa Social que desde 2005 desenvolve os 

programas Central de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas – CEAPA e 

Mediação de Conflitos. No tocante a CEAPA,  desde 2003, já foi implantada em onze 

Municípios do Estado de Minas Gerais e já proporcionou o atendimento e acompanhamento 

de 68.213 pessoas em cumprimento de penas e medidas alternativas. Já o Mediação de 

Conflitos foi implantando, até o momento, em 26 (vinte e seis) regiões de Minas Gerais, 

aplicando a metodologia de resolução pacífica de conflitos como instrumento de acesso a 

justiça, minimização dos riscos sociais e enfrentamento à violência. Desde 2005, o programa 

já realizou 132.231 atendimentos em mediação de conflitos nos 12 Municípios mineiros 

contemplados com o programa.  

 

2. CONTEXTO [JUSTIFICATIVA] 

2.1 Missão/objetivo da organização responsável  

 

Missão da SEDS: 

 

Promover a segurança da população em Minas Gerais desenvolvendo ações de prevenção à 

criminalidade, integração operacional dos órgãos de Defesa Social, custódia e reinserção 

social dos indivíduos privados de liberdade, proporcionando a melhoria da qualidade de vida 

das pessoas.  

(Fonte: sitio eletrônico www.seds.mg.gov.br) 

 

Finalidade: 

 

Planejar, organizar, coordenar, articular, avaliar e otimizar as ações operacionais do Sistema 

de Defesa Social visando à promoção da segurança da população, competindo-lhe, no que 

tange à Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade, a elaboração, implementação 

e avaliação das políticas de  prevenção social à criminalidade, articulando ações com a 

sociedade civil  e o Poder Público. 

(Fonte: inciso V do art. 5º da Lei Estadual Delegada nº 179 de 2011). 

http://www.seds.mg.gov.br/
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2.2. Objetivo 

Implantar Projeto de Justiça Restaurativa no âmbito do Centro de Prevenção à Criminalidade 

e Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Comarca de Belo Horizonte, para o 

desenvolvimento de metodologia específica junto ao público atendido, contribuindo para a 

restauração ou construção dos vínculos sociais, o protagonismo das partes, a reparação da 

vítima e a reabilitação do ofensor, de forma a reduzir os ciclos de violência e criminalidade e 

promover a cultura de paz. 

 

2.3. Público Alvo 

O público alvo são as pessoas envolvidas como autores e vítimas nos processos criminais em 

curso e/ou julgados e processados na comarca de Belo Horizonte, bem como as demais 

pessoas envolvidas de forma indireta nos casos eleitos, buscando assim dar novas respostas 

às questões complexas que são expressas de maneira violenta, mas que trazem no cerne 

violências nas garantias fundamentais dos direitos humanos.  

 

2.4. Indicadores 

A) Número de Casos Atendidos: 100 casos atendidos durante a vigência do projeto; 

B) Termo de Acordo Restaurativo: Buscar realizar, no mínimo, 50 (cinquenta)  

composições entre os atendidos; 

 C) Reentrada: Como forma de mensurar o acompanhamento dos casos atendidos, na fase 

pós circulo, bem como auferir a efetividade e resultados das intervenções oriundas dos 

processos circulares, propõe-se calcular o índice de reentrada no Sistema de Defesa Social 

das partes envolvidas.   

 O indicador de reentrada só será realizado no final do convênio. Este indicador 

permitiria uma avaliação dos casos que foram atendidos via processos circulares, no sentido 

de mensurar quantos sujeitos que participaram do círculo, posteriormente, reentraram no 

REDS – Registros de Eventos de Defesa Social, ou seja, tiveram seus nomes registrados em 
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Boletins de Ocorrência das instituições policiais como autores envolvidos em conflitos e 

crimes da mesma espécie ou de tipo penal distinto da denúncia original. 

 

Como o método desse indicador já está sendo desenvolvido pelo Programa 

CEAPA/MG, tentaríamos mensurar os distintos impactos perante as pessoas que cumpriram 

penas e medidas alternativas nas modalidades tradicionais e as pessoas que participaram do 

processo circular. 

 

 

2.5. Tempo de Duração do Convênio 

 A vigência deste projeto será de 24 (vinte e quatro meses), sendo destes, seis meses 

para estruturação do Projeto no âmbito do Centro de Prevenção à Criminalidade e 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na comarca de Belo Horizonte, e 18 (dezoito) 

meses para execução do projeto, podendo ser prorrogado por igual período caso haja 

interesse entre as  partes.  

 

2.6. Atores envolvidos 

 Conforme Termo de Cooperação Técnica assinado, os atores envolvidos neste plano 

de trabalho são o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de 

Defesa Social, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais e 

a Defensoria Pública de Minas Gerais. 

 

3. Plano de Trabalho 

 Para o desenvolvimento de um plano de trabalho, a proposta se desenvolverá em dois 

eixos:  

a) Implantação do Projeto de Justiça Restaurativa: reuniões de articulação 

interinstitucional, composição de Grupo Gestor, restruturação de espaço físico e  contratação 

de equipe técnica; 
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        b) Ações estratégicas para o fomento das práticas restaurativas e efetividade do 

projeto que consite na promoção de: capacitação inicial, capacitações formativas, 

capacitações de supervisão, seminário, materiais gráficos e livro. 

