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A Comissão Especial de Justiça Restaurativa (triênio 2022/2024) está formada pelo
presidente Luís Bravo, a vice-presidente Carla Boin, a consultora de projetos Elena
Lemme, além de membros efetivos, colaboradores e demais consultores. Os membros
consultores foram escolhidos contemplando atividade profissional e âmbito de expertise,
para que houvesse diversidade temática e de experiências práticas dentro da Comissão.

A partir de decisões da secretaria executiva e da escuta ativa dos membros, foram
estabelecidos, para o ano de 2022, os seguintes objetivos estratégicos de atuação:

1. Fomento à advocacia restaurativa:

2. Articulação em rede, com foco em articulação inter-comissões:

3. Produção de conhecimento e conteúdo sobre Justiça Restaurativa.

● Grupos de Trabalho:

Para permitir o cumprimento dos objetivos, e visando uma maior participação dos
membros em diferentes frentes de atuação, propusemos a criação de Grupos de Trabalho
(GTs). Para tanto, veiculamos formulário com distintos temas de interesse, conectados à
Justiça Restaurativa e, a partir das respostas enviadas pelos membros, definimos os eixos
temáticos. Atualmente, estão ativos os seguintes GTs:

➢ GT - Violência doméstica e de gênero
➢ GT - Conflitos no ambiente educacional
➢ GT - Sistema socioeducativo
➢ GT - Sistema de justiça criminal
➢ GT - Povos originários
➢ GT - Questão racial

Os GTs são coordenados por um integrante da gestão e co-criados com seus
participantes. Com a criação dos Grupos, as atividades passaram a ser propostas em dois
níveis: i) atividades gerais da comissão e ii) atividades específicas de algum GT.

Ainda, em relação ao tipo de atividade realizada, em 2022 atuamos nos seguintes
eixos:

i) eventos internos e externos;
ii) reuniões gerais, reuniões dos GTs e reuniões institucionais da OAB/SP;
iii) projetos desenvolvidos pelos Grupos de Trabalho;
iv) articulação em rede com parceiros externos e inter-comissões.
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Eventos realizados pela Comissão:

● Lançamento da Obra: Narrativas Restaurativas Libertárias, ensaios sobre
potências e resistências

Data: 06/04/2022, às 19h

Modalidade: Webinar (on-line)

Descrição do evento:

A Comissão Especial de Justiça Restaurativa da OAB/SP, em parceria com o Grupo de
Estudos em Justiça Restaurativa da Universidade Estadual de Ponta Grossa
(GEJUR/UEPG), tem a honra e alegria de realizar o webinar de lançamento do livro
“Narrativas restaurativas libertárias: ensaios sobre potências e resistências”, coordenado
por Amanda Castro Machado, Paloma Machado Graf e Viviane P. de Ornellas Cantarelli e
prefaciado por Vera Regina Pereira de Andrade.

A obra é um convite a olharmos para nós mesmos e ao nosso redor, compilando
produções teóricas e relatos de vivências de uma pluralidade de autores e autoras que
falam do seu coração e perspectiva - criando, assim, narrativas restaurativas libertárias
que ensejam múltiplas formas de conviver. Neste webinar, organizadoras e coautores
falarão sobre este processo de construção coletiva e sobre as potências e movimentos de
resistência dele derivados.

‘Narrativas restaurativas libertárias’ é, assim, uma obra que questiona o sistema retributivo
de justiça, a punição, o cárcere e o tratamento que se atribui às pessoas envolvidas em
um dado conflito, assumindo o compromisso com valores e ações restaurativas que
reconheçam e enfrentem as violências estruturais que permeiam conflitos, a exemplo do
machismo, racismo, LGBTfobia e desigualdades sociais.

O livro está disponível para compra no site da Amazon e os valores arrecadados serão
distribuídos entre os diversos autores, autoras e colaboradores da construção desta obra
coletiva.

