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Em cumprimento ao disposto no art. 2º, inc. XV, da Res. 7.105/2018 -

PGJ/MPPR1, apresenta-se o relatório anual de atividades do Núcleo de Prática e Incentivo à

Autocomposição do MPPR (NUPIA), conforme os tópicos dispostos a seguir.

1.  Retrospectiva histórica sobre a formação e atuação do NUPIA:

Previamente à implementação do NUPIA, a referência para o

incentivo à autocomposição no MPPR foi o Comitê Permanente de Incentivo à

Autocomposição (CPIA), coordenado pela Procuradora de Justiça Dra. Samia Saad Gallotti

Bonavides, e que foi instituído em 2015 após a publicação da Resolução 118/2014 - CNMP,

referente à Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no Ministério Público.

A partir de reuniões periódicas das integrantes do comitê, o CPIA

desenvolveu o projeto “MP Restaurativo e a Cultura de Paz”, com o objetivo promover a

sensibilização de integrantes do MPPR para a atuação autocompositiva no âmbito

institucional. ou em conjunto com os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania

(Cejusc's) do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

O projeto chegou a ser premiado com o segundo lugar do Prêmio

CNMP na categoria “Unidade e Eficiência da Atuação Institucional e Operacional”.

Superado o projeto inicial de sensibilização por parte do CPIA, a

necessidade de fortalecimento do incentivo à autocomposição no MPPR demandou a

criação de um órgão com estrutura própria e também dotado de capacidade executiva. Para

atender a essa demanda foi  criado o NUPIA.

1 “Art. 2º No exercício da Coordenação Estadual, incumbe ao NUPIA: (...) XV. elaborar relatório anual de
atividades”.
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Instituído pela Res. 7.105/2018 - PGJ/MPPR, o NUPIA é um órgão

vinculado à Procuradoria-Geral de Justiça que tem como função institucional coordenar a

Política de Incentivo à Autocomposição no MPPR por meio do fomento ao uso, e do

desenvolvimento colaborativo de abordagens autocompositivas e dialógicas.

A partir de uma estrutura inicial provisória, o núcleo começou a

execução de suas atividades em meados de março de 2019, tendo como equipe a Dra. Samia

Bonavides, enquanto Coordenadora, o Assessor Jurídico Mário Fischer e uma vaga de

estagiária de pós-graduação em direito, que foi ocupada por duas pessoas diferentes ao

longo do ano (Thais Decarli, durante o primeiro semestre de 2019, Caroline Gaertner, do

segundo semestre de 2019 até o segundo semestre de 2020).

Já neste primeiro ano de funcionamento, o NUPIA encampou ações

inovadoras e/ou fundamentais para o início da sua consolidação no âmbito do MPPR como,

por exemplo:

(i) Coordenação da 2ª Ed. do Grupo de Pesquisa em Métodos
Autocompositivos em parceria com a Escola Superior;

(ii) Planejamento e execução do Projeto Família Restaurativa,
envolvendo a aplicação de práticas restaurativas em casos de
Inquéritos Policiais que versavam sobre a violência doméstica
praticada contra crianças/adolescentes (art. 129, §9º, do CP),
realizados em conjunto com o Setor de Psicologia do NATE/CAEX e
com a 1ª Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra a Criança,
o Adolescente e o Idoso de Curitiba (ref. P.A.  n. 0046.19.070519-7);

(iii) Primeiro mapeamento dos projetos e ações restaurativas no
MPPR pelo NUPIA (ref. P.A.  n. 0046.19.070534-6);

(iv) Participação no Seminário Nacional de Autocomposição do
Conselho Nacional do Ministério Público (Ref. P.A. n.
0046.19.077772-5);
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Registro da participação da Dra. Samia e Dra. Dalva Medeiros no Seminário Nacional de
Autocomposição (30.05.19)

(v) Realização, em parceria com facilitadores do CAOPCAE, de
momentos de integração, na modalidades de círculos de construção
de paz, respectivamente com as equipes da Secretaria da
Coordenadoria de Recursos Cíveis e da 1ª Promotoria de Defesa dos
Direitos da Pessoa Idosa de Curitiba (ref. P.A.’s 0046.19.111326-8 e
0046.19.165544-1 )

(vi) Criação da página institucional do NUPIA-MPPR, na qual foram
divulgados projetos envolvendo autocomposição, materiais didáticos,
produções do NUPIA, LIVES e documentos para implementação de
iniciativas autocompositivas. Link de acesso:
https://site.mppr.mp.br/pagina-3275.html

(vi) Auxílio na celebração de termo de Cooperação com TJPR para
implementação das Centrais de Medidas Socialmente Úteis (CEMSU),
que hoje atuam para aplicação de práticas restaurativas em situações
judicializadas (ref. P.A.  n. 0046.19.070546-0);
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Evento de lançamento das CEMSU no Paraná (03.07.19)

(vii) Publicação de dois artigos na Revista do MPPR: (a) “Por que uma
Justiça Restaurativa” e (b) “As Práticas Restaurativas como uma
Alternativa à Persecução Penal” (também publicado como tese no
Seminário Nacional de Teses do CNMP);

(viii) Palestras (a) para os integrantes da Academia de Polícia Militar
do Guatupê em Curitiba sobre a temática “A Lei n. 13.827/2019 e o
importante papel do(a) policial no contato com a vítima de violência
doméstica”, envolvendo a aplicação das técnicas de Escuta-Ativa e
Comunicação Não-Violenta (ref. P.A. n. 0046.19.094921-7); (b) para
servidores dos CENSES, no âmbito do Projeto CidanizArte, sobre a
temática “Comunicação Não-Violenta e Escuta Ativa” (ref. P.A. n.
0046.19.111337-5)

(ix) Realização do primeiro curso do NUPIA para Formação Inicial de
Facilitadores de Círculos de Construção de Paz (modalidade não
conflitiva) para integrantes do MPPR, em parceria com o Psicólogo
Antônio Marcelo Rogoski de Andrade, lotado para atender às
Promotorias de Justiça dos Juizados Especiais Criminais de Curitiba
(ref. P.A. n.0046.20.193007-3)
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1ª Turma de Facilitadoras(es) de Círculos de Construção de Paz (29.11.19)

Superado esse contexto de 2019, o NUPIA começou a ganhar

notoriedade institucional, aumentando-se a demanda por seu suporte com relação à

implementação de ações e projetos com enfoque transdisciplinar para aprimorar o trabalho

que já vinha sendo realizado.

Nesse sentido, no primeiro semestre de 2020, passaram a integrar o

NUPIA: (i) o Promotor de Justiça Willian Lira de Souza; (ii) a Psicóloga Cecília Eliane Gagetti

Duarte, que já havia atuado no projeto Família Restaurativa e o (iii) o Psicólogo Antônio

Marcelo Rogoski Andrade, que atuou como um dos instrutores no Curso de Formação de

Facilitadores em 2019.

Sendo iniciada a integração da nova equipe do NUPIA, adveio a

pandemia de COVID-19, o que impactou drasticamente o formato de atividades de fomento

e atuação autocompositiva do NUPIA, que desde sempre foram pensadas em um contexto

presencial físico.

A Equipe então foi desafiada a pensar a implementação da Política de

Incentivo à Autocomposição em um contexto de atuação online, o que, no curto prazo já se

mostrou uma grande oportunidade para capitalizar o fomento à perspectiva
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autocompositiva e suas práticas nas Promotorias do Interior do Paraná, visto que o enfoque

presencial físico, em muito, limitava a atuação do NUPIA à capital paranaense.

Reinventado e ampliado, o NUPIA pôde, em 2020, dar continuidade

às ações iniciadas em 2019 e encampar novas iniciativas, a exemplo das atividades citadas

abaixo:

(i) Interlocução com as Unidades de Acolhimento Institucional
“Encontro com Deus” (ref. P.A. n. 0046.20.005035-2) e “República
Feminina Paula Pedroso do Amaral” (ref. P.A. n. 0046.19.181570-6),
em parceria com a 2ª Promotoria de Justiça de Santa Felicidade, para
construção de um fluxo de abordagem de casos envolvendo a
aplicação de círculos de construção de paz. Esse contato foi iniciado
em 2019, sendo que no primeiro bimestre de 2020 foram realizadas
algumas vivências com as acolhidas e com a equipe técnica das
instituições, até a inviabilização das atividades presenciais.

Círculo de Diálogo sobre Infância com Equipe Técnica da UAI Encontro com Deus (21.01.20)

(ii) A partir de contato realizado com a 9ª Promotoria de Justiça
Criminal de Curitiba, em 2020 foi realizada Mediação/Encontro
Vítima-Ofensor (online) em caso de roubo judicializado,
representando uma inovação em nível nacional em relação à
aplicação de práticas restaurativas na seara criminal. Ao final do
encontro online, as vítimas e o autor da ofensa pactuaram um
acordo restaurativo envolvendo a entrega de alimentos na residência
das vítimas e o pagamento de cestas-básicas a uma paróquia
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comunitária, conforme noticiado pela Ascom na intranet2 e em
outros canais de comunicação(vide Jornal União3 e “O Paraná”4. O
caso abre um precedente para a criação de fluxos de atendimento
restaurativos em processos penais de crimes comuns praticados com
violência ou grave ameaça (ref. P.A. n.0046.19.185568-6).

(iii) Publicação de dois E-books, em parceria com a Escola Superior
do MPPR, sobre prática de facilitar Círculos Restaurativos de
Construção de Paz no âmbito do Ministério Público (versão
presencial e versão online.

(iii) Mapeamento sobre interesse em capacitação de técnicas
autocompositivas e de pessoas já capacitadas para aplicar técnicas
autocompositivas no MPPR. A partir dos resultados obtidos com o
mapeamento, foi elaborado um relatório que pode ser acessado no
Procedimento Administrativo correspondente e cujos dados foram
importantes para a definição de prioridades em termos de

4 Disponível em:
https://oparana.com.br/noticia/nucleo-de-praticas-e-incentivo-a-autocomposicao-do-mppr-promove-iniciativa
-pioneira-de-justica-restaurativa-em-processo-criminal/

3Disponível em:
https://www.jornaluniao.com.br/noticias/seguranca/nucleo-de-praticas-e-incentivo-a-autocomposicao-do-mp
pr-promove-iniciativa-pioneira-de-justica-restaurativa-em-processo-criminal/

2 Disponível em:
https://mppr.mp.br/2020/11/23162,11/Nucleo-de-Praticas-e-Incentivo-a-Autocomposicao-do-MPPR-pr
omove-iniciativa-pioneira-de-justica-restaurativa-em-processo-criminal.html#:~:text=16%2F11%2F202
0-,N%C3%BAcleo%20de%20Pr%C3%A1ticas%20e%20Incentivo%20%C3%A0%20Autocomposi%C
3%A7%C3%A3o%20do%20MPPR%20promove,forma%20de%20reparar%20o%20crime.
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capacitações ofertadas pelo NUPIA-MPPR à instituição. (ref. P.A.
n.0046.20.141652-9);

(iv) Oficina online para os facilitadores de círculos formados em 2019
e para os facilitadores da Comarca de Ponta Grossa, a fim de
capacitá-los para a aplicação online da metodologia (ref. P.A. n.
0046.20.117428-4). A partir dessa oficina, buscou-se preservar o
trabalho com a metodologia circular considerando as regras de
distanciamento social em virtude da Pandemia;

(v) Criação da trilha de aprendizagem “Autocomposição de Conflitos,
no curso de especialização e vitaliciamento para Promotores de
Justiça e realização de 3 aulas com práticas vivenciais: (a) Política de
Incentivo à Autocomposição; (b) Negociação Integrativa; (c)
Comunicação Não-Violenta. A média de avaliação da qualidade da
trilha de aprendizagem em 2020, pelos estudantes, foi de 9,3. (ref.
P.A. n. 0046.20.092144-6);

(vi) Palestra aos integrantes NUPIA-MPSC sobre a temática: “Justiça
Restaurativa Aplicada na Seara Criminal” (ref. P.A. n.
0046.20.193234-3).