 

3.1. Implantação do Projeto de Justiça Restaurativa 

3.1.1. Fase preparatória – Reuniões Interinstitucionais e composição do Grupo Gestor 

 Para a implantação do projeto de Justiça Restaurativa serão necessárias a realização 

de reuniões de alinhamento entre a Secretaria de Estado de Defesa Social, por meio da 

Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade, o Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, por intermédio da 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, bem 

como com o Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte para garantir as condições iniciais 

de trabalho para um desenvolvimento integrado e compartilhado de ações e competências 

entre a equipe do setor psicossocial do Juizado Especial Criminal e a equipe do Centro de 

Prevenção à Criminalidade, os profissionais que atuam nas audiências preliminares, bem 

como os Juízes, Promotores de Justiça e Defensores Públicos envolvidos. 

 Será buscado o envolvimento da rede parceira para que contribuam com o 

desenvolvimento do projeto, a sensibilização quanto às práticas restaurativas, a redução dos 

fatores de risco social, bem como garantir o compartilhamento de informações no 

acompanhamento dos casos e avaliação do trabalho. Para tanto, serão realizadas reuniões 

estratégicas visando a apresentação do projeto e adesão dos mesmos. 

Como forma de potencializar e consolidar a institucionalizadade do presente Projeto, 

de forma a legitimar e favorecer o envolvimento de atores estratégicos nas tomadas de 

decisões e disseminar a metodologia da Justiça Restaurativa no âmbito de todas as 

instituições que compõem o Sistema de Justiça Criminal e Sistema de Defesa Social, propõe-

se a composição de um Grupo Gestor com representatividade de, minimamente, um 

representante das seguintes instituições:  Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria 

Pública e Secretaria de Estado de Defesa Social. 

 O Grupo Gestor será responsável pelo acompanhamento estratégico do Projeto de 

Justiça Restaurativa, de forma a orientar a implementação da Justiça Restaurativa, avaliar e 
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monitorar os processos e os resultados, deliberar sobre a participação das instituições 

parceiras e a adesão de atores estratégicos que se fizerem pertinentes, visando a consolidação 

da experiência e a influência de políticas públicas nesta área. É facultado ao Grupo Gestor 

convidar e integrar representante de outra instituição cuja participação contribua com o 

desenvolvimento do Projeto.  

 

3.1.2. Fase preparatória: Instalação do Projeto de Justiça Restaurativa no âmbito do 

Centro de Prevenção à Criminalidade e contratação da equipe técnica. 

 

 A equipe que atuará no Projeto de Justiça Restaurativa terá como sede de trabalho o 

Centro de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte, situado à Rua Espirito Santo, nº 

466, 9ª e 10ª – Centro, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.160-916.  

 Em virtude da parceira com o Poder Judiciário nos processos restaurativos, algumas 

atividades como a  filtragem dos Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e 

participação nas audiências preliminares para sensibilização das partes envolvidas  

acontecerão na sede do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, situado na Avenida 

Juscelino Kubitscheck, nº 3.250 (Via Expressa) Bairro Coração Eucarístico, Belo 

Horizonte/MG. CEP 30.720-240. 

 

Após a preparação do espaço será contratada a equipe que executará as práticas 

restaurativas em parceria com o setor psicossocial do Juizado Especial Criminal de Belo 

Horizonte. A equipe contratada será formada por: 

 01 Gestor Social ou Coordenador  

 02 Profissionais de Psicologia 

 01 Profissional de Direito 

 01 Profissional de Serviço Social 

 01 Estagiário de Serviço Social 

 01 Estagiário da Psicologia 
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Funções e atribuições do corpo integrante do Projeto de Justiça Restaurativa: 

 

a) Gestor Social ou Coordenador 

 

Requisitos: Profissional da área de humanas com experiência comprovada na área de 

alternativas penais. 

 

Função: Coordenar o Projeto de Justiça Restaurativa através da gestão da equipe técnica e  

fazer a articulação político-institucional no município a partir dos seguintes eixos: 

 

Representação política: Capacidade para analisar e posicionar-se na realidade sócio-política 

local/municipal; perfil de liderança para aproximar-se de diferentes representatividades da 

sociedade e instâncias de mobilização e do poder público (executivo, legislativo e judiciário); 

buscar inserir no contexto político dos municípios a prevenção social à criminalidade como 

novo paradigma da segurança pública;  

 Articulação da rede: Mapear as redes de proteção social, bem como conhecer a prática local, 

com a finalidade de identificar e estabelecer parcerias estratégicas para a política; participar e 

fomentar a organização de encontros, reuniões e outras atividades;  

Gestão de pessoas: Construir espaços efetivos de articulação entre os técnicos do projeto para 

discussões sobre as temáticas relacionadas à justiça restaurativa e a prevenção social à 

criminalidade com o foco para as realidade local; realizar reuniões mensais de organização do 

trabalho; fortalecimento dos laços afetivos prezando pelo conjunto harmônico do trabalho; 

gerir as atividades desempenhadas pela área administrativa;  

 

Atribuições:  

 

 Coordenar e fazer a gestão da equipe multidisciplinar que realiza atividade fim no 

Projeto, supervisionando e monitorando as atividades desenvolvidas; 

 Participar de encontros, seminários e palestras para fins de divulgação dos trabalhos 

do Projeto; 
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 Realizar, em conjunto com a equipe, levantamento e realização de visitas a entidades 

com possibilidade de firmar parcerias; 

 Coordenar os processos de capacitação da equipe multidisciplinar do Projeto; 

 Coordenar a elaboração de relatórios e documentos estatísticos referentes ao 

acompanhamento prestado que venham a respaldar as ações junto ao Poder Judiciário; 

 Coordenar a elaboração de relatórios contendo dados dos beneficiários e familiares 

atendidos; 

 Fomentar e participar das reuniões de equipes técnicas semanais; 

 Realizar a articulação político-institucional no município no que se refere às redes 

afetas ao Projeto; 

 Dialogar com a Diretoria do Programa Ceapa/MG e com o Juizado Especial Criminal 

de Belo Horizonte sobre os trabalhos desenvolvidos, trazendo informações, recebendo 

suporte e orientações. 