Palestrantes:

● Eduardo Maurente Oliveira
● Maria Sueli Rodrigues de Sousa
● William Vinicius Pinto
● Anabela Gonçalves
● Adriana Borghi
● Vera Regina Pereira de Andrade
● Mariana de Brito
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● Kennedy Anderson Domingos de Farias
● Michel Rosenthal Wagner
● Samuel de Jesus Pereira
● Vanilda Honória dos Santos
● Aline Barbosa
● Gabriel Rodrigues Batista
● Claudia Fausti
● Géssica Arcanjo
● Egberto Penido
● Caio Rioei Yamaguchi Ferreira
● Iuri Storch
● Adriana Gianvecchio
● André Tredinnick
● Luís Fernando Bravo de Barros
● Juliana Tonche
● Dina Alves
● Mara Ferreira
● Paloma Machado Graf
● Amanda Castro Machado

Mediadoras: Viviane Pereira de Ornellas Cantarelli e Carla Boin

Link youtube: https://youtu.be/XoUhL9F-hfI

Arte de divulgação:

https://youtu.be/XoUhL9F-hfI
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● Jornada Cultural (Semana da Advocacia) - Painel: assédio e violência de
gênero

Data: 10/08/2022, às 11h

Modalidade: Palestra (híbrida)

Descrição do evento:

É com muito prazer que a Comissão de Justiça Restaurativa da OAB/SP vem anunciar, e
convidar a assistir, sua participação na Jornada Cultural, que ocorrerá entre os dias 09 e
12 de agosto, para celebrar o Dia da Advocacia. O evento será gratuito e contará com
mais de 175 palestrantes, dentre eles nossa Vice-Presidente, Carla Boin, nossa
consultora, Edijane Alves e nosso consultor Anderson Almeida, que falarão, às 11h00, do
dia 10/08, no painel "Assédio e Violência de Gênero". Nos vemos lá! Link de acesso para
inscrição nos painéis do dia 10/08: sympla.com.br/evento/jornada-cultural/1656472. Link
de acesso para maiores informações sobre a Jornada Cultural:
https://jornaldaadvocacia.oabsp.org.br/noticias/oab-sp-promove-jornada-cultural-para-cele
brar-o-dia-da-advocacia/.

Palestrantes:

● Edijane Alves
● Anderson Almeida
● Carla Boin

Arte de divulgação:

https://jornaldaadvocacia.oabsp.org.br/noticias/oab-sp-promove-jornada-cultural-para-celebrar-o-dia-da-advocacia/
https://jornaldaadvocacia.oabsp.org.br/noticias/oab-sp-promove-jornada-cultural-para-celebrar-o-dia-da-advocacia/
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● Congresso de Mediação (15 anos de FONAME) - Mesa “Janelas da mediação:
sinergia com outros meios"

Data: 15 e 16/08/2022

Modalidade: Palestra (presencial)

Descrição do evento: CJR no Congresso de Mediação. Nos dias 15 e 16 de agosto
ocorrerá o "Congresso de Mediação: Comemoração aos 15 anos do Foname em
Integração com a Advocacia", e a Comissão Especial de Justiça Restaurativa da OAB/SP
marcará presença. Serão dois dias de debates e interlocuções riquíssimas, com falas e
organização da nossa vice-presidente, Carla Boin, e com a participação do nosso
presidente Luis Bravo, que falará sobre o papel da justiça restaurativa na mesa "Janelas
da mediação: sinergia com outros meios". O evento será presencial na sede da OAB/SP,
Rua Maria Paula, 35, 2o andar. As inscrições podem ser feitas através do link:
http://bit.ly/Congresso8133.

