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A ação tem como objetivo o fortalecimento das 

iniciativas de justiça restaurativa implementadas 

pelos tribunais parceiros do projeto, a partir 

das diretrizes do Comitê Gestor de Justiça 

Restaurativa do Conselho Nacional de Justiça. 

Desenvolvimento do projeto Rede Justiça 

Restaurativa para fortalecimento das iniciativas 

de justiça restaurativa nos tribunais parceiros.

 Formação continuada

 Colaboração para criação e fortalecimento  
dos órgãos gestores de justiça restaurativa 
nos tribunais parceiros do projeto

 Formação de redes parceiras

 Instituição dos espaços de desenvolvimento 
das práticas restaurativas

 Realização de práticas restaurativas

Justiça 
Restaurativa

PROPORCIONALIDADE PENAL

SOCIOEDUCATIVO

 Conselho Nacional de Justiça
ETAPAS

NACIONAL

ESTADUAL

LOCAL/MUNICIPAL

 Criação do órgão gestor em justiça restaurativa nos 
tribunais

 Instituição de projetos locais de justiça restaurativa 
nos tribunais

 Mapeamento e fortalecimento de redes locais 
parceiras

 Institucionalização de atos normativos estaduais

 Instituição de espaço para desenvolvimento das 
práticas restaurativas nos tribunais

 Articulação com o Sistema de Justiça e o Poder 
Executivo

 Desenvolvimento das práticas restaurativas

 Mapeamento e fortalecimento de redes locais 
parceiras

 Fomento do acesso das pessoas às políticas 
públicas municipais

 Arranjos locais para desenvolvimento das práticas 
restaurativas

 Gestão nacional do projeto Rede Justiça 
Restaurativa alinhada às diretrizes do Comitê 
Nacional de Justiça Restaurativa

 Formação nacional e continuada para os tribunais 
parceiros do projeto, com participação de 
magistrados e serventuários

 Supervisão metodológica do projeto em nível 
nacional em parceria com o Centro de Educação 
Popular e Direitos Humanos (CDHEP)

 Subsídios para a estruturação de redes locais 
parceiras dos projetos nos tribunais

Saiba mais 
sobre o 
Fazendo 
Justiça 

acessando o 
código QR



Justiça Restaurativa
Proporcionalidade Penal / Socioeducativo - Conselho Nacional de Justiça

Gestão nacional do projeto 
alinhado às diretrizes do 

Comitê Nacional de Justiça 
Restaurativa

Equipe nacional instituída 
para desenvolvimento 

do projeto

Supervisão metodológica 
do projeto e subsídios 

para as redes

Formação nacional e 
continuada para os tribunais 

parceiros do projeto

Institucionalização de atos 
normativos estaduais

Parceria com as
políticas municipais

Fomento do acesso das 
pessoas às políticas 
públicas municipais

Arranjos locais para 
desenvolvimento das 
práticas restaurativas

Criação do órgão gestor em 
justiça restaurativa e 

instituição de projetos locais 
de justiça restaurativa nos 

tribunais

Estruturação de espaços 
para desenvolvimento 

das práticas restaurativas 
nos tribunais

Mapeamento e 
fortalecimento de redes 

locais parceiras

Articulação com o Sistema de 
Justiça e o Poder Executivo

Nacional Estadual Municipal

Produtos e Entregas