 

b) Equipe Interdisciplinar 

 

Função: Atuar de forma interdisciplinar e transdisciplinar no acolhimento, atendimento e 

acompanhamento do público. 

 

Técnico do Direito  

 

Requisitos: Habilitação no referido curso e registro no respectivo Conselho Regional, com 

experiência comprovada na área de alternativas penas e experiência na área social e familiar. 

 

Função: Referência na relação e diálogo com o Poder Judiciário juntamente com o 

Coordenador do Projeto de Justiça Restaurativa.  

 

Atribuições:  

 

 Participar de todo o processo restaurativo junto a equipe do Juizado Especial 

Criminal; 

 Realizar reuniões periódicas com os atores do Poder Judiciário; 
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  Encaminhar periodicamente ofícios e relatórios informando a situação do público 

atendido; 

 Atuar juntamente com o Setor Psicossocial nas visitas às instituições parceiras do 

Projeto, buscando novos cadastramentos e reforçando os vínculos com as mesmas; 

 Encaminhar para atendimentos específicos em programas da rede do município 

juntamente com estudos socioeconômicos e demandas; 

 Mapear a rede do município e estabelecer parcerias; 

 Participar das ações do município relacionadas à segurança pública e às ações locais e 

temáticas relacionadas ao trabalho; 

 Elaborar relatórios de atendimento e de ações. 

 

 

Técnico da Psicologia 

 

Requisitos: Habilitação no referido curso e registro no respectivo Conselho Regional, com 

experiência comprovada na área de alternativas penais e experiência na área social e familiar. 

 

Função: Referência na relação do acompanhamento de todos os processos restaurativos. 

Atribuições:  

 

 Facilitar o processo de ressocialização e proporcionar reflexões acerca de valores 

éticos e de cidadania; 

 Sensibilizar e refletir a experiência do indivíduo, não numa perspectiva 

constrangedora / punitiva, mas de elaboração e ressignificação da experiência vivida 

através de atendimento individual, familiar e de grupos; 

 Oportunizar a reflexão acerca de outras perspectivas de vida, aprendizados e 

crescimento dos atendidos; 

 Avaliar habilidades, aptidões e conhecimento do publico atendido a título de 

contribuição para o trabalho de toda a equipe na busca de possíveis 

encaminhamentos; 

 Encaminhar junto à rede de atendimento no âmbito da saúde mental, quando 

necessário. 
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 Elaboração de relatórios, documentos e estatísticas referentes ao trabalho que venha 

respaldar as ações junto aos parceiros envolvidos no Projeto; 

 Atuar em conjunto com o Setor Social no encaminhamento e acompanhamento do 

Projeto; 

 Atuar juntamente com o Setor Social nas visitas às Instituições, buscando novos 

cadastramentos e reforçando os vínculos com as mesmas; 

 Elaborar e executar com os demais técnicos da equipe, o encontro com as entidades 

assistenciais e/ou públicas e os magistrados buscando uma maior integração e troca de 

informações; 

 Participar de encontros, palestras, seminários e conferências para melhor 

instrumentalização teórico-metodológica e qualificação profissional; 

 Realizar visitas domiciliares, quando necessário, para que facilitem a integração do 

beneficiário com a família; 

 Contribuir com a comunicação ao público e à comunidade em geral sobre a política 

de Alternativas Penais e Política de Prevenção à Criminalidade;  

 Elaborar e executar, em parceria com a assistente social, a formação de grupos de 

apoio para o publico atendido e familiares. 

 

 

Técnico do Serviço Social: 

 

Requisitos: Habilitação no referido curso e registro no respectivo Conselho Regional, com 

experiência comprovada na área de alternativas penais e experiência na área social e familiar. 

 

Função: Referência na relação com a Rede Parceira do Projeto da Justiça Restaurativa. 

 

 

Atribuições:  

 Receber o publico atendido encaminhado pelo Juizado Especial Criminal e preencher 

ficha cadastral buscando dessa forma conhecer a realidade de cada um; 

 Encaminhar e acompanhar o círculo restaurativo junto à equipe e rede parceira; 
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 Apoiar o público atendido e seus familiares durante o círculo restaurativo buscando 

através do diálogo, facilitar a reflexão acerca de sua inserção no contexto social mais 

amplo; 

 Elaborar e executar em parceria com a equipe técnica do projeto e do Juizado 

Especial Criminal a formação de grupos de apoio para público atendido e familiares; 

 Promover a inclusão do beneficiário de alternativas penais nas políticas públicas já 

existentes, tais como: obtenção de auxílio de cesta básica, programas de recuperação e 

prevenção do uso de álcool e drogas, programas efetuados pela saúde pública, 

atualização e complementação da documentação de identificação pessoal, cursos 

profissionalizantes, educacionais, dentre outros; 

 Participar de encontros, palestras, seminários e conferências para melhor 

instrumentalização teórico-metodológica e qualificação profissional; 

 Participar de reuniões da equipe técnica do Projeto, do Juizado Especial Criminal de 

Belo Horizonte responsáveis pelo Projeto de Justiça Restaurativa visando o 

compartilhamento de saberes; 

 Realizar visitas domiciliares quando necessário para obtenção de informações que 

facilitem a inserção do beneficiário e seus familiares, nas políticas públicas cabíveis, 

objetivando uma melhor atuação. 