Palestrantes:

● Edijane Alves
● Anderson Almeida
● Carla Boin

Registro:
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● Mesa “Justiça Restaurativa e Meios Alternativos de Solução de Conflitos” -
Diálogo entre a Comissão de JR e a Comissão de Soluções Consensuais de
Conflitos - ESA-OAB/SP

Data: 26/08/2022

Modalidade: Palestra (gravada)

Descrição do evento: No dia 26/08, nossa comissão, representada pela Mayra
Braga Furlanetto, pela Carla Boin e pelo Luís Bravo participou de uma mesa com a
Fernanda Tartuce e a Célia Zapparolli, presidente e vice-presidente da Comissão de
Soluções Consensuais de Conflitos da OAB/SP para refletir sobre o que a Mediação e a
Justiça Restaurativa podem oferecer para a prática da Advocacia. Foi uma oportunidade
muito profícua para dialogar sobre as diferentes experiências de se lidar com conflitos na
busca por desfechos transformadores e restaurativos, para além dos litígios judicializados,
e sobre a riqueza de aprendizado dessa troca de ideias e de experiências. O evento foi
realizado pela Escola Superior da Advocacia (ESA), nas dependências do seu estúdio. O
material gravado, em breve, será lançado e estará acessível ao público.

Participantes:

● Mayra Braga
● Carla Boin
● Luís Bravo
● Fernanda Tartuce
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● Célia Zapparolli

Arte de divulgação:

● O que é Justiça Restaurativa? De que forma a Justiça Restaurativa pode
ajudar a lidarmos com a diversidade, a intolerância e os conflitos? -
DIVERSITAS USP

Data: 30/08/2022, às 19h30

Modalidade: Palestra (on-line)

Descrição do evento: Comissão de Justiça Restaurativa da OAB/SP, tem o prazer
de anunciar que amanhã, terça-feira dia, dia 30.08 às 19:30h, a vice-presidente Carla Boin
e o presidente Luís Bravo participarão de uma atividade no programa de pós-graduação
DIVERSITAS da USP para uma reflexão sobre como a Justiça Restaurativa pode
contribuir para lidar com diversidade, intolerância, e conflitos. A atividade será transmitida
ao vivo no canal de YouTube do DIVERSITAS. Todas, todos e todes estão mais do que
convidados a participar desse momento de troca tão importante. Nos vemos lá!

Palestrantes:

● Luís Bravo
● Carla Boin

Mediador: Ricardo Alexino Ferreira
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Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AD3GcaMFbI0

Arte de divulgação:

● Mesa “Justiça Restaurativa como ferramenta para a construção do futuro” -
Ciclo de atividades do “Inventário Carandiru: 30 anos do Massacre”

Data: 07/10/2022. às 10h.

Modalidade: Painel (presencial - Memorial da Resistência de São Paulo)

Descrição do evento:

-- Inventário Carandiru: 30 anos do Massacre. Para que não se esqueça, para que
nunca mais aconteça”, entre os dias 03 e 08/10 -- Em 2/10/22 completarão exatos 30 anos
do Massacre do Carandiru.

111 pessoas morreram vítimas de uma intervenção violenta do Estado, 192
pessoas sofreram lesões corporais, vítimas de uma ação truculenta do Estado.

De lá para cá, o encarceramento em massa segue alimentando um ciclo de violência
sem fim, o sistema prisional brasileiro já foi declarado inconstitucional pelo STF e muitos
tantos outros casos de massacres fruto da violência de estado seguem acontecendo,
atingindo principalmente pessoas negras.

https://www.youtube.com/watch?v=AD3GcaMFbI0
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Em razão da importância de se chamar atenção, denunciar, refletir, rememorar, e se
colocar um basta, de se demandar a responsabilização estatal e a reparação de vitimas de
tal violência, inúmeras instituições, organizações da sociedade civil e coletivos
organizaram uma semana de debates e filmes.

A Comissão de Justiça Restaurativa da OAB/SP apoia e participa do evento no dia
07.10, a partir das 10h, no Memorial da Resistência, com a mesa “Justiça Restaurativa
como ferramenta para a construção do futuro”. Inscrições para o evento em:
https://www.sympla.com.br/evento/inventario-do-massacre-do-carandiru/1731714.

