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1. ORIGENS DO PROJETO

A iniciativa nasceu do desejo de tornar a justiça criminal mais eficiente e recuperar a sua

credibilidade perante a população, como importante veículo de pacificação social. A

experiência, entretanto, nos tem demonstrado a inviabilidade de se alcançar esse objetivo

apenas por meio do modelo tradicional de se compreender a atividade jurisdicional. Não

basta, portanto, uma tramitação processual célere e uma pena proporcional ao crime

cometido para. Todos os esforços nesse sentido, apesar de válidos e sempre bem-vindos,

pouco têm contribuído para a transformação da imagem da justiça criminal, muito atrelada

ainda aos resultados do sistema prisional. Observe-se, por exemplo, o número sempre

crescente de metas do Conselho Nacional de Justiça, que apesar de sempre cumpridas (à

custa de muito trabalho dos servidores da justiça criminal), pouco contribuíram para a

elevação da satisfação da sociedade ou do sentimento de justiça.

É preciso, conforme inclusive proposto pela Resolução 225/16 do CNJ, que se reconheça a

complexidade dos fenômenos conflito e violência, de modo que sejam considerados não só

os aspectos relacionais individuais, mas também, os comunitários, institucionais e sociais

que contribuem para seu surgimento.

O projeto, portanto, não se restringe a uma única ação ou procedimento. É uma forma de

compreender os objetivos do Poder Judiciário, que orienta o desenvolvimento de diversas

ações, que aos poucos vão modelando uma prestação jurisdicional mais atenta às

necessidades da sociedade e aos objetivos aos quais se destina.
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2. AS PREMISSAS QUE ORIENTAM AS 
AÇÕES DESENVOLVIDAS
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2.1. A justiça criminal não deve restringir sua atuação ao julgamento de processos,

devendo, outrossim, desenvolver competências que lhe permitam produzir mais do que

sentenças criminais, inserindo na experiência prática das varas criminais ações reflitam a

capacidade de enfrentar o problema criminal reconhecendo a sua natureza multifatorial;

2.2. Tratando-se de projeto influenciado por referenciais de Justiça Restaurativa, suas ações

buscam distanciamento de discursos que cultivem o conflito ou a dicotomia entre pessoas

de bem e criminosos. As ações desenvolvidas, portanto, pautam-se pelo desejo de

construção de uma sociedade fraterna e de restauração das rupturas causadas pelo fato

criminoso.

2.3. A justiça criminal não pode, sob pena de atuar contra o propósito primeiro de

promoção de justiça, restringir suas ações ao que pode ser feito em face (ou a favor) do

criminoso. É preciso, portanto, reconhecer a existência de uma rede complexa de pessoas

afetadas pelo fato criminoso e, por isso, merecedoras de sua atenção (vítimas, familiares,

comunidade, jurisdicionados, agentes prisionais, servidores das forças policiais, entre

outros);

2.4. A reintegração social não é algo que deve ser buscado exclusivamente por meio do

sistema prisional, pois o modelo prisional brasileiro, simplesmente, não reúne as mínimas

condições para isso. Esse propósito deve ser buscado por meio da criação de atividades

que efetivamente preparem a pessoa para o retorno a sociedade e pela proteção, durante o

cumprimento da pena, contra os aspectos negativos do sistema prisional.

2.5. A Justiça Criminal deve criar canais eficientes de comunicação com a sociedade e

desenvolver meios que permitam a sua participação na solução dos conflitos. Essa abertura

representará não apenas um veículo para uma gradativa transformação da opinião das

pessoas a respeito da atuação do Poder Judiciário, mas também um terreno fértil para o

desenvolvimento de soluções mais próximas das expectativas de justiça.
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3. AÇÕES DA VARA CRIMINAL E DE 
EXECUÇÕES PENAIS 
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3.1. DO NÚCLEO GESTOR

