
Relatório 

Trata-se da realização do “1º Seminário sobre a Política Nacional de Justiça 
Restaurativa”, realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2019, no Tribunal Superior do 
Trabalho (TST). O Seminário produziu um ambiente de compartilhamento de melhores 
práticas na área da Justiça Restaurativa, para fins de melhoria dos trabalhos desenvolvidos 
em todo Brasil. 

Recebida a demanda pelo Gabinete do Conselheiro Valtércio de Oliveira, esta 
Secretaria tomou as devidas providências para a realização do evento: contato com o TST 
para auxiliar na montagem da estrutura do evento e verificar a possibilidade de firmar um 
TED para o fornecimento de coffee break, organização do local da solenidade, envio de 
convites aos Conselheiros deste Conselho Nacional de Justiça, criação de link para 
inscrições do evento, confecção de certificado para os participantes, elaboração do roteiro 
para o Ministro e Mestre de Cerimônias, entre outros. 

Os palestrantes e participantes do evento foram recepcionados e devidamente 
credenciados pela equipe do CNJ. Os participantes foram identificados com crachás e a 
imprensa teve um credenciamento específico. As autoridades que compuseram a mesa, 
as autoridades presentes e os palestrantes foram direcionados à sala vip, a qual foi 
organizada para acomodá-los adequadamente até o início da cerimônia. Na sala vip, foram 
oferecidos água e café. Ao início da solenidade, os membros da mesa foram direcionados 
aos seus assentos na mesa de abertura e os palestrantes foram direcionados aos assentos 
reservados à frente. 

A abertura do evento contou com a presença do Ministro Humberto Martins, 
Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, Conselheira Daldice Santana, Conselheiro Valtércio 
de Oliveira, Conselheiro André Godinho e Conselheiro Valdetário Monteiro.  

MESA DE ABERTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



O encontro iniciou-se com a Conferência Magna do Professor Joao Salm, 
Conferencista do Governors Satate University, e seguiu com apresentação de painéis até 
às 12h, quando foi realizado intervalo para o almoço. Às 14h, houve retorno das 
atividades com apresentação de painéis e os trabalhos encerraram-se às 18h. 

No dia 18 de junho, último dia de evento, os trabalhos começaram às 8h30, com 
a divisão do público em oficinas, às quais os participantes escolheram no memento da 
inscrição, e encerrou-se às 13h com a apresentação dos resultados das oficinas. 

OFICINAS 

 

O evento teve 76 inscritos, via sistema, e 09 novos inscritos no evento, o que 
resultou em 85 inscrições.  
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Em dois dias de evento, houve 65 presentes, o que resultou em um índice de 14% 
de absenteísmo. O baixo índice de presentes justifica-se por ser um evento destinado para 
um público específico. 

 

Por fim, cabe registrar que a entrega das declarações de presença ocorreu por meio 
eletrônico. 

 

 

 

Priscilla Valéria Gianini Santos 

Secretária de Cerimonial e Eventos 
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