Palestrantes:

● Adilson Paes de Souza
● Maura Augusta Soares de Oliveira
● André du Rap
● Petronella Maria Boonen
● José Carlos Dias
● Geralda Ávila

Mediador: Luís Bravo

Arte de divulgação:
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● Curso de Introdução à Justiça Restaurativa, promovido pela ESA-OAB/SP

Data: de 25/10/2022 a 08/11/2022 (10 h/aulas) - Das 18:30 às 20:30 horas (terças e
sextas-feiras)

Modalidade: Curso (on-line)

Convocatória ao curso:

A Comissão de Justiça Restaurativa da OAB/SP tem a honra de convidá-los a
participar do curso gratuito “Introdução à Justiça Restaurativa”, oferecido pela Escola
Superior de Advocacia (ESA) e ministrado por Luís Bravo e Carla Boin.

Serão cinco encontros em que trabalharemos os conceitos práticos e principiológicos
da Justiça Restaurativa, sua contextualização histórica, tensionamentos com o sistema de
justiça criminal tradicional e a relação entre Justiça Restaurativa e advocacia.

O curso inicia em 25/10, possui carga horária de 10h e ocorrerá às terças e sextas
feiras, das 18h30 às 20h30, em modalidade on-line. É aberto a advogados/as e bacharéis
em Direito, estudantes e demais interessados/as. Nos vemos lá?

Descrição e ementa do curso:

Objetivos da Disciplina

Objetivo Geral
Introduzir conceitos práticos e principiológicos de Justiça Restaurativa para problematizar
a lógica punitivista que sustenta o funcionamento do sistema de justiça. Apresentar formas
diversas de como encaminhar e trabalhar com conflitos, para além das insuficiências do
sistema de justiça, no intuito de se proporcionar experiências restaurativas de construção
do justo. A partir disso, instigar reflexões sobre possibilidades de atuação da advocacia
em diálogo com a proposta prática da Justiça Restaurativa.

Objetivos Específicos
Familiarizar os participantes a respeito da fundamentação teórica e prática da Justiça
Restaurativa; apresentar a inserção histórica da justiça restaurativa e sua contextualização
na realidade brasileira; problematizar os pressupostos fundantes da lógica punitivista, na
qual se sustenta o funcionamento do sistema de justiça, para incentivar a abertura a
outras maneiras de encaminhamento dos conflitos e de construção do justo, com base em
referenciais éticos de não-violência; promover um tensionamento criativo entre a
epistemologia jurídica e conceitos da justiça restaurativa, invocando elementos do direito
vigente para a sua aplicação, especialmente a partir do referencial constitucional;
encorajar reflexões sobre possibilidades de atuação profissional, na prática da advocacia,
em diálogo com a justiça restaurativa.
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Ementa
O curso apresentará uma contextualização histórica da Justiça Restaurativa e pontuará os
principais desdobramentos teóricos e práticos a partir da segunda metade do século XX.
Tal esforço será proposto a partir de uma concepção de conflito como oportunidade de
transformação, com base em perspectivas interdisciplinares e dialógicas de construção de
conhecimento e saber. Para além da preponderância do sistema de justiça estatal, será
incentivada a abertura para outras visões e ideias que propõem formas de concepção do
justo, e construção de paz, a partir do pressuposto ético da não-violência. Com base em
todos estes aspectos, se instigará reflexões sobre as possibilidades de diálogos entre as
práticas da advocacia e da justiça restaurativa.

Conteúdo Programático

AULA 1 - Dia 25/10/2022
Criminologia Crítica e conflito como propriedade; problematização da racionalidade jurídica
moderna e abolicionismo penal; para além da insuficiência das respostas jurídicas:
tensionamentos criativos.
Professores Luis Bravo e Carla Boin.

AULA 2 - Dia 28/10/2022
Transformação de conflitos; histórico, inserção e desenvolvimento do conceito de justiça
restaurativa; contextualização brasileira; paz(es), não-violência, e teoria geral do conflito.
Professores Luis Bravo e Carla Boin.

AULA 3 -  Dia 01/11/2022
Princípios, valores e metodologias; referências normativas da Justiça Restaurativa
(Resoluções do CNJ, Justiça Restaurativa Comunitária, Resoluções ONU); justiça como
cura e segurança como cuidado; lugares de atuação e sustentação da Justiça
Restaurativa (habilidades e competências); ferramentas metodológicas de aplicação
prática.
Professores Luis Bravo e Carla Boin.