Em Goianésia, com a instituição do Núcleo de Justiça Restaurativa – NJR (em 2019), este passou a

ser o órgão gestor das ações do projeto no fórum, responsável pelo acolhimento dos usuários,

podendo ser provocado pelo dirigente processual – que faz o encaminhamento dos casos – ou

receber as pessoas que comparecem espontaneamente. Buscou-se, no tocante ao espaço físico, criar

um ambiente menos formal e mais acolhedor, adaptável também a momentos de atendimento

individualizado.
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3.2. ACOLHIMENTO DOS RÉUS PRESOS

Considerando a atual obrigatoriedade de realização de audiência de custódia, nas 24 horas

seguintes à comunicação da prisão de qualquer pessoa, a Vara Criminal compartilha a pauta

dessas audiências com o NJR, que se organiza para realizar o atendimento da presa por

ocasião de seu comparecimento para a audiência de custódia. De regra, esse é o primeiro

contato com o acusado, mas, não sendo possível nessa ocasião, o atendimento pode também

ocorrer por ocasião das audiências de instrução.

3.3. DO ATENDIMENTO INICIAL

O NJR tem acesso à pasta compartilhada com gabinete, onde são registradas as atas das

audiências realizadas e as observações do dirigente processual relativas ao custodiado, de

modo que esse documento seja o ato inicial do procedimento que seguirá sendo registrado

eletronicamente.

O atendimento inicial consiste nas seguintes providências:

•Apresenta-se ao custodiado uma visão geral do processo judicial, sanando eventuais
dúvidas não sanadas na audiência;

•Preenchimento de questionário elaborado em parceria com a rede de proteção,
objetivando uma identificação mais qualificada do indivíduo, além de viabilizar a
identificação de certas vulnerabilidades sociais;

•Apresentação e fornecimento de meios de acesso à rede de proteção;

•Explicação das regras do sistema prisional no tocante à visitação e verificação quanto
à eventual necessidade de auxílio material;

•Apresentação da metodologia dos círculos de construção de paz;

•Informação quanto às reuniões semanais com familiares de pessoas presas.

Sempre que possível, o atendimento inicial contará com a presença de algum integrante da

rede municipal de proteção.

Todos aqueles que permanecerem presos deverão ser inseridos em cadastro específico (de

controle interno do NJR), de modo a viabilizar controle quanto ao prosseguimento do

atendimento. Esse controle é realizado semanalmente pela equipe do NJR.

Os encaminhamentos do NJR serão todos assinados por seu coordenador ou por sua ordem,

preferencialmente por e-mail, providenciando-se o posterior registro no dossiê do

custodiado.
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ÓRGÃO DA REDE COMPETÊNCIA HORÁRIO DE ATENDIMENTO RESPONSÁVEL/EMAIL

CAPS
Transtornos mentais, álcool e 

drogas.

07H às 18H

(Segunda à quinta)

GILDÁCIA

gildacia@hotmail.com

CRAS

Responsáveis pela organização e 

oferta de serviços da Proteção 

Social Básica do Sistema Único de 

Assistência Social- Trabalhará com 

os jovens em caráter preventivo.

07H às 17H

(Segunda a sexta)

ANA LAURA 

creasgoianesia@outlook.com

CREAS

Risco pessoal e social, com violação 

de direitos, como: violência física, 

psicológica e negligência; violência 

sexual; afastamento do convívio 

familiar devido à aplicação de 

medida de proteção; situação de 

rua; 

07H às 17H

(Segunda a sexta)

DANIA NARI

creasgoianesia1720@gmail.com

COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIDA 

NOVA 

(URUAÇU)

Usuários de drogas
07H30 às 17H30 

(Segunda a sexta)

RODRIGO SILVA 

comunidadedeterapeutica@dioces

edeuruacu.com.br

CASA DE RECUPERAÇÃO JESUS 

MISERICORDIA (GOIANÉSIA)
Usuários de drogas

08H às 17H

(Segunda a Sexta)

JOSÉ PIMENTA 

josepimentaa2@gmail.com

CASA DE RECUPERAÇÃO RESGATE 

(JARAGUÁ)
Usuários de drogas

08H às 17H

(Segunda a sexta)

PEDRO HENRIQUE 

pedrohenriqueresgate@gmail.com

CASA DE RECUPERAÇÃO AMOR E 

VIDA (NIQUELÂNDIA)
Usuários de drogas 24H

GLEIDER FERREIRA e ADELITA 

FERNANDES

adelitaamorevida@gmail.com

PASTORAL DA SOBRIEDADE (PSCJ) Alcoólatras 
19H30

(Quinta-Feira)
APARECIDA 

IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA

DE DEUS GOIANÉSIA E CAMPO (AV. 