 

Estagiários: 

 

Requisitos: Estar cursando regularmente o curso para o qual se inscreveu, ou seja, Serviço 

social ou Psicologia. Desejável experiência comprovada em movimentos sociais, ONG´s ou 

projetos governamentais, especialmente na área de segurança pública, prevenção a 

criminalidade ou articulação comunitária. 

 

Função: Realizar atendimentos e encaminhamentos supervisionados pelos técnicos da 

referida área. 

Atribuições:  

 

 Receber o público do projeto e preencher ficha cadastral buscando dessa forma 

conhecer a realidade de cada um em atendimentos supervisionados pelos técnicos; 
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 Contribuir com os técnicos sociais na articulação da rede; 

 Participar das atividades desenvolvidas no projeto; 

 Elaborar relatórios de atendimento e dos dados relativos ao público, segundo a 

supervisão do técnico; 

 Realizar juntamente com o técnico, visitas às instituições parceiras. 

 

 

3.1.3 Fluxo de Trabalho da equipe técnica 

 

a) Ações a serem desenvolvidas no Juizado Especial Criminal 

 

A leitura dos Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO’s) antes das audiências 

preliminares, é ação fundamental para triagem dos casos passíveis de práticas restaurativas 

através dos círculos, bem como a consequente participação dos técnicos do Projeto de Justiça 

Restaurativa nas audiências preliminares para sensibilização das partes envolvidas. Estas 

atividades por ocorrem no cotidiano da atuação do Juizado Especial serão desenvolvidas 

nesse espaço, o que permitirá inclusive, tomada de decisões de forma compartilhada junto à 

equipe do Psicossocial do JECRIM/BH. 

 

b) Ações a serem desenvolvidas no Centro de Prevenção à Criminalidade ou no 

Juizado Especial Criminal. 

 

 Após as audiências preliminares nos Juizados Especiais Criminais – JECRIM, no caso 

de aceitação das partes, serão encaminhados às pessoas envolvidas no conflito para 

atendimento a ser realizado em conjunto pela equipe do Psicossocial do JECRIM e os 

técnicos do Projeto de Justiça Restaurativa. Esse atendimento poderá ser marcado tanto no 

próprio Juizado Especial Criminal quanto na sede do Centro de Prevenção à Criminalidade, 

conforme for mais adequado para as partes envolvidas. Após o atendimento dos envolvidos, a 

equipe técnica da Justiça Restaurativa, junto com a equipe do Psicossocial do Juizado 

Especial Criminal, avaliará a partir dos atendimentos realizados, se essas partes estão 

preparadas para o círculo restaurativo. Caso contrário, poderão ser marcados novos 

atendimentos. 



                         GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

           SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL        

           COOR DENADORIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE 
 

20 

 O Processo Circular também será desenvolvido tanto no Centro de Prevenção à 

Criminalidade quanto no Juizado Especial Criminal, conforme escolha das partes. O 

agendamento dessas atividades levará em conta também a disponibilidade de cada um dos 

espaços, bem como a representação simbólica de cada um deles. 

 

 c) Ações a serem desenvolvidas no Centro de Prevenção à Criminalidade 

 

 Todas as atividades referentes ao pós-circulo, relacionadas ao mapeamento, avaliação, 

relatórios, novos atendimentos para acompanhamento dos acordos feitos, ligações, reuniões 

com parceiros, dentre outras serão desenvolvidas no Centro de Prevenção à Criminalidade, e 

compartilhadas, em momento oportuno com a equipe do setor psicossocial do Juizado 

Especial Criminal. 

 

 

 3.1.4. Capacitações 

 

Antes de iniciar a execução de trabalho por parte da equipe contratada, serão 

desenvolvidas: Capacitação Inicial,  Capacitações Formativas e Capacitações de Supervisão. 

 

3.1.4.1 – Capacitação Inicial 

 

A Capacitação Inicial possui como fim a formação e instrução inicial da equipe 

contratada que atuará no Projeto de Justiça Restaurativa no tocante aos procedimentos 

conceituais, metodológicos e práticos da Justiça Restaurativa, da Política Estadual de 

Prevenção à Criminalidade e da parceria estabelecida entre SEDS/CPEC e TJMG/JECRIM, 

de modo a garantir as condições técnicas necessárias para que as equipes possam iniciar a 

atuação no projeto. Objetiva-se a efetivação de uma gestão eficiente no trabalho cotidiano, o 

integral cumprimento dos indicadores, metas, prazos e fluxos pactuados, bem como o maior 

envolvimento e responsabilidade com relação aos objetivos do Projeto de Justiça Restaurativa 

e da Prevenção à Criminalidade.  
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       O conteúdo programático da Capacital Inicial deverá prever:  

 

 Justiça Restaurativa: Noções gerais, valores fundamentais, seus princípios 

basilares, conceitos básicos; 

 Metodologias e técnicas aplicáveis; 

 Legislação relacionada ao tema no âmbito interno e internacional; 

 Experiências e práticas restaurativas desenvolvidas no Brasil e em outros 

países; 

 Conceitos básicos para as mudanças institucionais à luz das práticas 

restaurativas; 

 Introdução às metodologias e técnicas aplicáveis. 