AULA 4 - Dia 04/11/2022
Justiça Restaurativa, direito e punição: desconstrução da gramática do direito;
Constituição Federal e sustentação jurídica da Justiça Restaurativa; Justiça Restaurativa e
transformação estrutural e cultural.
Professores Luis Bravo e Carla Boin.

AULA 5 - Dia 08/11/2022
Justiça Restaurativa e advocacia
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Professores Luis Bravo e Carla Boin.

Docentes: Luís Bravo e Carla Boin

Link inscrição:
https://esaoabsp.edu.br/Curso/8405-introducao-a-justica-restaurativa/8405

Arte de divulgação:

● Mesa “Justiça Restaurativa e Justiça Racial” - II Expo Internacional Dia da
Consciência Negra

Data: 19/11/2022

Modalidade: Palestra (presencial)

Descrição do evento: No dia 19/11/2022, ocorreu a participação de membros da
CJR, a convite da Secretaria Municipal de Justiça de São Paulo, na mesa “Justiça
Restaurativa e Justiça Racial”, na II Expo Internacional Dia da Consciência Negra, a
convite da Secretaria Municipal de Justiça de São Paulo, na figura da Secretária Dra.
Eunice Prudente e da Dra. Regina Celia da Silveira Santana. Participaram da mesa:
Gustavo Antonio, Samuel Pereira, Regina Santana, e Mari Nascimento. Parabenizamos a
todos os envolvidos na realização do evento. Que venham cada vez mais diálogos e
articulações por uma JR crítica e antirracista.

https://esaoabsp.edu.br/Curso/8405-introducao-a-justica-restaurativa/8405
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Palestrantes:

● Gustavo Antonio
● Samuel Pereira
● Mari Nascimento
● Regina Santana

Registro:

Como parte da Semana Internacional de Justiça Restaurativa, a CJR realizou um
ciclo de três eventos, nas últimas semanas de novembro:

● Justiça Restaurativa e Advocacia: Desafios e Oportunidades

Data: 22/11/2022

Modalidade: Palestra (híbrida)

Descrição do evento:

Com muita alegria, a Comissão de Justiça Restaurativa da OAB/SP convida todas as
pessoas para a atividade inaugural do ciclo de eventos da Semana da Justiça
Restaurativa de 2022, com a participação de Leonardo Sica, vice-presidente da OAB/SP,
Carla Boin, vice-presidente da CJR OAB/SP, e Cláudia Luna, vice-presidente da área da
mulher advogada da Comissão de Prerrogativas da OAB/SP.

Tema: Justiça Restaurativa e Advocacia: desafios e oportunidades.

Será dia 22/11, às 10h, presencialmente na sede da OAB/SP (Praça da Sé, 385, 1o
andar). Para participar, é necessário se inscrever no link da bio.
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Palestrantes:

● Claudia Luna
● Leonardo Sica

Mediadora: Carla Boin

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Nj2J65RzP0w&t=6s

Arte de divulgação:

● Novos portais da feminilidade e masculinidade: Justiça Restaurativa e
Violência de Gênero

Data: 25/11/2022, às 10h.

Modalidade: Palestra (híbrida)

Descrição do evento: Seguindo nossa programação da Semana Internacional da
Justiça Restaurativa, a OAB/SP, por sua Comissão de Justiça Restaurativa, convida todes
para participar do Webinar: Novos Portais da Feminilidade e Masculinidade - Justiça
Restaurativa e Violência de Gênero, no dia 25 de novembro, às 10 horas.

Palestrantes:

● Carla Boin
● Andrea Paternost

https://www.youtube.com/watch?v=Nj2J65RzP0w&t=6s
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● Alex do Vale

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7pVPjIuPTFE

Arte de divulgação:

● Transição e Restauração: caminhos de transformação em contextos
multiculturais pós períodos traumáticos

Data: 01/12/2022, às 14h.