GOIÁS NORTE)

ACONSELHAMENTO ESPIRITUAL E 

FAMILIAR

07H às 18H

(Segunda a sexta)

FLÁVIO BARROS

pr.iranildescruz@Hotmail.com
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3.4. ACOLHIMENTO DOS RÉUS EM LIBERDADE

Sendo colocado em liberdade em audiência (custódia ou instrução) ou se tratando de caso

encaminhado pelo juiz, em qualquer outra fase processual, o atendimento ocorrerá em dia

predeterminado pelo NJR, devendo essa informação constar da ata da audiência ou da

decisão que determinou o encaminhamento.

Para o ano de 2020 os atendimentos para acusados em liberdade ocorrerão todas terças-

feiras das 08h ao 12h.

Caberá ao gabinete respectivo providenciar que cópia da ata ou da decisão seja inserida na

pasta compartilhada com o NJR, com o nome do acusado e número do processo respectivo,

para fins de localização no momento do atendimento.

Os objetivos do atendimento inicial são os mesmos relacionados no item anterior. No tocante,

entretanto, aos círculos de construção de paz para os acusados em liberdade, estes serão

encaminhados, de acordo com o cronograma previsto no item 3.7.

Uma vez encaminhados para os círculos, os participantes devem receber cartão verificador de

presença para que este tenha o controle de sua presença nos 10 círculos que compõem o ciclo

básico de apresentação da Justiça Restaurativa.

3.5. ACOLHIMENTO DOS REEDUCANDOS EM REGIME SEMIABERTO

Nesse caso, os encaminhamentos serão realizados por ocasião das audiências admonitórias

ou nas decisões que concederem a progressão de regime, sempre salvando cópia do

respectivo ato na pasta compartilhada.

Os reeducandos serão apresentados e inseridos no ciclo de 10 círculos de construção paz,

recebendo também cartão para controle de presença nos círculos e no atendimento mensal

para acompanhamento do cumprimento da pena.

Para o ano de 2020 os atendimentos para acusados em liberdade ocorrerão de acordo com o

cronograma previsto no item 3.7.
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3.6. SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA 

As audiências que envolvem crimes previstos na Lei 11.340/06

ocorrem em semanas específicas (preferencialmente, seguindo o

calendário do CNJ), em regime de mutirão, de modo que ao ato

processual possam ser acrescentados algumas medidas de

acolhimento às vítimas, familiares e casais.

A equipe da Vara Criminal, em parceria com a equipe do NJR,

organiza a semana audiências com as seguintes particularidades: a)

o ambiente externo do setor de espera recebe uma decoração

especifica para o evento, com a finalidade de amenizar o clima

formal do fórum e promover a divulgação de eventuais campanhas

relacionadas ao combate da violência no âmbito doméstico; b)

designação de equipe para acolhimento das vítimas, que além de

lhes dar as boas-vindas, as presenteia com alguma lembrança e as

encaminha para o atendimento com a equipe multidisciplinar; c)

antes de entrarem para a audiência, as vítimas passam por uma

conversa com psicólogas voluntárias, parceiras do projeto, ou

integrantes da equipe multiprofissional forense. A ideia é oferecer

um acolhimento especializado, explicando e tranquilizando quanto

ao procedimento judicial, mas também colocando a sua disposição

os serviços da rede de proteção, caso identificada alguma

vulnerabilidade. Na mesma ocasião são informadas sobre a

possibilidade de participarem dos círculos de paz, destinados

especialmente a pessoas em igual situação.