(vii) Coordenação da 3ª Ed. do Grupo de Pesquisa em Métodos
Autocompositivos em parceria com a Escola Superior;

(viii) Criação da trilha de aprendizagem “Diálogos Autocompositivos”
no âmbito das lives promovidas pela Escola Superior do MPPR. Após
as LIVES temáticas sobre autocomposição, os participantes tinham a
oportunidade de se inscreverem em oficinas online conduzidas pelo
NUPIA, sendo divididos em subgrupos para dialogarem sobre os
temas e apresentarem suas considerações no grupo maior. Essa
abordagem contribuiu para difundir ainda mais a aplicabilidade
integrativa e dialógica da metodologia dos círculos de construção de
paz na Instituição. O conteúdo das lives e os palestrantes que

Rua Marechal Hermes, 751 – 4º andar, Gabinete 33 – Bloco I – Centro Cívico – Edifício Afonso Alves de Camargo
E-mail: nupia@mppr.mp.br – Telefone: (41) 3250-4481 - CEP 80530-230 – Curitiba/PR

11/72



participaram delas foram: (a) Comunicação Não-Violenta (Marcelo
Pelizzoli); (b) Negociação e Ministério Público (Paulo Valério Dal Pai
Moraes; (c ) Justiça Restaurativa e Ministério Público (Danielle Arlé).
(ref. P.A. n. 0046.20.117424-3)

(ix) Início de planejamento do projeto de “Socioeducação em meio
aberto: desafios e possibilidades”, com CAOPCAE e CAEX, voltado a
ações macro institucionais de sensibilização envolvendo a difusão de
uma perspectiva de de atuação restaurativa no âmbito da
socioeducação. (ref. P.A. n. 0046.20.193006-5)

(x) Regulamentação do sistema de formação e capacitação
continuada de facilitadores de círculos de construção de paz do
MPPR por meio da elaboração da Portaria nº 23/2020 - NUPIA-MPPR,
dividindo a formação em quatro módulos até a formação de
instrutores e instrutoras. A partir dessa Portaria, foram ministrados
os primeiros módulos de sensibilização online em justiça restaurativa
e círculos de construção de paz, como um meio de introduzir o
integrante do MPPR nesse processo de formação continuada. Foram
ministradas duas turmas do Módulo I, contando com o total de: 11
Promotores(as) de Justiça; 10 Servidores(as) e 2 Estagiários(as). (ref.
P.A. n. 0046.20.193007-3).

(xi) Interlocução com a SUBPLAN para início da elaboração do
Planejamento Estratégico do NUPIA para o período de 2021-2029.
(ref. P.A. n. 0046.20.117420-1)

Considerando então as principais ações do NUPIA no seu primeiro

biênio de existência, fica evidente que o núcleo vem priorizando a atuação em parceria com

outros órgãos do Ministério Público, como os CAOP’s, a Escola Superior, o CAEX e, em se

tratando de práticas autocompositivas, também com Promotorias de Justiça. Essa
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abordagem está em consonância com nossos valores de corresponsabilidade e colaboração,

bem como se mostra estratégico para capilarizar a perspectiva dialógica e a

operacionalização autocompositiva por diversas áreas do Ministério Público.

Além disso, em conformidade com o parágrafo único do art. 1º da

Res. 7.105/2020 - PGJ, nosso protocolo de atividades também é pautado pelo enfoque no

fomento e incentivo ao diálogo e à prática de autocomposição por outros pessoas,

comunidades, órgãos e instituições, de tal maneira que diligências autocompositivas de

caráter executório apenas acontecem de modo subsidiário, ou seja, quando não haja outros

interessados em realizar práticas dialógicas nas situações concretas.

Essa linha de trabalho foi devidamente contemplada no

Planejamento Estratégico do NUPIA-MPPR, a partir do elencamento dos 6 valores que

norteiam tanto a dimensão operacional do núcleo, quanto o relacionamento interno de seus

integrantes :

1) Cuidado;

2) Respeito;

3) Corresponsabilidade;

4) Colaboração;

5) Criatividade;

6) Emancipação.

Tais valores nascem da coerência que buscamos com os princípios

alinhados aos pressupostos da autocomposição e da justiça restaurativa e fundamentam

nosso objetivo de sempre trabalhar COM o outro, respeitando a sua autonomia e

conhecimento, cuidando para que ele se sinta valorizado e considerado, e priorizando a

construção coletiva de soluções criativas que emancipem pessoas e instituições para

privilegiarem uma atuação dialógica.

Tudo isso é englobado pelo compartilhamento de responsabilidades

no planejamento e execução de ações e projetos a fim de que as transformações positivas
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que podem emergir da abordagem dialógica de diversas situações, com as quais lidamos e

somos chamados a lidar no cotidiano, possam durar e se modificar de modo saudável e

sustentável, sem depender de posteriores intervenções diretas pelo NUPIA.

Informamos que, recentemente a Assessora Liane Maria Vaz Daniel

passou a compor também a equipe do núcleo e que, portanto, a atual conformação da

Equipe, encontra-se da seguinte forma:

I. Coordenação:

A. Dra. Samia Saad Gallotti Bonavides (Procuradora de Justiça);

B. Dr. Willian Lira de Souza (Promotor de Justiça).

II. Assessoria Jurídica:

A. Liane Maria Vaz Daniel (Assessora)

B. Mário Edson Passerino Fischer da Silva (Assessor)

III. Psicologia

A. Antônio Marcelo Rogoski Andrade

B. Cecília Eliane Gagetti Duarte

Finalizando esse panorama histórico sobre a formação e atuação do

NUPIA, passaremos agora a apresentar o relatório anual de atividades do núcleo referente

ao ano calendário de 2021.
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2. Atividades realizadas pelo NUPIA-MPPR em 2021:

Por uma questão de ordenamento lógico, iniciaremos o relatório de

atividades com a descrição do Planejamento Estratégico finalizado no primeiro semestre

2021, que balizou as demais atividades do ano. Em seguida trataremos das demais

atividades considerando, para fins de ordenamento, o critério da vinculação temática e a

cronologia.

No que toca aos quesitos que balizaram a apresentação de cada

atividade,  adotamos:

I.Descrição da atividade: contemplando dados como o objetivo,
público alvo, abordagem de execução e indicação de eventual
procedimento de registro.

II. Vinculação com atribuição da Res. 7.105/2018 e Planejamento
Estratégico: indicando-se qual inciso do art. 2º da Res. legitima esse
tipo de atuação, bem como a qual diretriz e previsão de ação a
atividade estaria vinculada.

III. Resultados e impactos produzidos: descrição dos resultados
imediatos e os mediatos (a partir da atuação autocompositiva
secundária), cotejados com os objetivos cogitados.

2.1 Planejamento Estratégico 2021-2029 (22 de junho de 2020 até 15
de abril de 2021 - ação finalizada):

I. Descrição: A fim de aprofundar o alinhamento da atuação do

NUPIA com o Planejamento Estratégico institucional, bem como explicitar para a instituição

o papel e as prioridades do núcleo, a equipe do NUPIA, com o suporte da SUBPLAN,

consolidou seu planejamento estratégico a partir de uma série de reuniões de diálogo e

reflexão, voltadas a integrar os diversos entendimentos sobre o que é e o que pode vir a ser

o NUPIA.

Todas essas diligências foram registradas no Procedimento

Administrativo de n. 0046.20.117420-1, instaurado em 2020 e aconteceram entre as datas
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de 22 de junho de 2020 e 15 de abril de 2021 (data da live de divulgação do Planejamento

para o MPPR).

O público alvo deste planejamento estratégico, além da própria

equipe do NUPIA, é o MPPR como um todo e também as instituições, pessoas e órgãos que

interajam com o núcleo.

A partir desse planejamento estratégico foi possível consolidar uma

identidade de NUPIA, situando-o tanto internamente quanto externamente ao MPPR, o que

facilita a gestão de atividades respaldando também a seleção de caminhos e condutas

adotadas pelo núcleo quando da sua atuação de ofício ou sob demanda.

II. Vinculação com atribuição da Res. 7.105/2018 e Planejamento

Estratégico: além de ser uma decorrência do planejamento estratégico institucional como

um todo, o planejamento estratégico do NUPIA alinha-se, de forma análoga, à atribuição

prevista no inc. I do art. 2º da Res. 7.105/2018: apresentar ao Procurador-Geral de Justiça

sugestões para a implementação da política institucional de fomento à utilização dos instrumentos

autocompositivos de solução de conflitos, observados os objetivos estratégicos institucionais;

III. Resultados e Impactos Produzidos: em relação aos resultados

imediatos deste planejamento estratégico podemos citar:

a. Definição da missão do NUPIA: Coordenar a Política de
Incentivo à Autocomposição do MPPR por meio do fomento ao
uso, e do desenvolvimento colaborativo, de abordagens
autocompositivas e dialógicas.

b. Definição da visão do NUPIA: Ser referência no fomento e
desenvolvimento colaborativo de metodologias
autocompositivas e dialógicas nas várias áreas de atuação do
Ministério Público.

c. Definição dos valores do NUPIA: cuidado, Respeito,
Corresponsabilidade, Colaboração, Criatividade e
Emancipação.
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d. Definição de diretrizes de atuação, ações e estratégicas de
realização:

i. Diretriz 1: Incentivo às práticas de autocomposição e
de diálogo por meio do desenvolvimento colaborativo
de ações, projetos e programas;

1. Ação 1: Desenvolver, de forma colaborativa,
ações, projetos e programas de autocomposição
e diálogo (Para adesão das unidades do MPPR
no Plano Setorial de Ação);

2. Ação 2: Monitoramento e publicização das
ações, projetos e programas desenvolvidos em
parceria com o NUPIA.

3. Ação 3: Definição de fluxo para recepção,
análise e encaminhamento de demandas.

ii. Diretriz 2: Fomento à disseminação da cultura do
diálogo e à adoção de um paradigma restaurativo no
âmbito interno do MPPR .

1. Ação 1: desenvolver, em parceria com as
unidades, círculos de diálogos voltados a
temáticas emergentes.

iii. Diretriz 3: Formação continuada voltada ao fomento da
autocomposição e ao uso de práticas de diálogo no
MPPR e na comunidade

1. Ação 01: Sensibilização dos integrantes do
MPPR, em articulação com Escola Superior do
Ministério Público do Estado do Paraná, nos
contextos dos projetos desenvolvidos em
parceria com o NUPIA.

2. Ação 02: Elaboração e fomento a produções
científicas reflexivas, propositivas ou descritivas
sobre autocomposição e atuação do MPPR
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3. Ação 03: Articulação, com a Escola Superior,
para promoção de formação continuada em
práticas autocompositivas e de diálogo.

4. Ação 04: Desenvolvimento de plano de
comunicação do NUPIA.

iv. Diretriz 4: Fomento ao intercâmbio de experiências
entre atores que desenvolvem práticas
autocompositivas e de diálogo.

1. Ação 1: Promoção de espaços de discussão
entre áreas do MPPR que desenvolvem práticas
autocompositivas e possuem incidência sobre
uma mesma temática.

2. Ação 02: Articulação com outros MPs que
desenvolvem práticas autocompositivas.

3. Ação 03: Levantamento de outras práticas
realizadas por outras instituições e que possam
contribuir para o aprimoramento metodológico
da autocomposição no âmbito do MPPR e de
seus parceiros.

4. Ação 04: Articulação com as instituições do
Sistema de Justiça, universidades e outras
organizações públicas e privadas acerca de
práticas autocompositivas e restaurativas
desenvolvidas pelas instituições.

e. LIVE junto à Escola Superior para divulgar o planejamento
institucional do NUPIA para toda a Instituição e para a
comunidade.
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Quanto aos impactos mediatos, obtivemos um sistema de

priorização e classificação de nossas atividades que facilitou a definição das próximas ações

e enfoques de atuação do núcleo, conforme ficará claro a partir da descrição das demais

atividades de 2021, e também das perspectivas para 2022.
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2.2 Organização ou participação de eventos para divulgação da
autocomposição (ações finalizadas)

Todas as ações descritas a seguir estão vinculadas às seguintes
atribuições e diretrizes referente ao NUPIA:

a. art. 2º, inciso(s) “V” e “XIV”, da Resolução nº 7105/2018 - PGJ,
que estipula como atribuições do NUPIA, respectivamente:
“atuar na interlocução com outros Ministérios Públicos e com
parceiros, nos temas de que trata a presente Resolução ”;
“representar o Ministério Público em eventos que versem
sobre os temas desta Resolução”;

b. Diretriz 4: Fomento ao intercâmbio de experiências entre
atores que desenvolvem práticas autocompositivas e de
diálogo.

i. Ação 2: Articulação com outros MPs que desenvolvem
práticas autocompositivas.

Além disso, os resultados e Impactos produzidos, por tais ações,

consistiram, basicamente, na divulgação do trabalho do NUPIA-MPPR, na troca de

experiências com outros Ministérios Públicos e parceiros e na elaboração de material

didático referente ao tema da palestra correspondente.