Modalidade: Palestra (híbrida)

Descrição do evento:

A Comissão de Justiça Restaurativa da OAB/SP convida todas as pessoas para a
atividade que fechará o ciclo de eventos da Semana da Justiça Restaurativa de 2022, com
a participação de Flávio Pereira, Coordenador do Núcleo de Direitos Indígenas e
Quilombolas e do Núcleo da Memória da Comissão de Direitos Humanos da OAB/SP,
Aline Kayapó, Vice-presidenta da União Plurinacional dos Estudantes Indígenas, Edson
Kayapó, professor no IFBA e no PPGER/UFSB, Luís Bravo, presidente da CJR OAB/SP e
Pagu Rodrigues, consultora da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB/SP. Tema:
Transição e Restauração: caminhos de transformação em contextos multiculturais pós
períodos traumáticos. Será dia 01/12, às 14h, presencialmente na sede da OAB/SP (Praça
da Sé, 385, 1° andar). Nos vemos lá!

https://www.youtube.com/watch?v=7pVPjIuPTFE
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Palestrantes:

● Flávio Bastos Pereira
● Aline Kayapó
● Edson Kayapó
● Pagu Rodrigues

Mediador: Luís Bravo

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=dq9GvQRX8ZU

Arte divulgação:

Reuniões Virtuais da Comissão:

a. Reuniões ordinárias:

● Março: 08/03/2022, às 9h, em modalidade virtual.

● Abril: 12/04/2022, às 9h, em modalidade híbrida.

● Maio: 10/05/2022, às 9h, em modalidade híbrida.

● Junho: 14/06/2022, às 9h, em modalidade híbrida.

https://www.youtube.com/watch?v=dq9GvQRX8ZU
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● No mês de julho optamos por não realizar reunião ordinária, e concentrar esforços
nos Grupos de Trabalho.

● Agosto: 16/08/2022, às 17:30h, em modalidade híbrida.

● Setembro: 13/09/2022, às 17h, em modalidade híbrida.

● Outubro: 11/10/2022, às 10h, em modalidade híbrida.

● Novembro: 08/11/2022, às 10:30h, em modalidade híbrida.

○ A reunião contou com a participação dos consultores Daniel Achutti e Elena
Lemme, apresentando a proposta de criação de um Fórum Latino-americano
de Justiça Restaurativa, ressaltando o convite institucional e aos membros
da Comissão para que façam parte desta construção.

● Dezembro: 13/12/2022, às 10h, em modalidade híbrida.

- Registros das reuniões:

● Reunião de abril:

● Reunião de junho:
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● Reunião de novembro - card de divulgação:

● Reunião de dezembro:
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b. Reuniões dos Grupos de Trabalho:

Além das reuniões ordinárias, foram realizadas reuniões mensais dos Grupos de
Trabalho. As atualizações de cada GT foram apresentadas nas reuniões gerais, e estão
registradas em ata. Algumas reuniões contaram com a participação de convidados que
apresentaram suas pesquisas ou relatos práticos aos integrantes do GT:

- Dia 22/08/2022, às 9h - GT Socioeducação - Apresentação de Bernardina Vilhena,
compartilhando sua atuação no TJDFT.

- Dia 20/09, às 10h - GT Conflitos no ambiente educacional - Apresentação de Elisa
Tamantini, partilhando sua experiência em BH.

- Dia 28/09/2022, às 17h - GT Sistema de Justiça Criminal - Apresentação de Luís
Bravo e Gustavo Antonio, trazendo pesquisa realizada pelo CDHEP e programa
Fazendo Justiça.

- Dia 04/10/2022, às 10h - GT Conflitos no ambiente educacional - Apresentação de
Carla Boin, contando sua trajetória envolvendo Justiça Restaurativa no contexto
educacional.

c. Reuniões institucionais OAB/SP:

● 17/02/2022, às 10h - Participação na primeira reunião de presidências da OAB/SP



OAB São Paulo                                                                                                                                                 Sistema da Gestão da
Qualidade

○ Em nome da CJR, compareceram o presidente, Luís Bravo, a
vice-presidente, Carla Boin, e a consultora para planejamento, execução e
gestão de projetos, Elena Lemme. Registro do evento:

● 16/09/2022, às 16h - Participação na segunda reunião de presidências da OAB/SP

○ Em nome da CJR, compareceram o presidente, Luís Bravo, e a
vice-presidente, Carla Boin.

d. Reuniões internas - secretaria executiva:

Ademais, foram realizadas reuniões periódicas da secretaria executiva, garantindo
um fluxo adequado de trabalho e o bom cumprimento das atividades.