Além das atividades realizadas no Fórum, relacionadas as ações

judiciais, são organizados também ações de conscientização

externas, em parceria com a prefeitura, Câmara de Vereadores,

faculdades, OAB, entre outros. Busca-se atrair as famílias por meio

do oferecimento de serviços de proteção (atendimento jurídico, de

saúde, distribuição de alimentos, bazar de roupas, etc) promover

também a realização de palestras de conscientização.
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3.7. OS CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ

Nas palavras de Kay Pranis, autora referência no campo

das praticas circulares adotadas no Brasil, o círculo de

construção de paz é um processo de diálogo que

trabalha intencionalmente na criação de um espaço

seguro (livre de julgamentos e preconceitos) para

discutir problemas muito difíceis ou dolorosos, a fim de

melhorar os relacionamentos e resolver diferenças.

No projeto, portanto, os círculos são inseridos como

uma ferramenta para a discussão de assuntos

importantes para aqueles de alguma forma afetadas

pelo fato criminoso. Representa também um espaço

para a construção compartilhada de soluções relativas

aos problemas vivenciados pelos participantes do

círculo. Não se impõe nada a ninguém e a própria

participação no círculo é voluntária. Todavia, não é raro

que experiências vivenciadas nos círculos sirvam de

motivação para uma transformação (voluntária) na vida

da cada participante. Por fim, em virtude da existência

de experiências semelhantes, os encontros representam

também oportunidades para processos de ajuda mútua.

Os círculos são conduzidos por facilitadores (servidores

do TJGO e voluntários da comunidade) credenciados

pela EJUG, que se revezam em cronograma que permite

a colaboração de todos e evita a sobrecarga de trabalho.

GRUPO FREQUÊNCIA COORDENADOR DIA/HORÁRIO

REEDUCANDOS 

(SEMIABERTO)
QUINZENAL REGINA QUARTA/14H

INFÂNCIA E JUVENTUDE QUINZENAL VICTOR SEGUNDA/17H

FAMÍLIA E VIOLÊNCIA 

DOMESTICA
QUINZENAL ISAURA SEXTA/17H

FAMILIARES DE PESSOAS 

PRESAS
SEMANAL MICHELE QUARTA/18H

PRANIS, Kay. Teoria e Prática: Processos Circulares. Tradução Tônia Van Acker. São Paulo: Palas Athena, 2010.

Escola Judicial de Goiás.
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3.8. REUNIÕES SEMANAIS COM 

FAMILIARES DE PESSOAS PRESAS.

Uma ação realizada em parceria com a Pastoral

Carcerária desde fevereiro de 2017, resultante de

uma demanda significativa de famílias carentes

que não contam com a assistência de um

defensor constituído.

O objetivo é sanar eventuais dúvidas a respeito

da tramitação processual e sobre a condição da

pessoa presa na Unidade Prisional, mas também

construir um ambiente para compartilhamento

de experiências e de acolhimento mútuo, sempre

com o propósito de assistir a família durante do

tempo de prisão e preparar o ambiente familiar

para o retorno da pessoa presa.

As reuniões têm regularmente o formato de

círculo, mas pode também adotar o formato de

palestras, em situações que este se mostre mais

adequado. Nesse caso, é comum contar com a

colaboração de parceiros do projeto como

advogados, psicólogos, representantes de

seguimentos religiosos, servidores do Poder

Judiciários, professores, entre outros.

Ao final de toda reunião as pessoas podem

preencher um formulário e encaminhar

perguntas sobre o andamento do processo do

familiar preso. Essas perguntas são repassadas à

equipe do projeto, que examina o

questionamento e elabora uma resposta. Na

semana seguinte a resposta é repassada para a

pessoa interessada. Para o ano de 2020 as

reuniões ocorrerão toda quarta feira as 18h.
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4.1. MAIS LEITURA, MENOS GRADES 

Em virtude de parceria com a Prefeitura Municipal e

a Pastoral Carcerária de Goianésia, a ação representa

a concretização da Recomendação n° 44/3013, no

tocante ao desenvolvimento da leitura na Unidade

Prisional de Goianésia.