O público alvo da Capacitação Inicial é a equipe técnica contratada para atuar no 

Projeto de Justiça Restaurativa, bem como representantes da equipe técnica que atua no 

JECRIM/Belo Horizonte, de forma a dar sequência na linha teórica e procedimentos 

metodológicos em desenvolvimento no âmbito do JECRIM/Belo Horizonte, assim como 

promover o alinhamento inicial da parceria SEDS/CPEC e TJMG/JECRIM. Previsão de 15 

pessoas. 

A  Capacitação Inicial acontecerá uma única vez no decorrer do convênio e será 

organizada e realizada pela SEDS/CPEC, em parceria com o TJMG/JECRIM de Belo 

Horizonte. Terá duração de 5 (cinco) dias, 06 (seis) horas diárias, de forma a completar  o 

total de 30 (trinta) horas. 

A fonte de comprovação do indicador será a lista de presença na capacitação.  

 

3.1.4.2 – Capacitações Formativas 

 

As Capacitações Formativas possuem como objetivos o aprofundamento teórico e a 

disseminação da prática, conceitos e princípios norteadores da Justiça Restaurativa para a 

equipe técnica diretamente envolvida no Projeto, bem como para representantes da rede 
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parceira necessários para a execução integral dos processos circulares. Além de aprofundar o 

conhecimento teórico das equipes técnicas diretamente envolvidas, promover-se-á a 

sensibilização e adesão de representantes da rede parceira (sociedade civil organizada, 

equipamentos públicos, instituições policiais, representantes do Sistema de Justiça Criminal) 

para o desenvolvimento integrado no âmbito do Projeto de Justiça Restaurativa.  

O conteúdo programático das Capacitações Formativas objetivará: 

 Possibilitar que a equipe técnica acesse informações que contribuam com a 

compreensão sobre Justiça Restaurativa, ampliando seu conhecimento acerca deste 

assunto e construindo outros entendimentos sobre as relações sociais; 

 Contribuir para que a equipe possa revisitar suas crenças e teorias acerca das questões 

sobre conflito e violência, possibilitando que percebam o papel de cada cidadão na 

construção da Paz e, fundamentalmente, na implementação de uma lógica de 

convivência diversa da atual.   

 Apresentar novas maneiras de se resolver conflitos, buscando nas diferentes práticas 

restaurativas respostas efetivas para se estabelecer um novo paradigma que está 

pautado nos direitos humanos fundamentais e na lógica da inclusão, pacificação e 

harmonização das relações socais. 

 

O público alvo das Capacitações Formativas é: equipe técnica contratada, equipe do 

psicossocial do JECRIM/BH, representantes do Poder Judiciário, Ministério Público, 

Defensoria Pública, Secretaria de Estado de Defesa Social e representantes da rede parceira 

que contribuirá para o desenvolvimento e consolidação do Projeto, tais como: Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação, Saúde, Esporte, Cultura, Desenvolvimento Social, 

Políticas Sobre Drogas e sociedade civil organizada), envolvendo assim, aproximadamente, 

50 pessoas.  

As  Capacitações Formativas acontecerão  em 4 (quatro) módulos  no decorrer do 

convênio e será organizada e realizada pela SEDS/CPEC, em parceria com o TJMG/JECRIM 

de Belo Horizonte. Terá duração de 12 horas por módulo, perfazendo 03 (três) dias e 4 

(quatro) horas diárias, de forma a completar  o total de 48 (quarenta e oito) horas. 

A fonte de comprovação do indicador será a lista de presença na capacitação.  
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3.1.4.3 – Capacitações de Supervisão 

As Capacitações de Supervisão objetivam garantir o pleno desenvolvimento dos 

trabalhos, o estudo aprofundado dos casos, a orientação acerca dos impasses enfrentados e a 

qualificação constante dos fluxos, encaminhamentos e acompanhamento dos casos atendidos 

no âmbito do Projeto de Justiça Restaurativa.  

 

Como a experiência de Justiça Restaurativa em desenvolvimento no âmbito do 

JECRIM/Belo Horizonte possui curto período de tempo de implementação e execução dos 

processos circulares pela equipe técnica do JECRIM/Belo Horizonte, faz-se necessária a 

realização periódica de capacitações de supervisão com especialista na temática de Justiça 

Restaurativa capaz de consolitar o alinhamento conceitual e metodológico necessário ao 

desenvolvimento do presente projeto, de forma a manter a integração necessária para a 

atuação da equipe do JECRIM/Belo Horizonte e a equipe do Centro de Prevenção à 

Criminalidade de Belo Horizonte/Centro. 

 

O conteúdo programático das Capacitações de Supervisão objetivará: 

 Construção e Aprimoramento de Fluxos 

 Estudo de casos; 

 Metodologias e técnicas aplicáveis; 

 Avaliação e Monitoramento das práticas restaurativas. 