Outros Assuntos:

● Projetos:

1) Projeto TED

Organização: Gestão da CJR OAB/SP

Escopo: Realização de um projeto piloto de implementação de metodologias
restaurativas na atuação do Tribunal de Ética da OAB/SP. O projeto surge de uma
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demanda da presidência da OAB, elaborada junto à CJR, para se pensar e
construir formas inovadoras de resoluções de conflitos junto ao TED. Pretende-se
um projeto contínuo, sem data estimada de término. Através do diálogo com a
corregedoria e com a presidência do TED, em interface com a presidência da OAB,
o projeto busca abrir espaço para que casos do tribunal sejam submetidos a
processos restaurativos, realizados por facilitadores supervisionados pela CJR.

Atividades:

- Em 18/03, às 10h, foi realizada uma primeira reunião com o vice-presidente da
OAB/SP, Leonardo Sica, em que foi proposto o projeto.

- Em 23/05/2022, foi realizada reunião com Daniela Cunha e Alessandra Ambrogi, do
TED, para apresentar o escopo do projeto e lapidá-lo. A conversa seguiu por troca
de mensagens.

- Em 07.07.2022 - Reunião especial oferecida para as presidências e
vice-presidências das turmas julgadoras do TED da OAB: “Como a Justiça
Restaurativa pode auxiliar o trabalho do TED?”

Registro da atividade:

Card de divulgação:
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- Ainda, foram realizadas trocas de mensagens com o Presidente do Tribunal de
Ética da OAB/SP, visando à implementação do projeto piloto em 2023.

Status: Em andamento.

2) Novos portais da feminilidade e masculinidade

Organização: Carla Boin e Andrea Paternost - GT Violência doméstica e de gênero

Escopo: O projeto Novos Portais da Feminilidade e Masculinidade propõe a
realização de encontros, seguindo os fundamentos da Justiça Restaurativa, para
discussão e co-construção de planos de ação sobre questões de gênero. Ao longo
de dois meses, foi realizado um ciclo de cinco encontros on-line de círculo de
mulheres (com presença apenas de mulheres), co-facilitados por Andréa Bussab
Paternost e Carla Boin, sempre às segundas-feiras, das 16h às 18h. Esse primeiro
ciclo de encontros terminou em 28/11/22. Como parte do Projeto, ocorreu ainda um
encontro on-line de círculo de homens (com presença apenas de homens), e está
previsto para 2023 a realização de um encontro presencial entre todos os
participantes dos círculos, para a co-construção de um plano de ação.

Atividades: O projeto realizou, ao todo, seis círculos de mulheres (nos dias
24/10/2022, 31/10/2022, 07/11/2022, 21/11/2022 e 28/11/2022) e um círculo de
homens (no dia 30/11/2022).

Status: Primeira fase finalizada. Para 2023, será dada continuidade, com a
realização de um círculo presencial e com o lançamento de uma segunda edição.
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Cards de divulgação:

3) Projeto CAEF Mulher e Diversidade

Organização: GT Sistema de Justiça Criminal, em parceria com o núcleo de
oficinas da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB/SP
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Escopo: O projeto visa desenvolver atividades restaurativas no CAEF Mulher e
Diversidade, na Barra Funda. O espaço é um centro de acolhimento ao egresso
recém inaugurado, e focado em mulheres e pessoas LGBTQIA+. O projeto
oferecerá, inicialmente, círculos reflexivos periódicos à população em regime aberto
e egressos vinculados ao Centro, e ciclos de formação em justiça e abordagens
restaurativas aos servidores do local.

Atividades: O projeto ainda está em fase de desenho. No momento, foram
realizadas reuniões de alinhamento dos membros envolvidos no projeto e, no dia
28/10/2022, uma reunião de articulação com a Comissão de Política Criminal e
Penitenciária.