2.2.1 Divulgação da atuação restaurativa em caso de roubo em evento da
Comissão de Justiça Restaurativa de Belo Horizonte
(07 de abril de 2021)

I. Descrição: com a repercussão da mediação/encontro

vítima-ofensor, online, realizada em agosto 2020, o NUPIA-MPPR, em conjunto com a Juíza e

o Promotor de Justiça que atuaram no caso, receberam convite da Comissão de Justiça

Restaurativa de Belo Horizonte para apresentar a experiência pioneira em um evento online.

O tema do evento foi “O que você pensa sobre práticas restaurativas

em casos tipificados na lei penal como roubo?” e nele foram divulgados depoimentos dos
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facilitadores que atuaram no caso e da vítima (mãe), que foi entrevistada pelo Dr. Willian e

Mário Fischer.

O link para acessar o material do evento, realizado no dia 07 de abril

de 2021, é :

https://drive.google.com/drive/folders/1JrltOFHa0HWFh4aX5h9HCNhnOwWABieE?usp=sha

ring .

A ação foi registrada no Procedimento Administrativo de nº

0046.19.185568-6.

2.2.2 Participação no webinário “Resolutividade em 2º Grau nas esferas
do MP” promovido pelo MPBA (26 de maio de 2021):

I. Descrição: palestra proferida pela Coordenação do NUPIA-MPPR,

Dra. Samia Bonavides e Dr. Willian Lira, sobre o tema “Experiência em Resolutividade e

Autocomposição a partir da  Constituição, estruturação e funcionamento do NUPIA-MPPR”.
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A ação aconteceu em 26 de maio de 2021 e foi registrada no

Procedimento Administrativo de nº 0046.21.076160-0 e a palestra pode ser consultada pelo

link: https://www.youtube.com/watch?v=MwXH66dDRos .

2.2.3 Palestra MPRN Atendimento ao Público e Comunicação
Não-Violenta (23 de junho de 2021 )

I. Descrição: à convite do MPRN, convite do MPRN, a Coordenadora

do NUPIA, Dra. Samia Saad Gallotti Bonavides, e a Psicóloga do NUPIA, Cecília Eliane Gagetti

Duarte, realizaram, no dia 23 de junho de 2021, às 10h00min, palestra online no Curso de

Formação Continuada em Técnicas Autocompositivas aplicadas ao Atendimento ao Público

do MPRN.

A palestra foi intitulada “Ministério Público do Século XXI:

atendimento ao resolutivo e humanizado” e está disponível no youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=M5LRkSrLu9Q .
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A ação foi registrada no Procedimento Administrativo de nº

0046.21.113514-3.

II. Vinculação com atribuição da Res. 7.105/2018 e Planejamento

Estratégico:

a. art. 2º, inciso(s) “V” e “XIV”, da Resolução nº 7105/2018 - PGJ,
que estipula como atribuições do NUPIA, respectivamente:
“atuar na interlocução com outros Ministérios Públicos e com
parceiros, nos temas de que trata a presente Resolução ”;
“representar o Ministério Público em eventos que versem
sobre os temas desta Resolução”;

b. Diretriz 4: Fomento ao intercâmbio de experiências entre
atores que desenvolvem práticas autocompositivas e de
diálogo.

i. Ação 2: Articulação com outros MPs que desenvolvem
práticas autocompositivas.

2.2.4 Participação no V Seminário Nacional de Autocomposição do CNMP
(29 de setembro de 2021)

I. Descrição: O NUPIA, representado pela Procuradora de Justiça Dra.

Samia Bonavides, pelo Promotor de Justiça Willian Lira e pelo Psicólogo Antônio Marcelo,

participou do V Seminário Nacional de Autocomposição do CNMP.
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A Dra. Samia Bonavides ministrou uma palestra sobre “Planejamento

e Qualificação para a Gestão da Autocomposição no MP”, e durante os painéis de diálogo

sobre as palestras e compartilhamento de ideias, Dr. Willian e Antônio Marcelo

representaram o núcleo, passando então a integrar o grupo “Rede Autocompositiva do

CNMP”, cujos encontros seriam realizados após o seminário.

Tal grupo, fruto de um projeto apresentado durante as dinâmicas do

seminário, teria como objetivo providenciar um espaço para trocas de experiências,

articulação e perspectivas dos integrantes dos NUPIA’s do Brasil.

Essa ação foi registrada no Procedimento Administrativo n.

0046.21.153347-9 e a palestra pode ser vista no link:

https://www.youtube.com/watch?v=jx6YLrRrvlo .

2.2.5 Live sobre autocomposição em casos de Assédio Moral no
ambiente de trabalho (29 de setembro de 2021)

I. Descrição: Live promovida pelo Núcleo de Prevenção e Assédio

Moral e Sexual e à Discriminação do MPPR, tendo como convidados o Dr. Willian Lira de

Souza, para tratar da aplicabilidade das práticas dialógicas e autocompositivas para

prevenção e responsabilização construtiva ao assédio moral no ambiente de trabalho.

A ação ocorreu no dia 29 de setembro de 2021 e foi registrada no

Procedimento Administrativo de nº 0046.21.159267-3 e a palestra pode ser acessada pelo

link: https://www.youtube.com/watch?v=WZDtG3WpN-I&t=5465s.

II. Vinculação com atribuição da Res. 7.105/2018 e Planejamento

Estratégico: além dos dispositivos citados no item 2.3 deste relatório, no que toca ao

planejamento estratégico do NUPIA, esta ação também está alinhada à Diretriz n. 2,

referente ao “Fomento À disseminação da cultura do diálogo e à adoção de um paradigma

restaurativo no âmbito  interno do MPPR”.
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2.2.6 Participação em eventos da Semana Internacional da Justiça
Restaurativa (entre 16 e 18 de novembro - ações finalizadas)

I. Descrição: Durante a Semana Internacional de Justiça Restaurativa

de 2021, os integrantes do NUPIA foram convidados a participar dos seguintes eventos

online para divulgação da perspectiva restaurativa na comunidade.

a. Palestra da Dra. Samia Bonavides na “Comemoração à
Semana da Justiça Restaurativa”, dia 16 de novembro de 2021,
promovida pelo MPAM, tratando do tema “Inovação e Justiça
Restaurativa no Ministério Público importância da atuação
restaurativa no MP. Link:
https://www.youtube.com/watch?v=CVEZdhq7m80

b. A convite da 12ª Promotoria de Justiça de Londrina, foi
realizada palestra pelo Dr. Willian Lira, pelo Dr. Eduardo Nagib
Matni, pela Assessora Carolina Sodré, e pelo Assessor Jurídico
Mário Fischer na 4ª Semana de Justiça Restaurativa de
Londrina, sobre atuação restaurativa na seara criminal (18 de
novembro de 2021). Link:
https://www.youtube.com/watch?v=zAPwtFkE7NA
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Essas ações foram registradas no Procedimento Administrativo n.

0046.22.006754-3.

2.2.6.1 Organização de Mesa Redonda na Semana Internacional da
Justiça Restaurativa (17 de novembro de 2021)

I. Descrição: na semana internacional da Justiça Restaurativa, dia 17

de novembro de 2021, o NUPIA promoveu a Mesa Redonda com o tema “Desafios e

Oportunidades para Disseminar a Justiça Restaurativa no Campo de Atuação do Ministério

Público”.

O encontro foi Coordenado pela Procuradora de Justiça Dra. Samia

Bonavides, sendo aberto com falas dos palestrantes Leoberto Brancher (Desembargador

TJRS) e Afonso Konzen (Advogado e Procurador de Justiça aposentado do MPRS).

Em seguida, aconteceu a Mesa Redonda propriamente dita, na qual

os participantes da sala virtual puderam opinar e participar ativamente ao final de cada

rodada reflexiva.

Além da Dra. Samia, a mesa foi composta por: Danielle Arlé

(Promotora de Justiça MPMG e Coordenadora do COMPOR-MPMG); Willian Lira (Promotor

de Justiça do Nupia-MPPR); Dalva Medeiros (Promotora de Justiça MPPR) e Ana Cenci:

(Promotora de Justiça MPPR).
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Link para acessar a gravação:

https://drive.google.com/file/d/16Hlt4VRY1QdMCY7tlPsg1MQwG9TOluXt/view .

Essa ação foi registrada no Procedimento Administrativo n.

0046.22.006754-3.

2.3 Atividades formativas envolvendo a técnica de Círculos de
Construção de Paz

2.3.1 Terceira Turma de Sensibilização e Introdução à Justiça
Restaurativa e aos Círculos de Construção de Paz (12, 14, 16 e 20 de abril
de 2021- finalizada)

I. Descrição: Em razão do cadastro de espera com mais de 50

integrantes do MPPR para a realização do Módulo Introdutório do Programa de Formação

Continuada de Facilitadores(as) de Círculos de Construção de Paz, o NUPIA-MPPR promoveu

mais uma turma de Sensibilização no primeiro trimestre de 2021.
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Diante das experiências vivenciadas com as primeiras duas turmas

em 2020, os instrutores Antônio Marcelo Rogoski Andrade e Mário Fischer atualizaram a

metodologia, incluindo mais uma manhã no módulo, aumentando assim a sua carga horária

para diminuir o ritmo do curso, ao mesmo tempo possibilitando a abordagem de mais

assuntos e um maior tempo para saneamento de dúvidas. Os encontros de capacitação

foram realizados nos dias 12, 14, 16 e 20 de abril de 2021, com uma carga horária total de

18 horas.

Além disso, foram também incluídas, previamente ao primeiro

encontro do módulo, entrevistas individuais com cada um dos participantes, a fim de

aprofundar a contextualização dos mesmos sobre o funcionamento do módulo,

viabilizando-se assim um maior preparo emocional e cognitivo para a participação nas

dinâmicas.

Como instrutora de apoio, a fim de se iniciar a capacitação de

instrutores de círculos no MPPR, o NUPIA convidou a servidora Carolina Ramos Sodré (12ª PJ

de Londrina) para auxiliar nos trabalhos de organização deste módulo.

Participaram desta turma os seguintes integrantes do MPPR:

(a) Ana Carolina Pinto Franceschi (Promotora de Justiça do

NUPIGE/CAOPDH); (b) Carla Munhoz Gonçalves Venâncio (Promotora de Justiça assessora da

SUBADM); (c ) Cláudia Cristina Rodrigues Martins Madalozzo (Promotora de Justiça da 5ª PJ

de Proteção ao Patrimônio Público) ; (d) Karina Anastácio Faria de Moura Cordeiro

(Promotora de Justiça da 6ª PJ de Prevenção e Perc. Criminal de Ctba); (e) Michelle Julyane

Macanhão Stern (Promotora de Justiça da 11ª PJ de Cascavel); (f) Nayni Kelly Garcia

(Promotora de Justiça de 5ª PJ de Prevenção e Persecução Penal de Ctba.); (g) Teilor Santana

da Silva (Promotor de Justiça de Manoel Ribas); (f) Aline Ferreira Jorge (Oficial de Justiça da

PJ de Manoel Ribas); (h) Carolina Lopes Pereira (Assessora Jurídica da Pj de Manoel Ribas);

(i) Flávia Nascimento Giongo (Assessora Jurídica da PJ de Francisco Beltrão);(j) Laura Antônia

Tater da Silva (Assessora Jurídica da 3ª Pj de Apucarana); (k) Pâmela Melo Martins Sant’Anna

(Assessora Jurídica da 11ª PJ de Cascavel).
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A ação foi registrada no Procedimento Administrativo de nº

0046.20.193007-3.

II. Vinculação com atribuição da Res. 7.105/2018 e Planejamento

Estratégico:

a. art. 2º, inciso III da Resolução nº 7105/2018 - PGJ, que estipula como
atribuição(ões) do NUPIA: “incentivar e promover, por meio do
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF, a formação
e capacitação com oferta de cursos sobre as técnicas e meios
autocompositivo”.

b. Diretriz 3. Formação continuada voltada ao fomento da
autocomposição e ao uso de práticas de diálogo no MPPR e na
comunidade:

i. Ação 03: Articulação, com a Escola Superior, para promoção
de formação continuada em práticas autocompositivas e de
diálogo

III. Resultados e Impactos Produzidos:

a. Certificação inicial de 10 integrantes do MPPR para inclusão no
Programa de Formação Continuada de Facilitadores(as) de
Círculos de Construção de Paz do MPPR;

b. Início de formação de mais uma instrutora (fora do NUPIA) de
facilitadores de círculos na Instituição;

c. Engajamento de integrantes do MPPR para participação no
próximo módulo de formação de facilitadores(as) de círculos
de diálogo, relacionamentos e integração;

d. OBS: os formulários de avaliação dos cursistas encontram-se
disponíveis no Procedimento Administrativo correspondente.
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2.3.2 1ª Turma do MPPR Online de Formação Inicial de Facilitadores de
Círculos de Construção de Paz na Modalidade de Diálogo, Vínculos
Relacionais e Celebração (24, 26, 28 e 31 de maio e dias 02, 17 e 18 de
junho de 2021 - finalizada)

I. Descrição: com três turmas de sensibilização finalizadas, o NUPIA

disponibilizou 10 vagas para o Módulo II do Programa de Formação Continuada de

Facilitadores(as) de Círculos de Construção de Paz.