A ação tem como objetivo incentivar a leitura, não

somente como meio de remição de pena, mas

também como instrumento para a inserir no universo

prisional oportunidades de reflexões sérias sobre as

escolhas do passado e os projetos para o futuro.

A equipe da pastoral realiza a seleção dos livros e

submete à apresenta projeto específico para a

aquisição das obras por meio dos recursos

provenientes das penas pecuniárias, nos termos da

Resolução nº 154, de 2012 do CNJ e Provimento nº

11/2017 da CGJ-TJGO.

Após a aquisição dos livros, a equipe da pastoral

distribui os livros e acompanha o processo de leitura,

que se encerra com a apresentação de um resumo da

obra, elaborado na sala de aula da unidade prisional.

A própria pastoral elabora um relatório relativo a

cada reeducando, que é anexado nos autos da

respectiva execução pena, para fins de remição de

pena.
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4.2. CONCURSO ANUAL DE REDAÇÃO

Anualmente (ocorre desde 2018) o projeto realiza

um concurso de redação entre os reeducandos

participantes do projeto.

A premiação (vale-compras em supermercados

locais) é patrocinada por empresas locais, parceiras

do projeto.

A avaliação das redações tem sido feita pela

Academia de Letras de Goianésia, outra entidade

parceira.

A cerimônia de entrega ocorre no auditório do

Fórum e conta com a presença de familiares dos

premiados e parceiros do projeto.

Para o ano de 2020 o concurso tem seu

acontecimento previsto para o mês de novembro.

4.3. CORREIO FRATERNO:

Em parceria com a Pastoral Carcerária e Direção

da Unidade Prisional, famílias que moram em

outras cidades ou estados e não podem visitar

parentes presos em Goianésia, tem a

oportunidade de mandar vídeos para a pessoa

presa.

Os vídeos são gravados por integrantes da

pastoral nas outras cidades e enviados para a

pastoral de Goianésia.

Os custodiados assistem os vídeos na sala de

audiências da Vara Criminal e tem a

oportunidade de gravar um vídeo-resposta.

Compete ao NJR solicitar a condução dos presos,

nos dias em que já há previsão de escolta para

audiências.
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4.4. CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ NA 

UNIDADE PRISIONAL

Atividade realizada desde setembro de 2017.

Inicialmente se destinava apenas aos reeducandos do

regime fechado, mas desde 2019 também com os

servidores do sistema prisional.

Os encontros são semanais, realizados por

facilitadores formados pela EJUG, na sala de aula da

Unidade Prisional.

A participação é sempre voluntária, mas entre os

reclusos a procura é maior do que capacidade de

atendimento.

Vários são os temas trabalhados, podendo se

destacar os seguintes: a) superação das dificuldades

impostas pela condição de confinamento; b)

recuperação de sua identidade pessoal e da posição

de protagonista de sua história; c) resgate da

autoestima; d) valorização do outro e empatia; e)

responsabilização por suas ações e danos causados

dentro do contexto social que está (ou estava)

inserido.

A ampliação dos círculos para os servidores do

sistema prisional foi uma recente conquista. Com

esse grupo, os círculos tem representado uma

oportunidade de promover uma maior aproximação

entre os servidores e também um ambiente para

discutir as dificuldades e desafios inerentes ao

trabalho no sistema prisional. Marco importante para

que isso acontecesse foi a realização de Oficina de

Comunicação Não Violenta, em dezembro de 2018,

para servidores do sistema prisional, policiais

militares, integrantes da pastoral carcerária,

servidores da justiça criminal e voluntários em

projetos ligados à execução penal.
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4.5. GINCANAS SOLIDÁRIAS