 

O público alvo das Capacitações de Supervisão é a equipe técnica contratada para 

atuar no Projeto de Justiça Restaurativa, bem como a equipe técnica que atua no 

JECRIM/Belo Horizonte, deforma a promover o alinhamento constante e coesão da parceria 

SEDS/CPEC e TJMG/JECRIM. Previsão de 15 pessoas. 

As  Capacitações de Supervisão acontecerão em 12 (doze) módulos no decorrer da execução 

do convênio e será organizada pela SEDS/CPEC, em parceria com o TJMG/JECRIM de Belo 
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Horizonte. Terá duração de 2 (dois) dias por módulo, 06 (seis) horas diárias, de forma a completar  

o total de 144 (cento e quarenta e quatro) horas. 

 

3.2. Ações estratégicas para o fomento das práticas restaurativas e efetividade do plano 

de trabalho 

 Visando a implantação integral do projeto de Justiça Restaurativa, esse plano de 

trabalho ainda prevê ações para o fomento, divulgação e avaliação das práticas restaurativas, 

de forma a garantir seu pleno desenvolvimento. 

 

3.2.1. Construção de Formulário de Atendimento e Banco de Dados para 

Monitoramento 

 Como etapa fundamental do trabalho desenvolvido pela equipe contratada, será 

necessário a construção de um formulário para atendimento das partes envolvidas durante o 

processo restaurativo, bem como de um banco de dados para monitoramento e avaliação das 

práticas restaurativas desenvolvidas. Ressalta-se que o Banco de Dados não gerará custo para 

este projeto, tendo em vista que o mesmo já é implementado no Centro de Prevenção à 

Criminalidade. 

  

3.2.2. Construção do Material de Divulgação 

 Serão produzidos materiais de divulgação do Projeto de Justiça Restaurativa visando a 

apresentação conceitual e metodológica dos processos circulares, a sensibilização e o 

envolvimento do público atendido e da rede parceira necessários ao desenvolvimento do 

projeto.  

Para tanto, serão produzidos:  

 

 Livro institucional: Impressão gráfica dos exemplares; no Formato: 16x23 cm; Papel 

do miolo: offset 75 g - 1x0 cor; Capa: 4x0 cores, papel Supremo 250 g, com 
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laminação fosca e orelhas de 08 cm; Acabamento: lombada quadrada, dobrado, 

colado e costurado; Nº páginas: 200).  

 Cartilhas: Tamanho 15x21 cm fechada; Do miolo: em papel tipo couchê fosco, 

gramatura 90 (noventa) gramas; Da impressão do miolo: 4x4 cores (frente e verso); 

Do papel de capa: “papel cart”, gramatura 300 (trezentos) gramas; Da impressão da 

capa: 4x0 cores; laminação brilho; Do acabamento: grampo a cavalo. 

 Cartazes: Tamanho: A3 - 46X60 cm;  

Reprodução em papel tipo couchê 40, gramatura 115 (cento e quinze) gramas, liso; 

Impressão em 4x0 cores; No cartaz deverá ter as logomarcas dos órgãos responsáveis 

pela sua produção. 

 Folder: Tamanho: 330 x 270 mm, com 2 (duas) dobras;  Acabamento: papel tipo 

Couchê, fosco, gramatura 300 (trezentos) gramas; Da impressão: 4x4 cores; Do 

acabamento: com vinco/dobra. 

 Banner:  Tamanho: 2,00 m x 1,30 m; Material: em lona, 440 gramas; Acabamento: de 

bastão e corda ou ilhoses, impresso em 4 cores. 

 

O livro será produzido nos últimos seis meses de execução do projeto de forma a 

sistematizar as experiências e resultados alcançados pelo Projeto de Justiça Restaurativa e 

lançado no Seminário cuja realização está prevista no Cronograma de Execução  para 

novembro de 2014. 

 

3.2.3. Seminário de Justiça Restaurativa 

 Ao final do convenio será realizado um Seminário Estadual de Justiça Restaurativa, 

com os objetivos de dar visibilidade para as práticas restaurativas desenvolvidas a partir da 

apresentação dos resultados alcançados e dos conhecimentos produzidos e gestados no 

desenvolvimento do Projeto, além de disseminar as novas referências e paradigmas de 

atuação do Sistema de Justiça Criminal pautado no estabelecimento gradual de uma 

convivência social mais justa e ética, que está na essência da Justiça Restaurativa. 

 O seminário contará com a participação de, aproximadamente, 500  pessoas e terá 08 

(oito)  horas de duração.  
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 Para execução deste também será necessário a produção de material gráfico especíifco 

para divulgação do seminário tais como convites, folder contendo a programação, cartazes de 

divulgação e banner. 

 

4. SUSTENTABILIDADE DO PROJETO 

 

4.1.  Responsabilidades 

 

Caberá à Secretaria de Estado de Defesa Social/Coordenadoria Especial de Prevenção 

à Criminalidade, por meio do Núcleo de Penas Alternativas e Inclusão Social de Egressos do 

Sistema Prisional, desenvolver as ações político-institucionais para a organização e 

implementação de parcerias com o Sistema de Justiça Criminal, Prefeituras Municipais e 

Terceiro Setor. O Estado ficará responsável pela gestão financeira dos recursos a serem 

disponibilizados pelo Governo Federal de acordo com as legislações definidas, de modo a 

garantir a efetividade do Projeto em toda sua plenitude, seguindo as etapas pactuadas. Caberá 

ainda a gestão das informações sobre o Projeto: dados, relatórios e outros, além de garantir a 

plena execução da metodologia desenvolvida. 

