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Edital de seleção de discentes da FDir-UPM para participação no grupo de pesquisa
Justiça RestaurAtiva

O Grupo de pesquisa Justiça RestaurAtiva convida a todas as alunas e alunos da Faculdade de
Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie (FDir-UPM) a participarem das atividades programadas
para mais um semestre letivo de estudo e investigação sobre o tema Justiça Restaurativa.
No contexto normativo, por meio da Resolução nº. 225/16, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
define a Justiça Restaurativa como “um 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”, enfatizando, ainda, “a satisfação das necessidades de todos os envolvidos, a
responsabilização ativa daqueles que contribuíram 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
tecido social rompido pelo conflito e as suas implicações para o futuro” (artigo 1º).

Embora saibamos que a Resolução apresenta uma definição e dispõe de uma política nacional no
âmbito do Poder Judiciário, entendemos a Justiça Restaurativa a partir de uma concepção mais ampla e
efetiva de Justiça, que possibilita a participação direta dos envolvidos na resolução dos conflitos e no
fortalecimento das relações, bem como leva em consideração a complexidade da realidade em seus
vários aspectos.
Entre os principais objetivos do Grupo Justica RestaurAtiva, destacam-se os seguintes:
a) difundir a Justiça Restaurativa entre alunas e alunos da Faculdade de Direito, fomentando o
estudo sobre práticas alternativas de gestão de conflitos pautadas em princípios restaurativos;
b) promover experiências de práticas restaurativas para ilustração das possibilidades de
aplicação das teorias sobre o tema;
c) analisar a implementação, as metodologias e as experiências da Justiça restaurativa no Poder
Judiciário;
d) divulgar pesquisas realizadas por outras áreas do conhecimento, enfatizando a importância da
interdisciplinaridade, bem como incentivar a produção científica sobre Justiça Restaurativa no
âmbito da Faculdade de Direito.

Horário
As reuniões do grupo serão presenciais e ocorrerão às terças-feiras, nos horários programados,
conforme o Anexo 1.

Vagas
Serão disponibilizadas 20 (vinte) vagas para discentes da Faculdade de Direito (Mackenzie).

Requisitos
Para inscrever-se, é preciso:
(i) estar cursando graduação na FD/UPM;
(ii) ter disponibilidade de horário para dedicar-se à leitura da bibliografia geral e específica, bem
como comprometer-se com os encontros de apresentação programados; e,
(iii) ter interesse no objeto de estudo.

Inscrições e Data e local da primeira sessão de apresentação
A sessão de apresentação do Grupo ocorrerá no dia 04 de outubro de 2022, das 7h30 às
9h, terça-feira, na sala 304 do prédio 25 (Campus Higienópolis), durante os Eventos “II Semana
Jurídica da Faculdade de Direito e II Mostra de Produção de Conhecimento, Pesquisa e Inovação da
Faculdade de Direito - Mackenzie”. Para participar, é preciso realizar a inscrição disponível no link
https://bit.ly/SJMACKGEJR2022. As orientações para efetivamente integrar o GE JR-Mack serão dadas
na sessão de apresentação programada, bastando, neste primeiro momento, além da inscrição, que a/o
discente compareça (obrigatoriamente), no dia 04 de outubro de 2022, às 7h30, a sessão de apresentação
do GE Justiça RestaurAtiva, durante os eventos citados (a programação completa pode ser conhecida pelo
link https://doity.com.br/ii-semana-juridica-mack).
O cronograma deste 2º semestre de 2022 encontra-se ao final deste edital (Anexo 1), assim como
a bibliografia geral (Anexo 2).

Horas de pesquisa
Terão direito a horas de pesquisa (até 20h) apenas os participantes que tiverem (1) frequentado a
sessão de apresentação do grupo, (2) apresentado um dos temas definidos para o semestre, (3) entrege
uma resenha crítica por escrito (relatório de pesquisa) nos termos especificados oportunamente.
São Paulo, 19 de setembro de 2022.

Profa. Dra. Jessica Pascoal Santos Almeida
Professora Coordenadora do GE JR-Mack

ANEXO 1: CRONOGRAMA SEMESTRAL (2022.2)

Cronograma de atividades do grupo (semestral)
19 de setembro a 04 de outubro de 2022 – Período de divulgação do GE.
04 de outubro de 2022 – 7h30: Apresentação do grupo e Palestra de abertura:
O que é Justiça Restaurativa e como ela pode ser aplicada?
+ Cine-debate: Queimando pontes (documentário)
+ Divisão de temas e formação dos grupos de trabalho (GTs)
08 de novembro de 2022 – 13h: Apresentações temáticas e Entrega das resenhas críticas.

ANEXO 2: BIBLIOGRAFIA GERAL

1. Trocando as lentes: um novo foco sobre o crime e a justiça restaurativa – Palas Athenas,
Howard Zehr.
2. Processos Circulares – Palas Athenas, Kay Pranis.
3. Transformação de Conflitos – Palas Athenas, John Paul Lederach.
4. Comunicação não violenta: técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e
profissionais – Ágora, Marshall Rosenberg.
5. Peacemaking Circles: From Conflict to Community – Kay Pranis, Barry Stuart, Mark Wedge.
6. Justiça – Pensando alto sobre violência, crime e castigo – Harper Collins, Luis Eduardo
Soares.
7. Justiça Restaurativa e abolicionismo penal: contribuições para um novo modelo de
administração de conflitos no Brasil – Saraiva, Daniel Achutti.
8. Justiça Restaurativa – Palas Athenas, Howard Zehr.
9. Pedagogia do Oprimido – Paz e Terra, Paulo Freire.
10. No Coração da Esperança: Guia de Práticas Circulares – Carolyn Boyes-Watson, Kay Pranis.
11. Pilotando a Justiça Restaurativa: o papel do Poder Judiciário – Fundação José Arthur
Boiteux. UFSC, CNJ. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/722e01ef1ce422f00e726fbbee709398.pdf