Tal módulo foi destinado à habilitação para facilitação de círculos

que não envolvem conflitos e estruturado da seguinte em três macroetapas: (i) vivência de

círculos; (ii) aprofundamento conceitual e das habilidades do facilitador; (iii) prática de

facilitação contando com o suporte dos instrutores. Tudo isso dividido em 7 encontros

coletivos e mais um encontro de feedback com duplas de cursistas para dialogar sobre

roteiros de círculos elaborados. As datas dos encontros corresponderam aos dias 24, 26, 28

e 31 de maio e dias 02, 17 e 18 de junho de 2021, com uma carga horária total de 42 horas,

considerando as atividades assíncronas e os encontros de feedback com os instrutores.

A ação foi inovadora, pois, a partir dos feedbacks das outras turmas,

os instrutores reorganizaram as dinâmicas para que os cursistas pudessem realizar vivências

práticas de facilitação com o próprio grupo, com roteiros que eles mesmos criaram e

aplicaram, ficando assim habilitados para atuar tanto online quanto presencialmente.

Participaram desta turma os seguintes integrantes do MPPR:

(a) Bernardo Marino Carvalho (Promotor de Justiça de Terra Roxa);
(b) Clara de Campos Martins Rodrigues (Promotora de Justiça da PJ
de Mamborê); (c) Cláudia Cristina Rodrigues Martins Madalozzo
(Promotora de Justiça da 5ª PJ de Proteção ao Patrimônio Público);
(d) Elhanei Librelotto (Promotora de Justiça da 15ª PJ de Maringá);
(e) Fabiana Pimenta Soares (Promotora de Justiça da 3ª PJ da Criança
e do Adolescente de Apucarana); (f) Mabiane Czarnobai Message
(Promotora de Justiça de 6ª PJ de Prevenção e Perc. Criminal de
Ctba.); (g) Ana Laura Vieira (Assessora Jurídica da PJ Goioerê); (f)
Aline Ferreira Jorge (Oficial de Justiça da PJ de Manoel Ribas); (h)
Bianca Rezende (Assessora Jurídica da 14ª PJ de Ponta Grossa); (i)
Laura Antônia Tater da Silva (Assessora Jurídica da 3ª Pj de
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Apucarana); (j) Mayara de Oliveira Peres (Assessora Jurídica da 15ª PJ
de Maringá); (k) Maxmilian Ricci (Assessor Jurídico da 15ª PJ de
Maringá).

A ação foi registrada no Procedimento Administrativo de nº

0046.20.193007-3.

II. Vinculação com atribuição da Res. 7.105/2018 e Planejamento

Estratégico:

a. art. 2º, inciso III da Resolução nº 7105/2018 - PGJ, que estipula como
atribuição(ões) do NUPIA: “incentivar e promover, por meio do
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF, a formação e
capacitação com oferta de cursos sobre as técnicas e meios
autocompositivo”.

b. Diretriz 3: Formação continuada voltada ao fomento da
autocomposição e ao uso de práticas de diálogo no MPPR e na
comunidade:

ii. Ação 03: Articulação, com a Escola Superior, para promoção
de formação continuada em práticas autocompositivas e de
diálogo

III. Resultados e Impactos Produzidos:

a. Formação de 10 Facilitadores(as) de Círculos de Construção de
Paz para diálogos temáticos, fortalecimento de vínculos e
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celebração (modalidades não conflitivas), preparados para
atuar no contexto do MP.

b. Ampliação de parceiros facilitadores para atuar em conjunto
com o NUPIA nas ações realizadas pelo núcleo.

c. Impactos Mediatos:

i. Contribuição para a aplicação de círculos no projeto
“Acolher para Transformar”, envolvendo grupos
reflexivos para autores de violência doméstica,
coordenado pela Facilitadora e Oficial da PJ de Manoel
Ribas, Aline Ferreira Jorge:

Equipe do Projeto “Do Acolher para Transformar”

ii. Realização de círculos de saúde e integração no
ambiente de trabalho online e presenciais, pelas
facilitadoras formadas pelo NUPIA (link:
https://intranet.mppr.mp.br/2021/11/2146/Autocomp
osicao.html ,  notícia na intranet:
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Círculo com Equipe da PJ de Terra Roxa, facilitado por Ana Laura Vieira e
Aline Ferreira Jorge, a pedido do facilitador Bernardo Carvalho.

iii. Realização de Círculo de Diálogo, sobre Comunicação
Não-Violenta, para estreitar vínculos entre MP e Rede
de Proteção Social, pela Promotora de Justiça Ana
Cencil, em São Mateus do Sul.

Uso de técnicas de Círculo de Diálogo pela Promotora de Justiça Ana Cencil,
que participou do Módulo I de Sensibilização do NUPIA

iv. Realização, em co-facilitação com facilitadora formada
pelo NUPIA, de círculo de diálogo sobre bullying em
Escolas Públicas.
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Círculo facilitado pela Facilitadora Ana Laura Vieira e pela Promotora de
Justiça, Simone Francolin no projeto “Restauração na Ponta do Lápis”.

De acordo com Diretor Geral professor Adenildo “A ação da promotora e
sua assessora traz significativa contribuição na formação dos alunos,

pois a prática de bullying acarreta transtornos irreparáveis nas vidas das
crianças e adolescentes, entre elas abandono escolar, baixa estima,

insegurança, depressão, dentre outros.”

2.3.3 Capacitação de Equipe Técnica de Unidade de Acolhimento
Institucional (23 e 30 de setembro, 07, 21, 28 de outubro, 10, 11, 25 e
29 de novembro de 2021 - finalizada)

I. Descrição: após as experiências e interlocuções em 2020, a

Unidade de Acolhimento Institucional “Encontro com Deus”, de Curitiba, solicitou ao NUPIA

um curso de formação para "Facilitadores de Círculos de Construção de Paz” contextualizado

a sua realidade de atuação.

Considerando que tal experiência, além de contribuir para a

qualificação do atendimento protetivo da UAI, poderia facilitar a permeabilização das

práticas restaurativas no âmbito da atenção social curitibana, a Coordenação do NUPIA

entendeu que a capacitação deveria ser realizada.

Dessa forma, foram realizadas vivências de círculos online de

sensibilização com toda a equipe técnica da UAI, para que os participantes pudessem avaliar

o interesse em receber a formação posterior.

Rua Marechal Hermes, 751 – 4º andar, Gabinete 33 – Bloco I – Centro Cívico – Edifício Afonso Alves de Camargo
E-mail: nupia@mppr.mp.br – Telefone: (41) 3250-4481 - CEP 80530-230 – Curitiba/PR

34/72



Após essas vivências iniciais, 8 integrantes da equipe técnica da UAI,

incluindo a sua Coordenação, se interessaram pela técnica e se inscreveram na capacitação,

cuja adesão foi plenamente voluntária. As datas dos encontros corresponderam aos dias 23

e 30 de setembro, 07, 21 e 28 de outubro, 10, 11, 25 e 29 de novembro de 2021, com uma

carga horária total de 42 horas, considerando as atividades assíncronas e os encontros de

feedback com os instrutores.

Com o relaxamento das medidas de distanciamento social em razão

da vacinação contra a COVID-19, as atividades práticas de facilitação foram realizadas

presencialmente, possibilitando que os cursistas tivessem momentos de instrução nos

contextos online e presencial físico.

A ação foi registrada no Procedimento Administrativo de nº

0046.21.073310-4.

Últimos dois dias de curso (presencial)

II. Vinculação com atribuição da Res. 7.105/2018 e Planejamento

Estratégico:

a. art. 2º, inciso III da Resolução nº 7105/2018 - PGJ, que estipula como
atribuição(ões) do NUPIA: “incentivar e promover, por meio do
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Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF, a formação
e capacitação com oferta de cursos sobre as técnicas e meios
autocompositivo”.

b. Diretriz 3: Formação continuada voltada ao fomento da
autocomposição e ao uso de práticas de diálogo no MPPR e na
comunidade:

i. Ação 03: Articulação, com a Escola Superior, para promoção
de formação continuada em práticas autocompositivas e de
diálogo

III. Resultados e Impactos Produzidos:

a. Desenvolvimento de metodologia de formação de facilitadores
adaptada ao contexto do acolhimento institucional.

b. Formação de 8 facilitadoras no campo da proteção social da
comarca de Curitiba.

c. Qualificação no atendimento de acolhidas e filhos em situação
de vulnerabilidade.

d. Estreitamento de vínculos do MP com a Rede de Proteção (os
formulários de avaliação da capacitação podem ser acessados
no âmbito do Procedimento Administrativo Correspondente).

e. Utilização de círculos de construção de paz, em dezembro de
2021, pelas facilitadoras da UAI ECD, com a finalidade de
realizar o encerramento de um treinamento que as
profissionais aplicaram em Campo Magro (PR);
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2.3.4 Grupo de Diálogo e Integração de Facilitadores de Círculos de
Construção de Paz do MPPR (24 de setembro de 2021 - em trâmite)

I. Descrição: em prol de estimular a atuação autocompositiva dos

integrantes do MPPR que já haviam, de acordo com mapeamento realizado em 2020,

recebido capacitação para atuarem como facilitadores de círculos de construção de paz, o

NUPIA criou o” Grupo de Diálogo e Integração de Facilitadores”.

O propósito do grupo centra-se no aprofundamento de estudos da

sistemática de facilitação com círculos, trocas de experiências e integração para a possível

realização conjunta de ações envolvendo a aplicação de círculos nos âmbitos de atuação do

MPPR.

Até o momento foram realizados dois encontros, nos dias 24 de

setembro e 03 de dezembro de 2021.

A ação está sendo registrada no Procedimento Administrativo de nº

0046.21.187359-4.

Atualmente o grupo conta com 16 inscritos, dentre membros,

servidores e estagiários.

II. Vinculação com atribuição da Res. 7.105/2018 e Planejamento

Estratégico:
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a. art. 2º, inciso IV, da Resolução nº 7105/2018 - PGJ, que estipula
como atribuição(ões) do NUPIA: “sugerir no âmbito da Instituição,
projetos e atividades intersetoriais com vistas ao alinhamento entre
atividade   funcional  qualitativa  e  meios autocompositivos”.

b. Diretriz 2: Fomento à disseminação da cultura do diálogo e à adoção
de um paradigma restaurativo no âmbito interno do MPPR

i. Ação 1: desenvolver, em parceria com as unidades, círculos
de diálogos voltados a temáticas emergentes.

III. Resultados e Impactos Produzidos:

a. Criação de uma pasta virtual com um acervo de diversos
roteiros estratégicos envolvendo a realização de círculos de
construção de paz;

b. Criação de uma Comissão de Facilitadores para atualização da
Portaria nº 23/2020 (que regulamenta as capacitações com
círculos de construção de paz) e dos E-book’s do NUPIA.

c. Criação de um calendário temático para reuniões de
integração e diálogo entre facilitadores em 2022.
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2.4 Atividades autocompositivas de execução:

2.4.1 Troca de experiências com a 2ª Promotoria de Justiça de Defesa dos
Direitos da Pessoa Idosa de Curitiba (16 de março de 2021 - em trâmite)

I. Descrição: para fins de propiciar uma troca de experiências e um

desenvolvimento mútuo no que toca à execução de práticas autocompositivas como círculos

e mediações, a Psicóloga do NUPIA, Cecília Duarte, atuou em conjunto com a estagiária de

pós-graduação da 2a PJ, também Psicóloga, Julia Pereira, na facilitação de alguns casos de

competência da Promotoria de Justiça da Pessoa Idosa, durante o ano de 2021.

Essas oportunidades de aprendizado mútuo, iniciadas em março de

2021, mostraram-se importantes também para assegurar a manutenção do Programa da

Promotoria do Idoso, que estava contando somente com o suporte da Psicóloga Júlia

Pereira, cujo vínculo enquanto estagiária do MPPR  estava para se encerrar em 2021.

Ressalta-se que todo trabalho autocompositivo realizado não se

resume ao acordo, implica também no acionamento da rede de serviços, possibilitando o

acesso a direitos , o que potencializa ainda mais o papel transformador das práticas

restaurativas. O acionamento da rede auxilia na sustentação dos acordos e trata-se de

trabalho realizado em todos os casos acompanhados pelo PPA (Programa de Prática

Autocompositiva) e independe inclusive, da realização do acordo.