 

As instituições integrantes do Sistema de Justiça Criminal (TJMG, PGJ e DPMG), 

caberá garantir o apoio e o encaminhamento de casos para as práticas restaurativas, bem 

como oferecer acesso aos Termos Circunstanciados de Ocorrência e Audiências Preliminares 

e os demais servidores do Juizado Especial Criminal, cooperarando ainda para o trabalho de 

prevenção social à criminalidade a ser desenvolvido por meio do acompanhamento da 

execução penal.   

 

Caberá a instituição que contratará a equipe técnica, em parceria com a SEDS, a 

divulgação e a realização dos processos seletivos para contratação da equipe do Projeto de 

Justiça Restaurativa  e o treinamento destas por meio das capacitações. 

  

A equipe contratada caberá realizar o mapeamento e diagnóstico da rede municipal 

local que poderá ser parceira do projeto para o encaminhamento do público atendido aos 

equipamentos de proteção social, conforme as possíveis demandas identificadas. 
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À equipe técnica caberá garantir o melhor desenvolvimento dos processos 

restaurativos, de forma a intervir nos fatores de risco possíveis de serem causadores de 

violências, criminalidade e processos de criminalização, realizando o atendimento e 

acompanhamento dos envolvidos e familiares, sempre que necessário. 

 

4.2. Como o projeto pretende interagir com as políticas públicas 

 

O projeto de Justiça Restaurativa deverá buscar apoio constante do Sistema de Justiça 

Criminal: Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, tanto para sensibilização 

dos casos passíveis de restauração, quanto na participação, cooperação e diálogo acerca dos 

resultados e ações desenvolvidas. 

 

O Projeto deverá articular ainda diversas parcerias com o Poder Público Municipal  e 

Estadual, que deverão apoiar e oferecer suporte de rede para inclusão social do público 

atendido em Programas, Projetos e Serviços. Tendo em vista o perfil sócio demográfico do 

público envolvido, e sabedores de que a exclusão social não necessariamente produz 

violência, mas pode vir a ser fator de risco que aumenta a probabilidade de indivíduos se 

envolverem em algum tipo de delito/crime, as Políticas Públicas de Assistência Social, 

Saúde, Educação, Cultura, Inclusão Produtiva, dentre outras, são fundamentais para a 

prevenção social das violências e criminalidade. 

 

Assim, far-se-á parcerias com as entidades representantes do Poder Público 

Municipal, Estadual, Federal e Terceiro Setor para que possa haver o fluxo necessário de 

diálogo, encaminhamentos e acompanhamentos dos casos que demandarem inclusão em 

algum tipo de serviço oferecido por esta rede. 

 

4.3. Como o projeto será divulgado/comunicação. 

 

O Projeto será divulgado pelas mídias do Governo do Estado de Minas Gerais através 

da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Defesa Social. 

(http://www.seds.mg.gov.br/site/) 
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Com o início dos trabalhos caberá ao Gestor Social ou Coordenador, a partir das 

diretrizes da SEDS, a articulação com as mídias locais para a divulgação junto à população, 

dos serviços oferecidos pelo Projeto. 

 

4.4. Como o Proponente pretende manter o Projeto de Justiça Restaurativa após o fim 

do Convênio.  

 

O Estado de Minas Gerais, após o término de vigência e execução do Convênio irá 

assumir integralmente as despesas e gestão da estrutura do Centro de Prevenção à 

Criminalidade que abriga o projeto de Justiça Restaurativa. Os custos destas desta unidade 

estará previsto pela Secretaria de Estado de Defesa Social, no orçamento da Coordenadoria 

Especial de Prevenção à Criminalidade. 
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5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

 

Etapa/ Fase Especificação Indicadores Físicos Duração 

Indicar como 

etapa ou fase 

cada uma das 

ações em que 

se pode 

dividir a 

execução de 

uma meta. 

Relacionar os elementos 

característicos da meta, etapa 

ou fase. 

Unidade:    

Indicar a 

unidade de 

medida que 

melhor 

caracterize o 

produto de 

cada meta, 

etapa, ou fase. 

Quantidade: 

Indicar a 

quantidade 

prevista para 

cada unidade 

de medida. 

Início: Registrar 

a data referente 

ao início de 

execução da 

meta, etapa, ou 

fase. 

Término: 

Registrar a data 

referente ao término 

da execução da 

meta, etapa, ou 

fase. 

1. Assinatura do Convênio Convênio 01  Dezembro/2012  Dezembro/2012 

2.  Apresentação do projeto e 

alinhamento de parceria com  

atores do Sistema de Justiça 

Criminal: SEDS, TJMG, 

Ministério Público e 

Defensoria Pública visando a 

formação do Grupo Gestor. 