Um dos principais aspectos negativos do sistema

prisional é vulnerabilidade econômica da grande

maioria das pessoas presas. Essa circunstância ganha

ainda mais importância quando o sistema prisional

não fornece aos custodiados todo material que

necessitam para uma vida minimamente digna. No

Estado de Goiás, por exemplo, além das três

refeições básicas, não há (com raras exceções)

fornecimento de vestuário, roupas de cama,

colchões, materiais de higiene pessoal ou materiais

para a limpeza das celas. Na prática, esses matérias

(e outros não tão essenciais, como lanches e cigarro)

são fornecidos pela família do preso, existindo um

dia na semana para entrega desses materiais. Em

Goiás, esse conjunto de materiais entregues

semanalmente é conhecido como “Cobal”. Todavia,

quando a família não tem condições de fornecer o

cobal, é comum que o preso precise trabalhar para os

demais, em troca dos materiais que necessita. Em um

ambiente que, infelizmente, ainda é dominado pelo

crime, é comum também que os serviços que faz

para os outros envolva também a prática de ilícitos.

Os esforços para minimizar essa vulnerabilidade são

uma constante no projeto e ocorrem de várias

formas. Uma delas, com edições nos anos de 2018 e

2019, é a Gincana Solidária, em parceria com a

Faculdade Evangélica de Goianésia. Todos os alunos

são convidados a doar materiais para o sistema

prisional e a Faculdade premia a turma que

conseguir a maior quantidade de produtos. Nesse

formato, a ação serve também para conscientizar a

comunidade da dura situação enfrentada pelas

pessoas presas.



4. REFLEXOS PARA ALÉM DA JUSTIÇA 
CRIMINAL

“A Justiça Criminal deve criar canais eficientes de comunicação com a
sociedade e desenvolver meios que permitam a sua participação na
solução dos conflitos. Essa abertura representará não apenas um veículo
para uma gradativa transformação da opinião das pessoas a respeito da
atuação do Poder Judiciário, mas também um terreno fértil para o
desenvolvimento de soluções mais próximas das expectativas de justiça.”
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4.1. JUSTIÇA RESTAURATIVA NAS ESCOLAS – PROJETO PILARES 

O Projeto Pilares surgiu em Goiânia, em março de 2018, sob a coordenação da juíza Sirlei Martins da

Costa. De um modo geral, o projeto busca a construção de uma cultura de paz no ambiente escolar,

por meio da aplicação de recursos da Justiça Restaurativa, em especial os círculos de construção de

paz. Nesse sentido, alinha-se aos propósitos do projeto Além da Punição, pois reconhece que o

aparato da Justiça Infantojuvenil não é suficiente para promover as transformações necessárias para

promoção da paz social. Em razão dessa aproximação entre os projetos e pelo forte potencial

preventivo, decidiu-se ampliar as ações do projeto Além da Punição e assumir a responsabilidade

pela implementação do Projeto Pilares em Goianésia.

Desse modo, sob a coordenação do local do projeto Além da Punição, foi celebrado convênio com as

Secretarias de Educação estadual e municipal e cinco escolas (02 estaduais e 03 municipais). Foram

formados 30 facilitadores de círculos de construção de paz, entre professores, coordenadores e

integrantes da rede de proteção (CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, CAPS), os quais, desde novembro

de 2019 já realizam círculos de paz em seus respectivos ambientes de trabalho.
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5. OS PLANOS PARA 2020
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5.1. AMPLIAÇÃO PARA ATENDER TAMBÉM À VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Acredita-se que as ações do projeto podem perfeitamente ser replicadas no âmbito das Varas da

Infância e Juventude e pretende realizar essa ampliação no ano de 2020.

5.2. CONSTELAÇÕES FAMILIARES

Trata-se de ação projetada para o ano de 2020, em virtude da formação da servidora (cedida pelo

Município de Goianésia) Regina Maria Ferreira Azeredo em Constelações Sistêmicas.

A servidora, que também é facilitadora de círculos de construção de paz e pedagoga, realizará as

Constelações Sistêmicas com pessoas extraídas dos seguintes grupos: a) reeducandos do sistema

prisional; b) pessoas ligadas a processos de violência doméstica (vítimas, agressores ou casais

ainda unidos, apesar da existência do processo); c) pessoas ligadas a processos da vara de

família; d) jovens que respondem por atos infracional na Vara da Infância e Juventude.