A ação foi registrada no Procedimento Administrativo de nº

0046.21.113519-2.

II. Vinculação com atribuição da Res. 7.105/2018 e Planejamento

Estratégico:

a. art. 2º, inciso II, da Resolução nº 7105/2018 - PGJ, que estipula
como atribuição(ões) do NUPIA: “prestar auxílio e orientação às
Procuradorias e Promotorias de Justiça, na aplicação de mecanismos
de autocomposição para a resolução de conflitos, assim
consideradas a negociação, a mediação, a conciliação, as práticas
restaurativas e as convenções processuais”.
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b. Diretriz 1: Incentivo às práticas de autocomposição e de diálogo por
meio do desenvolvimento colaborativo de ações, projetos e
programas;

i. Ação 1: Desenvolver, de forma colaborativa, ações, projetos
e programas de autocomposição e diálogo.

c. Diretriz 4: Fomento ao intercâmbio de experiências entre atores que
desenvolvem práticas autocompositivas e de diálogo

i. Ação 1: Promoção de espaços de discussão entre
áreas do MPPR que desenvolvem práticas
autocompositivas e possuem incidência sobre uma mesma
temática.

III. Resultados e Impactos Produzidos:

a. Qualificação no atendimento autocompositivo do NUPIA e da
Promotoria de Justiça do Idoso, a partir das experiências
concretas.

b. Realização de sessão de mediação (virtuais) que culminou na
repactuação dos cuidados de pessoa idosa por seus filhos,
pacificando-se os conflitos familiares e resultando,
consequentemente, resultando no arquivamento do
Procedimento Administrativo de nº 046.20.149248-8 (Pro-MP).

c. Apoio no manejo de urgência envolvendo situação de ideação
suicida por parte da cuidadora principal da idosa e situação de
risco de saúde da idosa A abordagem restaurativa culminou no
acolhimento institucional da idosa, garantindo seu bem estar e
acionamento da rede (serviço de saúde) para
acompanhamento da cuidadora principal. A ação foi registrada
no Procedimento Administrativo de nº 0046.20.182832-7.

d. Realização de uma sessão de mediação que culminou na
repactuação dos cuidados de pessoa idosa por algum de seus
filhos, resultando em um acordo provisório registrado nos
autos do Procedimento Administrativo de nº
0046.20.182832-7 (Pro-MP)

e. Realização de duas sessões de mediação (virtuais) que
culminaram na repactuação dos cuidados de pessoa idosa por
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seus filhos, pacificando-se os conflitos familiares e resultando,
consequentemente, resultando no arquivamento do
Procedimento Administrativo de nº 046.20.146877-7 (Pro-MP).

2.4.2 Atuação voltada à restauração de vínculos de irmãos adotados por
famílias diferentes (07 de junho de 2021 - em trâmite)

I. Descrição: A família adotante de uma adolescente de 16 anos

contatou a Promotoria de Justiça de Cidade Gaúcha em razão da filha desejar retomar o

contato com os três irmãos biológicos que foram adotados por outra família, e sobre os

quais ela desconhecia o paradeiro.

Após dialogar com as famílias, o Promotor de Justiça Lucas Abaid

visualizou que havia receio da família adotante dos três irmãos com relação a essa

convivência. Sendo assim, para viabilizar a criação de vínculos e a reaproximação dos irmãos,

o Promotor de Justiça solicitou o suporte do NUPIA.

Após estudar o caso, a equipe do NUPIA, em atenção ao seu valor de

atuação corresponsável, entrou em contato com a Rede de Proteção Especial de Tapira, que

estava mediando a situação das famílias, para verificar o interesse em se abordar o caso

também sob a ótica autocompositiva. Esse trabalho de integração foi iniciado no dia 07 de

junho de 2021.

Tendo sido manifestado interesse da equipe de Tapira, o NUPIA, nas

pessoas dos servidores Antônio Andrade e Mário Fischer, realizou uma vivência em círculo

de construção de paz para que as servidoras de Tapira conhecessem a ferramenta. A

perspectiva era que as profissionais de Tapira prosseguissem com a aplicação da

metodologia, porém em razão da licença à maternidade de uma delas, o Assessor Mário,

assumiu o lugar de co-facilitador com a Psicóloga da Rede, Kamila Scaco.

A proposta de abordagem do caso gravitou em torno da criação de

vínculos de confiança entre os adultos responsáveis pelos irmãos a partir de círculos de

construção de relacionamentos virtuais, havendo a perspectiva de que as famílias

pudessem, como resultado de seus diálogos, pactuar uma maneira dos irmãos conviverem

entre si e resgatarem seus vínculos.
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Em 2021, no dia 14 de dezembro, foi realizado o primeiro círculo

contando com os pais de cada família, que resultou em um acordo provisório de convivência

entre os irmãos, válido até março de 2021, por meio de videochamadas online.

A ação foi registrada no Procedimento Administrativo de nº

0046.21.092261-6.

II. Vinculação com atribuição da Res. 7.105/2018 e Planejamento

Estratégico:

a. art. 2º, inciso(s) “II” e “V”da Resolução nº 7105/2018 - PGJ, que
estipula como atribuição(ões) do NUPIA, respectivamente:
“prestar auxílio e orientação às Procuradorias e Promotorias de
Justiça, na aplicação de mecanismos de autocomposição para a
resolução de conflitos, assim consideradas a negociação, a
mediação, a conciliação, as práticas restaurativas e as
convenções  processuais”.

b. Diretriz 1: Incentivo às práticas de autocomposição e de diálogo
por meio do desenvolvimento colaborativo de ações, projetos e
programas;

i. Ação 1: Desenvolver, de forma colaborativa, ações, projetos e
programas de autocomposição e diálogo.

III. Resultados e Impactos Produzidos:

a. Divulgação da metodologia dos círculos de construção de paz
para a rede de proteção social especial da cidade de Tapira.

b. Concretização, até o momento, de um acordo restaurativo
provisório, assegurando a convivência dos irmãos biológicos,
por meio de vídeo chamadas realizadas, pelo menos, duas
vezes por mês, sendo desde já marcado um encontro para
possível atualização dos termos do acordo para após o dia 01
de março de 2021.
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2.4.3 Acompanhamento de Sessões de Conciliação em caso sobre
reajuste de passagens de ônibus no âmbito do CEJUSC de 2º Grau do
Tribunal de Justiça do  Paraná (setembro - finalizada)

I. Descrição: após declinação de atribuição por parte do Procurador

de Justiça João Rodrigues de Almeida Sobrinho para atuar em audiência de conciliação no

segundo grau, e remessa dos autos do Protocolo 13.363/2021 – PGJ ao NUPIA, para fins de

acompanhamento de tal audiência, referente aos autos de agravo de instrumento nº

001497914.2021.8.16.000, a equipe do NUPIA acompanhou a sessão de conciliação no dia

16 de setembro de 2021.

Trata-se de caso envolvendo lide acerca de reajuste da passagem de

ônibus, na qual o Consórcio responsável por providenciar o transporte público do Município

de Foz do Iguaçu ingressou com ação de indenização e obrigação de fazer em face do

Município para fins de majorar o valor da tarifa com fundamentação em reajuste contratual.

Em virtude de decisão interlocutória desfavorável ao reajuste cautelar das passagens, o

Consórcio interpôs agravo de instrumento e, em sede destes recurso, ambas as partes

manifestaram interesse em compor a lide.

Durante a sessão, tendo colaborado com o conciliador durante o

trâmite, a Dra. Samia Bonavides e o Dr. Willian Lira realizaram ponderações sobre a

importância de clarificação dos critérios de base de cálculo para que ambas as partes

pudessem partir das tratativas a partir disso. Mais além, considerando que o Promotor

Natural do caso era o Dr. Rudi Burkle, que teria maior conhecimento sobre a situação em

questão, o NUPIA solicitou que ele acompanhasse a próxima sessão de conciliação, que

ocorreria no dia 10 de novembro de 2021.

A fim de viabilizar as tratativas, o Dr. Willian Lira de Souza promoveu

contatos com o Promotor de Justiça que atua na área do consumidor em Foz do Iguaçu, Dr.

Rudi Rigo Burkle, bem como com o Procurador-Geral do Município de Foz do Iguaçu,

colocando o NUPIA à disposição para dar suporte a eventual processo de negociação em

relação à questão do transporte público em Foz do Iguaçu.
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Realizada a segunda sessão de conciliação na data aprazada, as

partes (Município e Consórcio) não chegaram a um consenso, e então os autos foram

conclusos, sendo, em seguida, o recurso julgado prejudicado em razão de proferimento

superveniente  de sentença de improcedência em favor do Município.

A ação está foi registrada no Procedimento Administrativo de nº

0046.22.012098-7.

II. Vinculação com atribuição da Res. 7.105/2018 e Planejamento

Estratégico:

a. art. 2º, inciso(s) “II” da Resolução nº 7105/2018 - PGJ, que
estipula como atribuição(ões) do NUPIA: “prestar auxílio e
orientação às Procuradorias e Promotorias de Justiça, na aplicação
de mecanismos de autocomposição para a resolução de conflitos,
assim consideradas a negociação, a mediação, a conciliação, as
práticas restaurativas e as convenções processuais”.

b. Diretriz 1: Incentivo às práticas de autocomposição e de diálogo por
meio do desenvolvimento colaborativo de ações, projetos e
programas:

i. Ação 1: Desenvolver, de forma colaborativa,
ações, projetos e programas de autocomposição e
diálogo (Para adesão das unidades do MPPR no
Plano Setorial de Ação);

III. Resultados e Impactos Produzidos:

a. Desenvolvimento de dinâmica de acompanhamento de sessões de
conciliação conduzidas pelo TJPR, a partir da atuação corresponsável
com Promotores de Justiça Naturais do caso específico.
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2.4.4 Planejamento de práticas restaurativas em casos de crimes de furto
(18 de agosto de 2021 - em trâmite)

I. Descrição: após a repercussão da mediação criminal realizada em

2020, a 9ª Vara Criminal, com concordância da 9ª Promotoria de Justiça Criminal,

encaminhou para análise do NUPIA um caso envolvendo sucessivos furtos por um cidadão, à

época, que adentrava e furtava estabelecimentos para custear seu vício em drogas.

Durante a audiência, a Juíza percebeu que, anos após os fatos, o réu

já mudara sua vida, tendo constituído família, integrado uma comunidade religiosa,

adquirido trabalho e se tornando responsável por projetos voluntários na audiência, o que

resultou no encaminhamento da situação ao NUPIA, após manifestação de interesse do réu

em participar de práticas restaurativas para reparar os danos que causou.

Feita a análise do caso, o NUPIA, no dia 18 de agosto de 2021,

concordou em encampar a condução da autocomposição em um dos casos de furto, mas em

conjunto com a CEJUSC Criminal / Central de Medidas Socialmente Úteis do Poder Judiciário

a fim de, conjuntamente, desenvolver um fluxo de atuação restaurativa em casos de crimes

comuns, que posteriormente seria gerenciado e executado pela Central, que aderiu à

proposta.

Da mesma forma, em razão de casos semelhantes, envolvendo o réu,

estarem em trâmite em outra Vara Judicial, esta também foi oficiada para fins de

encaminhar o caso à autocomposição.

Em razão da mudança de titularidade da 9ª Vara Judicial, a ação

autocompositiva, que envolveria inicialmente uma reunião entre todos os órgãos envolvidos

nesta ação, ainda não foi realizada e o NUPIA está retomando o contato com o novo titular

da Vara Judicial

A ação está sendo registrada no Procedimento Administrativo de nº

0046.21.153358-6.
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II. Vinculação com atribuição da Res. 7.105/2018 e Planejamento

Estratégico:

c. art. 2º, inciso(s) “V”, “IX”, “XII”, respectivamente, da Resolução
nº 7105/2018 - PGJ, que estipula como atribuição(ões) do
NUPIA: “atuar na interlocução com outros Ministérios Públicos e com
parceiros, nos temas de que trata a presente Resolução”; “alinhar as
diretrizes para uma política de incentivo e de aperfeiçoamento dos
mecanismos autocompositivos, identificando e fomentando projetos
e práticas neste sentido”; “ promover, nos casos concretos, a
integração dos entendimentos entre os diversos órgãos institucionais
por área especializada, de modo que a resolução dos conflitos ocorra
de forma consensual, harmônica e planejada”.

d. Diretriz 1: Incentivo às práticas de autocomposição e de diálogo por
meio do desenvolvimento colaborativo de ações, projetos e
programas:

i. Ação 1: Desenvolver, de forma colaborativa,
ações, projetos e programas de autocomposição e
diálogo (Para adesão das unidades do MPPR no
Plano Setorial de Ação);

ii. Ação 3: Definição de fluxo para recepção, análise e
encaminhamento de demandas;

III. Resultados e Impactos Produzidos:

a. Até o momento, proposta inicial de um fluxo de atuação
coletiva entre MP e órgãos de execução de práticas
autocompositivas do Poder Judiciário.