 

Reuniões 

Periódicas 

06 Janeiro/2013 Junho/2013 

3. Definição e Procedimentos 

para Estruturação do Espaço 

Físico 

 

Espaço Físico 01 Janeiro/2013 Junho/2013 

4. Realização de Procedimento 

licitatório para aquisição dos 

bens permanentes 

 

Licitação 01 Janeiro/2013 Junho/2013 

5. Estruturação do Projeto de 

Justiça Restaurativa 

 

Centro 

equipado 

01 Janeiro/2013 Junho/2013 

6. Realização de Procedimento 

de seleção de instituição para 

contratação da equipe técnica  

 

Processo 

Seletivo 

01 Janeiro/2013 Junho/2013 

7. Contratação das equipes 

técnicas (Coordenador ou 

Gestor Social, Técnicos e 

estagiários)   

Equipe Técnica 07 Junho/2013  Junho/2013 

8. Elaboração de materiais de 

divulgação 

Materiais 

elaborados 

Cartazes     20 

Cartilhas 4000 

Banner        02 

Folders   1000 

Junho/2013 Setembro/2013 

9. Realização de Capacitação 

Inicial da equipe que atuará 

Capacitação 

Realizada 

 

01 

 

Junho/2013 

 

Julho/2013 
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no Projeto de Justiça 

Restaurativa. 

 

10. Realização de Capacitações 

Formativas junto a rede 

parceira 

 Capacitações 

Realizadas 

04 Julho/2013 Novembro/2014 

 

 

11. Realização de Capacitações 

de Supervisão 

 

Capacitações 

Realizadas 

12 Agosto/2013 Novembro/2014 

12. Produção de livro 

institucional 

 

Livro 

publicado 

1.000 

exemplares 

Junho/2014 Novembro/2014 

13. Seminário Municipal sobre 

Justiça Restaurativa 

 

Seminário 01 Novembro/2014 Novembro/2014 

14. Atendimento ao público-alvo 

do Projeto 

Atendimentos 100 Junho/2013 Dezembro/2014 
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     A N E X O I 

 

                                       P R O P O S T A      F I N A N C E I R A  

 

 

Proposta Financeira do 

 
 Projeto de Implantação de Justiça Restaurativa no município de Belo Horizonte/MG 

               

1) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO  

PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS   

 
 

 

Valor médio 

R$590.964,44 
Orçamento 1:   R$ 661.329,60  

Orçamento 2:   R$ 583.247,60 

Orçamento 3:   R$ 528.316,12           

              

2) MATERIAL PERMANENTE 
 

ESPECIFICAÇÃO QTD. 
ORÇAMENTO 

MÉDIA TOTAL 
Preço 1 Preço 2 Preço 3 

ARMÁRIO DE AÇO 2 R$854,00 R$280,00 R$341,00 R$491,66 R$983,32 

ARQUIVO DE AÇO 2 R$856,00 R$499,00 R$340,00 R$565,00 R$1.130,00 

BEBEDOURO 1 R$728,57 R$455,05 R$599,90 R$594,50 R$594,50 

CADEIRA P/ FUNCIONÁRIO 7 R$279,00 R$159,00 R$450,00 R$296,00 R$2.072,00 

ESTABILIZADOR 3 R$33,25 R$36,99 R$39,90 R$36,71 R$110,14 

MESA P/ FUNCIONÁRIO  7 R$498,00 R$160,00 R$216,00 R$291,33 R$2.039,33 

MESA DE REUNIÃO REDONDA  1 R$795,00 R$259,00 R$452,00 R$502,00 R$502,00 

MESA P/ MICROCOMPUTADOR 3 R$398,00 R$156,00 R$814,00 R$456,00 R$1.368,00 

MICROCOMPUTADOR 3 R$1.342,44 R$1.699,00 R$1.699,00 R$1.580,15 R$4.740,45 

IMPRESSORA JATO TINTA 2 R$1.399,00 R$1.287,00 R$1.318,00 R$1.334,67 R$2.669,33 

SWITCH – 8 PORTAS 3 R$29,80 R$29,90 R$52,00 R$37,23 R$111,69 

MESA PARA IMPRESSORA  2 R$698,00 R$229,00 R$212,00 R$379,67 R$759,33 

CADEIRAS AVULSAS 12 R$379,50 R$69,00 R$285,00 R$244,50 R$2.934,00 

DVD 1 R$100,00 R$67,99 R$119,90 R$95,96 R$95,96  

TELEVISOR/MONITOR 1 R$1.098,00 R$929,00 R$999,00 R$1.008,66 R$1.008,66  

TOTAL 50     R$21.118,71 

VALOR TOTAL  DO CONVÊNIO R$612.083,15  

VALOR CONCEDIDO PELO GOVERNO FEDERAL R$ 489.666,52 

VALOR DA CONTRAPARTIDA DO GOVERNO DO ESTADO DE MG (20%) R$ 122.416,63 

              

OBS: A TV e  DVD serão utilizados nas dinâmicas realizadas durante os círculos restaurativos, 

bem como para a apresentação de vídeos sobre as diversas temáticas abordadas durante o projeto. 
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8.  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

a. Concedente  - Ministério da Justiça 

 

REPASSE MÊS/ANO VALOR 

Parcela Única Dezembro/2012 R$ 489.666,52 

Total           R$ 489.666,52  

 

 

b. Convenente – Governo do Estado de Minas Gerais  através da Secretaria de 

Estado de Defesa Social  

 

CONTRAPARTIDA MÊS/ANO VALOR 

Parcela única Dezembro/2012 R$ 122.416,63 

Total R$ 122.416,63 

 

 

        Valor Global da Proposta: R$ 612.083,15  (Seiscentos e doze mil, oitenta e três reais e quinze centavos). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