Status: Em desenvolvimento.

4) Facilitação de casos: GT - Questão racial

Escopo: O GT da Comissão de Justiça Restaurativa em questão racial decidiu
atuar de maneira dedicada em alguns casos sensíveis e emblemáticos de racismo,
em que houve abertura para a realização de um processo restaurativo.

Atividades:

- Até o presente momento, foram realizadas reuniões internas de alinhamento entre
os membros do GT e reuniões de escuta dos envolvidos nos casos.

- Em 05/11/2022, teve início a atuação no caso Alexandre Marcondes pelo Grupo de
Trabalho de Questão Racial, em parceria com a Comissão de Igualdade Racial.

Status: Em andamento.

5) Desmistificando a Justiça Restaurativa

Organização: Ana Beatriz Souto e Elena Lemme

Escopo: O projeto está direcionado à criação de conteúdo para as redes sociais da
Comissão, apresentando temas introdutórios sobre Justiça Restaurativa de forma
didática, através de posts em formato carrossel.

Atividades:

- Até o presente momento, divulgamos o primeiro post e temos outros 2 em
confecção.

Status: Em andamento.
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● Articulação em rede:

Nos meses de fevereiro a abril, a CJR OAB/SP, na figura de Luís Bravo, participou
da articulação da Rede JR Comunitária, uma iniciativa sustentada pelo Centro de Direitos
Humanos e Educação Popular do Campo Limpo (CDHEP), que se encontra
momentaneamente pausada, mas à qual seguimos vinculados.

No mês de junho, a consultora Elena Lemme representou a Comissão de Justiça
Restaurativa da OAB/SP no 11o Congresso Internacional do Fórum Europeu de Justiça
Restaurativa, em Sassari, na Itália. Ela participou da mesa sobre Justiça Restaurativa na
América Latina, fortalecendo relações institucionais com organizações europeias e
latino-americanas.

No dia 28 de julho de 2022, o presidente e a vice-presidente da CJR participaram
do Encontro Nacional de Estudantes Indígenas (UNICAMP - Campinas/SP), fortalecendo e
ampliando conexões relevantes para a realização de trabalhos vinculados ao GT Povos
Originários.

No dia 22/08/2022, foi realizada uma reunião oficial de aproximação com a
Secretária de Justiça do Município de São Paulo, Dra. Eunice Prudente.

Desde o princípio da organização do evento “Inventário 30 anos do Massacre do
Carandiru”, em setembro, a CJR - na figura de seu presidente, Luís Bravo - têm se
mantido vinculada à rede que se criou de participantes e apoiadores do evento, e segue
participando de reuniões e ações que fortalecem os trabalhos vinculados aos temas dos
GTs Sistema de Justiça Criminal e Socioeducação, bem como os vínculos com a
Comissão de Política Criminal e Penitenciária.

Por fim, no dia 10/11/2022 foi realizada reunião com o presidente da Comissão de
Ensino Jurídico da OAB/SP, para desenhar projetos em parceria para o ano que vem,
levando o conhecimento sobre Justiça Restaurativa às Faculdades de Direito de São
Paulo.

● Planejamento estratégico 2023:

Para 2023, visando ampliar e consolidar as atividades iniciadas no presente ano,
delineamos as seguintes atividades prioritárias:

- Realizar workshops mensais com temas dos Grupos de Trabalho e demais temas
de especial interesse à Justiça Restaurativa;
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- Organizar, no primeiro semestre, um encontro nacional de Comissões de Justiça
Restaurativa da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo como tema principal a
construção de uma advocacia restaurativa;

- Realizar, no segundo semestre, um Congresso Internacional de Justiça
Restaurativa, enfocado em perspectivas do Sul Global;

- Avançar na implementação de um núcleo de Justiça Restaurativa junto ao Tribunal
de Ética e Disciplina da OAB;

- Dar continuidade e ampliar propostas de projetos dentro dos Grupos de Trabalho.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022
Secretaria das Comissões