Rua Marechal Hermes, 751 – 4º andar, Gabinete 33 – Bloco I – Centro Cívico – Edifício Afonso Alves de Camargo
E-mail: nupia@mppr.mp.br – Telefone: (41) 3250-4481 - CEP 80530-230 – Curitiba/PR

46/72



2.5 Oficinas e aulas sobre autocomposição

2.5.1 Aula sobre Cultura do Diálogo e Integração Final na Trilha de
Aprendizagem sobre Autocomposição de Conflitos no Curso de
Especialização do Ministério Público para vitaliciandos (27 de maio de
2021 - finalizada)

I. Descrição: realização de aula (27 de maio de 2021) sobre cultura

do diálogo no Curso de Especialização em Ministério Público, promovido pela Psicóloga

Cecília Duarte e pela Assistente Social Sandra Mancino, em parceria com a Escola Superior

do MPPR.

A aula foi ministrada no dia 27/05/2021, sendo dividida nas seguintes

etapas:

I Parte: apresentação da programação, do objetivo da atividade e da
metodologia da roda de conversa;

II Parte: disparador da reflexão e breve exposição sobre os temas
anteriormente abordados e sobre a inteligência emocional;

III Parte: atividades com os participantes: a) preenchimento
individual dos questionários b) realização de rodas de conversa pelos
participantes em subgrupos;

IV Parte: compartilhamento das sínteses e conclusões do trabalho na
sala principal e encerramento.

A atividade foi avaliada com média 9,6 pelos Promotores de Justiça

Substitutos, sendo registrada no Procedimento Administrativo de nº 0046.21.112662-1.

II. Vinculação com atribuição da Res. 7.105/2018 e Planejamento

Estratégico:

a. art. 2º, inciso(s) III, da Resolução nº 7105/2018 - PGJ, que estipula
como atribuição(ões) do NUPIA: “incentivar e promover, por meio do
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF, a formação e
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capacitação com oferta de cursos sobre as técnicas e meios
autocompositivos”.

b. Diretriz 3: Formação continuada voltada ao fomento da
autocomposição e ao uso de práticas de diálogo no MPPR e na
comunidade

i. Ação 1: Sensibilização dos integrantes do MPPR, em
articulação com Escola Superior do Ministério Público do
Estado do Paraná, nos contextos dos projetos desenvolvidos
em parceria com o Nupia.

III. Resultados e Impactos Produzidos:

a. Criação de material didático para a realização de aulas sobre
Cultura do Diálogo e que também foram utilizados como base
para a posterior realização de oficinas sobre tal temática com
os Assessores Jurídicos do MPPR.

b. Sensibilização da nova geração de Promotores de Justiça
quanto à importância do fomento de uma cultura do diálogo
no âmbito do MPPR.

2.5.2 Realização de oficinas sobre cultura do diálogo com Assessores(as)
do MPPR(13 de maio e 14 de junho de 2021 - finalizada)

I. Descrição: execução da oficina sobre cultura do diálogo na trilha de

aprendizagem “Gestão de Promotorias e Procuradorias do MPPR” destinado aos servidores

do apoio jurídico do MPPR. As oficinas foram realizadas em parceria com a Escola Superior

do MPPR nos dias 13 de maio e 24 de junho de 2021.

Ambas as edições tiveram como objetivos fomentar a reflexão e a

vivência sobre quais habilidades, atitudes e competências são necessárias para desenvolver

a cultura de diálogo intra e interinstitucional, sendo a atividade reflexiva iniciada por meio

da aplicação de um questionário eletrônico seguido por uma roda de conversa online

facilitada pelos próprios participantes.
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A primeira atividade foi avaliada com média 9,7 e a segunda com

média 9,6 pelos Assessores Jurídicos Participantes que preencheram o questionário de

feedback da Escola Superior do MPPR, sendo a ação registrada no Procedimento

Administrativo de nº 0046.21.113513-5.

II. Vinculação com atribuição da Res. 7.105/2018 e Planejamento

Estratégico:

a. art. 2º, inciso(s) III, da Resolução nº 7105/2018 - PGJ, que estipula
como atribuição(ões) do NUPIA: “incentivar e promover, por meio
do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF, a
formação e capacitação com oferta de cursos sobre as técnicas e
meios autocompositivos”.

b. Diretriz 3: Formação continuada voltada ao fomento da
autocomposição e ao uso de práticas de diálogo no MPPR e na
comunidade

i. Ação 3: Articulação, com a Escola Superior, para promoção
de formação continuada em práticas autocompositivas e de
diálogo.

III. Resultados e Impactos Produzidos:

a. Criação de um espaço seguro, horizontal e confidencial para
que os servidores do MPPR pudessem dialogar sobre a
importância da consolidação de uma cultura do diálogo nos
seus ambientes de trabalho.

b. Compilação de conclusões sobre os diálogos realizados no
âmbito dos grupos de diálogo, constando sugestões.

c. Sensibilização dos Assessores Jurídicos participantes sobre a
importância de investimento em um ambiente de trabalho
acolhedor e dialógico, bem como a importância da
sensibilização das chefias nesse sentido.
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2.6 Atualização de fluxo de atendimento de casos autocompositivos (26
de maio de 2021 - em trâmite)

I. Descrição: reuniões, inciadas no dia 16 de maio, para diálogo e

pesquisa de ferramentas virtuais com a finalidade de atualizar o sistema de

acompanhamento, controle e publicização das atividades desenvolvidas no NUPIA.

A ação consistiu no mapeamento dos atuais fluxos de trabalho do

NUPIA desde a recepção até a finalização dos atendimentos a Promotorias, por ora

registrado via sistema Pro-MP.

Na perspectiva de otimizar o tempo de registro e também facilitar o

acesso aos dados das atividades, além de implementar critérios específicos à natureza de

atividades autocompositivas, foram estudadas ferramentas como o Google Sites

(visualmente mais agradável e com possibilidade de geração de gráficos), Excel, SEI-MPPR e

RedMine.

A equipe então decidiu por adotar o sistema do RedMine, que

inclusive calcula horas investidas em um projeto ou ação, o qual está tendo a sua

programação adaptada às peculiaridades de atuação do NUPIA.

A implementação da ferramenta e o treinamento da equipe para o

seu manejo estão previstos para o início de 2022.

Tal ação está sendo registrada no Procedimento Administrativo de nº

0046.21.087657-2.

II. Vinculação com atribuição da Res. 7.105/2018 e Planejamento

Estratégico:

a. art. 2º, inciso(s) “ix” e “x” da Resolução nº 7105/2018 - PGJ, que
estipula como atribuição(ões) do NUPIA, respectivamente: “alinhar
as diretrizes para uma política de incentivo e de aperfeiçoamento
dos mecanismos autocompositivos, identificando e fomentando
projetos e práticas neste sentido”; ”coletar, organizar e divulgar
dados, informações e conhecimentos referentes às boas práticas e
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metodologias aplicadas ou desenvolvidas na resolução extrajudicial
de conflitos”.

b. Diretriz 1: Incentivo às práticas de autocomposição e de diálogo por
meio do desenvolvimento colaborativo de ações, projetos e
programas:

i. Ação 2: Monitoramento e publicização das ações, projetos e
programas desenvolvidos em parceria com o NUPIA;

ii. Ação 3: Definição de fluxo para recepção, análise e
encaminhamento de demandas.

III. Resultados e Impactos Produzidos:

a. Definição de ferramenta de gestão de demandas de
Promotorias e de projetos que envolvam a atuação do NUPIA,
com adaptação para adotar critérios autocompositivos de
registro.
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2.7 Projeto Socioeducação em Meio Aberto:

2.7.1 Minicurso Socioeducação em Meio Aberto: desafios e
possibilidades (30 de julho, 20 de agosto, 20 de setembro, 18 de outubro
e 12 de novembro de 2021 - finalizado)

I. Descrição: o Minicurso Socioeducação em Meio Aberto consistiu

em uma série de LIVES temáticas, associadas com a Socioeducação e tendo como pano de

fundo o estímulo a uma visão e atuação restaurativa/transformativa por parte do MPPR a

partir da interlocução com a Rede de Proteção Social.

A iniciativa foi operacionalizada pelo Grupo de Trabalho sobre

Socioeducação em Meio Aberto e pela Comissão de Justiça Restaurativa da Socioeducação

(formada por alguns integrantes do Grupo), envolvendo integrantes do CAOP da Criança,

Adolescente e Educação, do NUPIA e do CAEX. Além disso, as lives foram promovidas em

parceria com a Escola Superior, tendo repercussão nacional.

A programação foi estruturada da forma descrita a seguir, tendo sido

integralmente cumprida ao longo do ano:

30 de julho: Socioeducação e Justiça Restaurativa

● Luciana Linero - Promotora Justiça do CAOPCAE ;
● Willian Lira de Souza - Promotor de Justiça do NUPIA;
● Vanessa Harmuch Perez Erlich - Promotora de Justiça da 14ª

Promotoria de Ponta Grossa .
● Larissa Haick Vitorassi Batistin- Promotora de Justiça - 12ª

Promotoria de Cascavel .

20 de agosto: Desproteção e violências: a resposta do sujeito na
adolescência / Justiça Restaurativa, Políticas públicas e Comunidade.

● Silmara Carneiro - Professora Adjunta do departamento de
Serviço Social e do Programa de pós-graduação em Ciências
Sociais Aplicadas do UEPG;

● Aline Fioravante - Psicóloga TJPR .
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20 de setembro: Importância da articulação entre a proteção e
responsabilização /A dimensão intersetorial da execução da medida
socioeducativa em meio aberto: redes de proteção no
enfrentamento às vulnerabilidades adjacentes ao ato infracional /
Processo de Acompanhamento dos PMAS.

● Luciana Linero - Promotora de Justiça do CAOPCAE

● Luciana Franco Silvestre - Assistente Social do CENSE/PG e
Professora do curso de serviço Social da UEPG. ]

● Ana Roberta Oliveira- Especialista em Políticas Públicas em
Socioeducação pela UnB, servidora da Fundação de
Atendimento Socioeducativo de Pernambuco (Funase), cedida
à Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude.
Integra a Comissão Interinstitucional do Sinase em PE

● Consuelo Szczerepa Lopes - Assistente Social - CAEX - NATE - 2ª
URATE

18 de outubro: Conteúdo pedagógico da MSE / O Plano Individual de
Atendimento (PIA) /A importância do Projeto Político Pedagógico
(PPP)

● Flavia Carvalhaes -  Professora da UEL/Psicologia;

● Maria Nilvane Fernandes - Pedagoga. Professora curso de
mestrado e doutorado no Programa de pós-graduação em
educação (PPGE) da Universidade Federal do Amazonas
(UFAM)

● Gabriella Mariano Munhoz Zeneratti - Assistente Social do
CAEX - NATE - 4ª URATE - Pato Branco.

12 de novembro: A importância da previsão orçamentária no PMAS
/ A importância de avaliar e monitorar os planos socioeducativos e
os serviços de proteção a adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto / Apresentação do monitoramento
dos PMAS.

● Danielle Cristine Cavali Tuoto - Promotora de Justiça. 3ª
Promotoria do Adolescente em conflito com a lei ;
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● Silvia Tejadas - Assistente Social do MPRS;

● Joelson Luis Pereira - Promotor de Justiça do CAEX - NATE ;

● Luciana Linero - Promotora de Justiça CAOPCAE;

Considerando todos os feedbacks enviados para a Escola Superior

acerca de tal ação, a média de satisfação atingiu 9,5 e a ação está sendo registrada no

Procedimento Administrativo de nº 0046.21.087657-2.

II. Vinculação com atribuição da Res. 7.105/2018 e Planejamento

Estratégico:

a. art. 2º, inciso(s) IV, da Resolução nº 7105/2018 - PGJ, que estipula
como atribuição(ões) do NUPIA: “sugerir no âmbito da Instituição,
projetos e atividades intersetoriais com vistas ao alinhamento entre
atividade funcional qualitativa e meios autocompositivos”;

b. Diretriz 3: Formação continuada voltada ao fomento da
autocomposição e ao uso de práticas de diálogo no MPPR e na
comunidade

i. Ação 01: Sensibilização dos integrantes do MPPR, em
articulação com Escola Superior do Ministério Público do
Estado do Paraná, nos contextos dos projetos desenvolvidos
em parceria com o Nupia.

c. Diretriz 4: Fomento ao intercâmbio de experiências entre atores que
desenvolvem práticas autocompositivas e de diálogo

i. Ação 02: Articulação com outros MPs que desenvolvem
práticas autocompositivas

III. Resultados e Impactos Produzidos:

a. Engajamento da comunidade e dos integrantes do MPPR com
relação à reflexão sobre uma atuação restaurativa no âmbito da
Socioeducação em Meio Aberto.
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b. Elaboração de um acervo de LIVES, que ficarão para a
posteridade, com relação à temática da Socioeducação em Meio
Aberto.

c. Engajamento de espectadores do minicurso nas Oficinas
sobre Oitiva Informal Restaurativa.

d. Divulgação da abordagem da oitiva informal sob uma
perspectiva restaurativa.

2.7.2 Oficinas sobre Oitiva Informal Restaurativa (28 de setembro - em
trâmite):

I. Descrição: a partir dos diálogos sobre as possibilidades de

capacitação em serviço, frutos do Grupo de Trabalho de Socioeducação em Meio Aberto,

decidiu-se pela priorização de formações voltadas ao público interno e que não exigiriam

mais recursos do que os já disponíveis às Promotorias de Justiça.

Nesse sentido, tendo como base as exposições da Dra. Vanessa Erlich

e da Dra. Larissa Bastiani, o Grupo de Trabalho optou pela realização de oficinas envolvendo

a capacitação para implementação de rotinas de oitiva informal restaurativa adequadas à

realidade de  cada unidade

A Fase 1 desta proposta teve como objetivo a introdução à

perspectiva da justiça restaurativa na Socioeducação e as premissas para execução da oitiva

informal restaurativa. Ela foi composta por três encontros online, nas seguintes datas:

● 28/09 (das 9h - 11h) - Sensibilização para uma perspectiva
restaurativa  em  relação  à Socioeducação;

● 30/09 (das 9h - 11h) – Oitiva informal restaurativa:
pressupostos, propósitos, benefícios e possíveis
encaminhamentos;
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● 01/10 (das 9h - 11h) – Uso da Comunicação Não-Violenta e
Escuta Ativa para execução da oitiva informal e atendimento
das pessoas afetadas pelo ato infracional

Durante a Fase II, dentre os participantes da Fase I, foram

selecionadas as Promotorias de Justiça de Apucarana, Palmas, São Mateus do Sul, Cidade

Gaúcha e Altônia para desenvolverem e formalizarem projetos de implementação da oitiva

informal restaurativa, com o apoio do CAOPCAEe do NUPIA, a fim de construir uma proposta

institucional nesta área.

A fase II se desenvolveu da seguinte forma:

● 14/10 (das 9h - 11h) – Oficina de elaboração de projetos com a
SUBPLAN (para as unidades selecionadas);

● 10/11 (das 9h - 11h) - Apresentação dos projetos
desenvolvidos no grupo com todos os inscritos nas Oficinas. A
Fase III, de efetiva implementação dos projetos, controle
de resultados e compartilhamento de experiências, será
iniciada em 2022, com proposta de calendário a ser
consolidada ao final da Fase II.

A Fase III, de efetiva implementação dos projetos, controle de

resultados e compartilhamento de experiências, será iniciada em 2022, com calendário

ainda a ser consolidado.

Tal ação está sendo registrada também no Procedimento

Administrativo de nº 0046.21.087657-2.
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II. Vinculação com atribuição da Res. 7.105/2018 e Planejamento

Estratégico:

a. art. 2º, inciso III da Resolução nº 7105/2018 - PGJ, que estipula
como atribuição(ões) do NUPIA: “incentivar e promover, por meio
do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF, a
formação e capacitação com oferta de cursos sobre as técnicas e
meios autocompositivo”.

b. Diretriz 1: Incentivo às práticas de autocomposição e de diálogo
por meio do desenvolvimento colaborativo de ações, projetos e
programas;

i. Ação 1: Desenvolver, de forma colaborativa, ações, projetos
e programas de autocomposição e diálogo (Para adesão das
unidades do MPPR no Plano Setorial de Ação).

III. Resultados e Impactos Produzidos:

a. Desenvolvimento estruturado de uma metodologia para
a realização de uma oitiva informal mais humanizada e com
caráter restaurativo.

b. Ambientação dos Promotores de Justiça aos fluxos
institucionais para formalização de projetos.

c. Engajamento de 5 unidades para implementação do
fluxo da oitiva informal restaurativa;

Rua Marechal Hermes, 751 – 4º andar, Gabinete 33 – Bloco I – Centro Cívico – Edifício Afonso Alves de Camargo
E-mail: nupia@mppr.mp.br – Telefone: (41) 3250-4481 - CEP 80530-230 – Curitiba/PR

57/72



2.8 Dinâmica de integração na SUBPLAN (05 de outubro de 2021
finalizada):

I. Descrição: trata-se de uma ação realizada no dia 05 de outubro de

2021 envolvendo planejamento e execução de mapeamento de clima organizacional,

bem como a realização de uma dinâmica de integração com os profissionais que atuam no

âmbito da SUBPLAN, incluindo a Escola Superior do MPPR.

Após a aplicação de um questionário online, que contou com 45

respostas dos integrantes da SUBPLAN e Escola, para finalidade do mapeamento

supracitado, foram realizadas rodas de conversa presenciais, conduzidas também por duplas

de integrantes da SUBPLAN (previamente instruídos pelo Dr. Willian Lira) para fins de

promover a integração, o fortalecimento de vínculos e a elaboração coletiva de propostas

para melhora do ambiente de trabalho e fluxos operacionais na SUBPLAN.

A ação foi registrada no Procedimento Administrativo nº

0046.21.187363-6.
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II. Vinculação com atribuição da Res. 7.105/2018 e Planejamento

Estratégico:

a. art. 2º, inciso IV, da Resolução nº 7105/2018 - PGJ, que
estipula como atribuição(ões) do NUPIA: “sugerir no âmbito
da Instituição, projetos e atividades intersetoriais com vistas ao
alinhamento entre atividade funcional qualitativa e meios
autocompositivos)”;

b. Diretriz 2: Fomento à disseminação da cultura do diálogo e à
adoção de um paradigma restaurativo no âmbito interno do MPPR;

i. Ação 1: desenvolver, em parceria com as unidades, círculos
de diálogos voltados a temáticas emergentes

III. Resultados e Impactos Produzidos:

a. Mapeamento de quesitos relacionados à integração e
clima organizacional (enfoque relacional) na SUBPLAN;
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b. Aumento da integração e fortalecimento de vínculos
entre a equipe da SUBPLAN.

c. Elaboração de propostas à Coordenação da SUBPLAN
referentes às conclusões de cada grupo que participou das
rodas de conversa.
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2.9 Grupos de estudo, pesquisa ou fomento à autocomposição
(Coordenação, Interlocução ou Participação)

2.9.1 Quarta Edição do Grupo de Pesquisa em Métodos
Autocompositivos do MPPR (25 de março, 29 de abril, 24 de junho,
26 de agosto, 28 de outubro e 25 de novembro - finalizada)

I. Descrição: continuidade do GP em Métodos Autocompositivos do

MPPR, porém com uma atualização metodológica que gerou maior engajamento e troca de

perspectivas entre os participantes.

Com a publicação das possibilidades de inscrição, o GP contou com

quase 50 inscritos, sendo os encontros temáticos divididos da seguintes forma:

a. 1º Encontro (25/03): Introdução à Construção da Paz e à
Transformação de Conflitos;

b. 2º Encontro (29/04): Métodos autocompositivos no ambiente
laboral e relacional do Ministério Público;

c. 3º Encontro (24/06): Justiça Restaurativa como meio de superar o
pensamento punitivo: uma reflexão a partir do Projeto Família
Restaurativa;

d. 4º Encontro (26/08): Justiça Juvenil Restaurativa: possibilidades de
aplicação na socioeducação;

e. 5º Encontro (28/10): Justiça Restaurativa e Violência Doméstica de
Gênero;

f. 6º Encontro (25/11): Encontro de Encerramento.

Cada encontro contou com textos básicos e complementares

disponibilizados em fevereiro, e para cada encontro diferentes integrantes do GP atuaram

como articuladores, ou seja, estudaram todos os textos e ajudaram a elaborar perguntas

norteadoras sobre a temática do encontro, estimulando, dessa forma, o debate.

No início dos encontros era realizado um acolhimento pela

Coordenação do GP e em seguida os participantes migravam para subsalas virtuais com
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grupos menores. Essa dinâmica foi criada para otimizar as reflexões e trocas reflexivas pelos

participantes.

Cada grupo contou com um articulador(a) que, munido de um roteiro

constando uma dinâmica e perguntas previamente elaboradas com um integrante do NUPIA

e com os demais articuladores do encontro, estimulava as reflexões no grupo.

Além dos articuladores, cada grupo contou com um relator(a) que

ficava responsável por anotar as considerações manifestadas e, a partir delas, elaborar as

conclusões do grupo sobre o debate.

Elaboradas as conclusões dos grupos, todos migraram novamente

para a sala principal e os relatores(as) expunham as conclusões validadas pelos grupos. Com

base na integração e alinhamento das conclusões dos 4 grupos, foram elaborados

enunciados temáticos do GP  relativos a cada um dos encontros.

Ainda, como produções do GP, cada integrante, após manifestar suas

preferências temáticas em formulário online no início do ano, foi incluído em uma dupla

vinculada a determinado encontro, tendo como responsabilidade a elaboração de um paper

tratando do tema objeto do encontro.

Todas as diligências relativas a essa atividade estão descritas no

Procedimento Administrativo de nº 0046.21.112660-5.
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II. Vinculação com atribuição da Res. 7.105/2018 e Planejamento

Estratégico:

a. art. 2º, inciso XI, da Resolução nº 7105/2018 - PGJ, que estipula
como atribuição(ões) do NUPIA: “planejar e fomentar ações e
políticas institucionais de caráter geral, em prol da conscientização,
do apoio e do aperfeiçoamento dos órgãos de execução em relação
às formas de autocomposição e às técnicas de negociação, mediação
e conciliação”;

b. Diretriz 3: Formação continuada voltada ao fomento da
autocomposição e ao uso de práticas de diálogo no MPPR e na
comunidade

i. Ação 2: Elaboração e fomento a produções científicas
reflexivas, propositivas ou descritivas sobre autocomposição
e atuação do MPPR

III. Resultados e Impactos Produzidos:

a. Desenvolvimento de uma metodologia de engajamento em
Grupos de Pesquisa, aprovada pela Escola Superior;

b. Produção de 5 enunciados temáticos que serão
disponibilizados à Instituição, via mailing e na página do NUPIA
durante o início de 2022;

c. Engajamento dos participantes do GP em outras atividades do
NUPIA, ex: capacitações, oficinas e atividades de integração e
convivência.

d. Publicação de um e-book, via Escola Superior do MPPR, com as
produções científicas dos pesquisadores do GP que
permaneceram até o final do ano e elaboraram os papers.
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2.9.2 Participação no Grupo de Estudos em Justiça Restaurativa das
Assistentes Sociais do Ministério Público do Sul do Brasil (4 de julho e 11
de agosto de 2021 - finalizada)

I. Descrição: o NUPIA, na pessoa do Assessor Jurídico do NUPIA,

Mário Fischer, foi convidado pelo Grupo de Estudos de Justiça Restaurativa das Assistentes

Sociais dos Ministérios Públicos Estaduais do Sul do Brasil para realizar apresentações pela

sobre o tema “Ministério Público e Justiça Restaurativa”, nos dias 14 de julho e 11 de agosto

de 2021.

O objetivo da ação foi contribuir para naturalizar a atuação

restaurativa pelo MP, bem como ressaltar a importância da participação do Serviço Social

para que esse movimento restaurativo efetivamente contribua para ampliar o acesso da

população a direitos fundamentais.

A ação foi registrada no Procedimento Administrativo nº

0046.21.113524-2.

II. Vinculação com atribuição da Res. 7.105/2018 e Planejamento

Estratégico:

a. art. 2º, inciso V, da Resolução nº 7105/2018 - PGJ, que estipula como
atribuição(ões) do NUPIA: atuar na interlocução com outros
Ministérios Públicos e com parceiros, nos temas de que trata a
presente Resolução;

b. Diretriz 4: Fomento ao intercâmbio de experiências entre atores que
desenvolvem práticas autocompositivas e de diálogo.
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i. Ação 1: Promoção de espaços de diálogo entre áreas do
MPPR que desenvolvem práticas autocompositivas e
possuem incidência sobre uma mesma temática.

III. Resultados e Impactos Produzidos:

a. Produção de material didático (slides) sobre a temática da
interlocução do Ministério Público com a justiça restaurativa;

b. Convite da Assessoria do NUPIA para integrar o Grupo de
Estudos;

c. Contribuição para incentivar o engajamento do Serviço Social
com o movimento restaurativo no Ministério Público;

d. Divulgação das ações restaurativas do NUPIA-MPPR.

2.9.3 Grupo de Pesquisa “USP Restaura” (17 de novembro de 2021-
finalizado):

I. Descrição: participação do Assessor Jurídico, Mário Fischer, no

Grupo de Pesquisa “USP Restaura”, como um dos pesquisadores a divulgar projetos e ações

restaurativas. No caso, a ação restaurativa apresentada ao grupo e divulgada foi o projeto

Família Restaurativa, do NUPIA, que foi selecionado dentre os diversos outros projetos

candidatos ao grupo de pesquisa.
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II. Vinculação com atribuição da Res. 7.105/2018 e Planejamento

Estratégico:

a. art. 2º, inciso V, da Resolução nº 7105/2018 - PGJ, que estipula
como atribuição(ões) do NUPIA: atuar na interlocução com outros
Ministérios Públicos e com parceiros, nos temas de que trata a
presente Resolução;

b. Diretriz 4: Fomento ao intercâmbio de experiências entre atores
que desenvolvem práticas autocompositivas e de diálogo.

ii. Ação 04: Articulação com as instituições do Sistema de
Justiça, universidades e outras organizações públicas e
privadas acerca de práticas autocompositivas e
restaurativas desenvolvidas pelas instituições.

III. Resultados e Impactos Produzidos:

a. Produção de material didático (slides) sobre a temática da
interlocução do Ministério Público com a justiça restaurativa;

b. Interlocução com projetos de outras organizações e
instituições sobre justiça restaurativa;

c. Divulgação das ações restaurativas do NUPIA-MPPR.

2.9.4 Grupo de Fomento à Autocomposição “Rede Autocompositiva” do
CNMP (20 de outubro de 2021  - em trâmite)

I. Descrição: após a participação no V Seminário Nacional de

Autocomposição do CNMP, o NUPIA, nas pessoas do Promotor de Justiça Willian Lira de

Souza e do Psicólogo Antônio Marcelo Andrade, tais integrantes foram convidados a

participar do desenvolvimento do projeto Rede Autocompositiva, encampado pela Unidade

Nacional de Capacitação do Ministério Público em conjunto com outros órgãos de incentivo

à autocomposição do MP.
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O convite foi estendido ao Assessor Jurídico, Mário Fischer, e os três

integrantes do NUPIA participaram da primeira e única reunião do grupo em 2021, ficando

o NUPIA com a atribuição de desenvolver dois questionários, a serem aplicados a todos os

núcleos de incentivo à autocomposição do MP, referentes ao mapeamento: (i) do perfil e

enfoques dos núcleos de tais núcleos; (ii) do desenvolvimento da política de incentivo à

autocomposição do MP em cada Estado do Brasil em que há um núcleo do gênero.

O questionário foi desenvolvido em conjunto com o núcleo do MPRJ,

porém ainda não foi submetido em razão da revisão a ser feita pelo núcleo do MPRS, que

ficou responsável por estruturar os detalhes do projeto, e porque as próximas reuniões do

grupo serão realizadas somente em 2022.

A ação foi registrada no Procedimento Administrativo nº

0046.21.187366-9.

II. Vinculação com atribuição da Res. 7.105/2018 e Planejamento

Estratégico:

a. Diretriz 4: Fomento ao intercâmbio de experiências entre atores que
desenvolvem práticas autocompositivas e de diálogo.

i. Ação 02: Articulação com outros MPs que desenvolvem
práticas autocompositivas.

ii. Ação 03: Levantamento de outras práticas realizadas por
outras instituições e que possam contribuir para o
aprimoramento metodológico da autocomposição no
âmbito do MPPR e de seus parceiros.

III. Resultados e Impactos Produzidos:

a. Até o momento, a criação de um espaço de diálogo entre os
núcleos de incentivo à autocomposição do MP;

b. Formulação de dois questionários de pesquisa para
mapeamento do desenvolvimento da política de incentivo à
autocomposição e o perfil dos NUPIA’s do MP.
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3. Perspectivas de atuação para 2022:

Com a reestruturação do NUPIA durante o período de pandemia, o

alcance das ações de incentivo à autocomposição foi ampliado significativamente. Nesse

sentido, as perspectivas de atuação do núcleo para 2022 se baseiam justamente na

continuidade dessa ampliação a partir do engajamento autônomo e sustentável de outros

órgãos do MPPR e instituições parceiras, cujo potencial para o agir autocompositivo e

dialógico poderá ser estimulado pelo NUPIA.

Entendemos que, até o momento, esse tipo de atuação mostra-se

como a mais estratégica e coerente com os valores que norteiam nosso trabalho,

especialmente considerando a limitação dos recursos humanos disponíveis em face de uma

demanda de caráter estadual e crescente.

Ainda, para além das inovações que se planeja implementar em

2022, já estão pautadas para o próximo ano as ações de caráter continuado do NUPIA que se

originaram nos anos anteriores e  protrairão:

I. 5ª ed. Grupo de Pesquisa em Métodos Autocompositivos (ref.
Diretriz 3): somado ao trabalho de revisão e publicação dos artigos
produzidos pela 4ª Edição do GP. Essa tarefa envolverá todos da
equipe e necessitará de investimento razoável de tempo ;

II. Aulas sobre autocomposição para os novos Promotores de Justiça
Substitutos em Processo de Vitaliciamento (ref. Diretriz 3);

III. 3ª Fase do Projeto de Oitiva Informal Restaurativa (ref. Diretriz 1);

IV. Grupo de Diálogo e Integração de Facilitadores de Círculos de
Construção de Paz + Comissão de Atualização de Portaria e E-books
(ref. Diretrizes 2 e 3);

V. Ações de suporte autocompositivo para a Promotoria de Justiça do
Idoso (ref. Diretrizes 1 e 3);
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VI. Abordagem restaurativa de casos de furto com CEJUSC Criminal (ref.
Diretriz 1);

VII. Continuidade das ações de capacitação em Círculos de Construção de
Paz (ref. Diretrizes 2 e 3) .

VIII. Implementação do fluxo de trabalho e atendimento de casos
envolvendo a ferramenta do Redmine (ref. Diretriz 3, ação 1)

No que toca às ações que precisarão ser pensadas e implementadas

no ano de 2022, para o momento a Equipe do NUPIA entende como prioridades:

I. Desenvolvimento de um plano de comunicação com a instituição:
previsto expressamente na Ação 4 da Diretriz 3 do Planejamento
Estratégico, o plano de comunicação a ser desenvolvido buscará
publicizar a autocomposição para além da página do NUPIA,
cogitando-se, por exemplo, o envio periódico de informativos
(mensal ou bimestral) sobre autocomposição no mailing
institucional, com a divulgação de pequenos vídeos ou podcast’s
temáticos, gravados pelos integrantes do NUPIA e/ou convidados.

II. Criação de um selo ou menção honrosa referente às unidades que
foram destaques autocompositivos para reconhecer a atuação ou
investimento na atuação autocompositiva, restaurativa ou dialógica
de órgãos do Ministério Público, membros, servidores e estagiários,
a fim de dar maior visibilidade a ações com esse caráter e estimular a
sua adoção. Com a criação de critérios, ficaria mais viável expor esse
reconhecimento à Corregedoria-Geral do MPPR, ao DGP e
Departamento de Estágio da Escola Superior. Essa iniciativa envolve
um baixíssimo custo e tem um alto potencial para gerar um
engajamento autocompositivo. Essa proposta estaria contemplada
na ação 02 da Diretriz 1 do Planejamento Estratégico5.

III. Desenvolvimento, com a Corregedori-Geral, de quesitos específicos
para validação e consideração da atuação autocompositiva: com um
NUPIA já mais consolidado na Instituição, a garantia de continuidade
do incentivo à autocomposição no MPPR passa pela naturalização
desse tipo de atuação como algo que integre a identidade do MP e,
portanto, seja estimulada não apenas por um órgãos específico, mas
pela Instituição como um todo. Nesse sentido, é imperioso que

5 Monitoramento e publicização das ações, projetos e programas desenvolvidos em parceria com o NUPIA.
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quesitos de avaliação e promoção por parte da Corregedoria,
contemplem especificamente a autocomposição e também que as
práticas, ações e projetos autocompositivos possam ser registrados a
partir de qualificações específicas nos sistemas de controle do MPPR.
Para tanto, a interlocução com a Corregedoria, nesse sentido, foi
elencada como uma das prioridades para 2022.

IV. Abrir um espaço de diálogo com o DGP e DIASSO para se verificar as
possibilidades de interlocução de práticas dialógicas ou
autocompositivas como meios de integração, prevenção ao assédio e
melhora do clima organizacional nos ambientes de trabalho do
MPPR.

V. Oferecimento, junto à Escola Superior do MPPR, de Curso de
Negociação Integrativa para Integrantes do MPPR: a proposta vem
sendo pensada desde 2020 pelo NUPIA, como forma de ampliar os
horizontes formativos na autocomposição para além dos círculos de
construção de paz, aguçando ainda mais a veia resolutiva nos
integrantes do MPPR. Para tanto, planeja-se o oferecimento de um
curso que mescle EaD com aulas síncronas, contando com a
participação de referências nacionais no tema e permitindo que o
material fique gravado e possa ser consultado no futuro. Essa
proposta está contemplada pela Ação 03 da Diretriz 03 do
Planejamento Estratégico do NUPIA6.

VI. Abertura de um canal de comunicação junto à Fundação Ação Social
de Curitiba- FAS, para verificar possibilidades de desenvolvimento de
atuações restaurativas integradas entre MP e Rede de Proteção
Social em Curitiba: considerando o papel transformativo que o MP
possui, em razão das diversas missões que o constituinte lhe
outorgou, balizando-se pelo conteúdo dos objetivos da República,
previstos no art. 3º da Constituição, entende-se como fundamental o
fortalecimento de vínculos entre NUPIA e a Rede de Proteção Social
em prol de se articular o incentivo à autocomposição para além do
sistema de justiça. Dessa forma, vislumbra-se a possibilidade de
construção coletiva de uma atuação autocompositiva de caráter
preventivo e, como meio para a efetivação de direitos fundamentais,
capilarizando-se ainda mais as práticas dialógicas e restaurativas, em
prol de se viabilizar a sua apropriação pela comunidade e qualificar
ainda mais o atendimento à população. Tal proposta está vinculada à
Ação 04 da Diretriz 4 do Planejamento Estratégico do NUPIA7

7 Articulação com as instituições do Sistema de Justiça, universidades e outras organizações públicas e privadas
acerca de práticas autocompositivas e restaurativas desenvolvidas pelas instituições.

6 Articulação, com a Escola Superior, para promoção de formação continuada em práticas autocompositivas e
de diálogo
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VII. Interlocução com o CEJUSC Criminal / Central de Medidas
Socialmente Úteis (CEMSU) de Curitiba para se pensar em
possibilidades de instituição de um fluxo restaurativo de
atendimento de casos criminais, contemplados ou não pelo ANPP.
Considerando o sucesso e repercussão da mediação criminal
realizada em situação de roubo, o NUPIA e o CEJUSC
Criminal/CEMSU verificaram a possibilidade de replicação do fluxo
adotado em outras situações a fim de se propiciar a superação de
uma abordagem responsiva meramente punitiva na seara penal. Com
a criação deste fluxo, as Promotorias de Justiça Criminal terão a
CEMSU como referência para execução de práticas restaurativas
como complementação ou alternativa à  persecução penal.

VIII. Estruturação de uma equipe do NUPIA dedicada especificamente
para o suporte a atividades práticas autocompositivas.

Sendo o que tínhamos para a reportar,o NUPIA permanece à

disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários e aproveita a

oportunidade para renovar votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente

Curitiba 24, janeiro de 2022

Samia Saad Gallotti Bonavides
Procuradora de Justiça Coordenadora do NUPIA

Willian Lira de Souza
Promotor de Justiça Designado para o NUPIA

Antônio Marcelo Rogoski Andrade
Psicólogo
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Cecília Eliane Gagetti Duarte
Psicóloga

Liane Maria Vaz Daniel
Assessora Jurídica

Mário Edson Passerino Fischer da Silva
Assessor Jurídico
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