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PROJETO DE APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA, 
CRIAÇÃO DE CEJUSC CRIMINAL E ESTRUTURAÇÃO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL NO CENTRO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA E VARAS CRIMINAIS 
DE CURITIBA 
 
Proponentes: Dr. Rubens dos Santos Júnior, Juiz de Direito Coordenador 
do Centro de Audiências de Custódia de Curitiba, e Dr. Diego dos Santos 
Teixeira, Juiz Titular da 14ª Vara Criminal de Curitiba 
 

1. Introdução: a responsabilidade social do Juiz Criminal e a sua 
função transformadora 

 
A Constituição da República de 1988, em seu art. 2º, erigiu o Poder 

Judiciário a um Poder independente, cuja missão precípua é a de, por meio de 

seus Juízes, livres de qualquer tipo de pressão externa e tutelados por suas 

garantias constitucionais, prolatar decisões racionais e devidamente calcados 

em fundamentos jurídicos, que veiculem solução indiscutível e imutável pela 

coisa julgada material, a fim de pacificar os conflitos sociais trazidos pelas partes 

ao conhecimento do Poder Judiciário. 

E a mesma Constituição da República de 1988, por sua vez, 

consagrou, em dispositivo imediatamente seguinte (art. 3º), um autêntico Estado 

Social de Direito, traçando os seguintes objetivos fundamentais da República: 

 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 
 

 

 O aludido dispositivo constitucional fala por si e não deixa dúvidas de 

que a Constituição da República traçou metas sociais ousadas, com o objetivo 

de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, capaz de garantir o bem 

de todos, por meio do desenvolvimento nacional, com a erradicação da pobreza 

e da marginalização social. 
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Contudo, a nossa realidade social ainda é bem distinta daquela traçada 
por ideal pelo constituinte.  

Com efeito, dados do IBGE de 2017 demonstram que cerca de 50 

milhões de brasileiros (ou seja, cerca de 25,4% da população) vivem na linha da 

pobreza, ou abaixo dela, com renda familiar equivalente a R$ 387,07, ou US$ 

5,5, valor adotado pelo Banco Mundial para definir se uma pessoa é pobre e que, 

convenhamos, é sobremaneira baixo, muito aquém inclusive do salário-mínimo 

nacional. Preocupa ainda que o índice de jovens que não trabalham e nem 

estudam aumentou 3,1 pontos entre 2014 e 2015, passando de 22,7% para 

25,8%. 

Nesse contexto de profunda escassez social, decorrem outras 

dificuldades ligadas à situação de vulnerabilidade de boa parte de sua 
população, destacando-se aqui a questão da verdadeira epidemia do uso e 

abuso de drogas, que aflige boa parte das famílias brasileiras. A revista inglesa 

The Economist, em recente trabalho realizado no Brasil, identificou que o nosso 

país tem, atualmente, uma população de viciados em crack, droga devastadora 

para a saúde humana e para o tecido social, estimada entre 1 (um) milhão e 1,2 

milhão de pessoas, a maior do mundo. Trata-se de um problema de saúde 

pública extremamente grave, com reflexos sociais negativos imediatos, de 

enormes proporções, que deve ser enfrentado com urgência pelo Poder Público. 

Não se ignore, outrossim, que as doenças e transtornos mentais 

afetam mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo com o órgão da 
Organização das Nações Unidas (ONU), entre 75% e 85% das pessoas que 

sofrem desses males não têm acesso a tratamento adequado. No Brasil, a 

estimativa é de que 23 milhões de pessoas passem por tais problemas, sendo 

ao menos 5 (cinco) milhões em níveis de moderado a grave. 

E todas essas questões sociais de elevada complexidade e de 

potencial social extremamente danoso acabam, por muitas vezes, a 
desbordarem na seara do direito penal. Não se está defendendo aqui que o 

crime seja sempre produto do meio social, desprezando-se o livre arbítrio e 

a influência de questões relativas à personalidade de cada indivíduo na 

prática delitiva. Essa discussão, gize-se, é tema de numerosos estudos e 
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teses no espectro da criminologia e não se tem mesmo a pretensão de entrar, 
nesta singela proposta, em questão de tamanha profundidade. 

Entrementes, a experiência deste Magistrado como Juiz Criminal 

indica que, em muitos casos, de pessoas em situações de extrema 

vulnerabilidade social, seja pela pobreza, seja pelo vício em drogas, seja por 

doenças psiquiátricas, tais questões acabam por influenciar em muito a 

prática delitiva, contribuindo sobremaneira para o incremento dos índices de 

reincidência criminal. 

Por isso, entende-se que, neste contexto social intrincado e de muitos 

problemas, o Poder Judiciário - especialmente os Juízes Criminais - acaba 

por ter, além de seu papel tradicional de solucionador de lides penais, certa 

carga de responsabilidade social na tentativa de solução de questões sociais 
que subjazem ao delito, devendo, tanto quanto possível, ter postura criativa 

e proativa no enfrentamento de tais questões, as quais, diga-se desde logo, 

são assaz complexas. 

Calha trazer à colação aqui as eruditas lições de ìnclito 

Desembargador José Renato Nalini sobre esse tema:    
 

Perante uma constituição do tipo dirigente, ao Judiciário já não mais se reserva o 
tradicional papel de inerte espectador da realidade. Reclama-se dele postura diversa 
da tradicional espera inerte. A dimensão cidadã do juiz impõe limites à inércia 
processual. Para melhorar a instituição e para fazer justiça não precisa a todos os 
momentos ser despertado da letargia. A ordem fundante impõe-lhe, queira ou não, um 
protagonismo essencial. O Judiciário, ao lado dos demais poderes do Estado, é tão 
responsável quanto os demais pela consecução dos objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil. É poder constituído, evidentemente subordinado à 
vontade constituinte e não tem o direito de sentir-se alheio ao grande projeto de edificar 
uma sociedade livre, justa e solidária. [...] O Judiciário é o poder naturalmente 
encarregado de cumprir essa missão de concretizar, densificar e realizar praticamente 
as mensagens normativas da Constituição (in: NALINI, José Renato. A rebelião da toga. 
Campinas: Millennium, 2008. p. 306 e 313-314.) 

 

 
2. Realidade social dos autuados e as audiências de custódia como 

importante filtro social 
 
Em cumprimento ao artigo 7º, item 5, da Convenção Americana sobre 

os Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San Jose da Costa Rica, 

promulgada por meio do Decreto Presidencial nº 678, de 06 de novembro de 

1992, o Conselho Nacional de Justiça normatizou, em 06 de fevereiro de 2015, 
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as Audiências de Custódia, por meio da Resolução nº 213, de 15 de dezembro 
de 2015. 

O objetivo das audiências de custódia é assegurar a rápida 

apresentação do preso a um juiz, nos casos de prisão em flagrante e também de 

cumprimento de mandados de prisão, a fim de averiguar a legalidade da prisão 

e também assegurar que o autuado seja ouvido por um Magistrado para que este 

possa analisar as suas condições pessoais, a necessidade e a adequação da 

decretação da prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória, com ou 

sem a imposição de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código 

de Processo Penal. 

Por intermédio da Resolução nº 144, de 14 de setembro de 2015, o 

Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná criou a 
Central de Audiências de Custódia no âmbito do Foro Central da Comarca da 

Região Metropolitana de Curitiba. 

Desde a sua implantação, de acordo com a tabela estatística atualizada 

até 18/12/2017, já foram ouvidos 9654 flagranteados em 7528 autos de prisão. 

A partir das audiências de custódia realizadas e dos dados estatísticos 

atualizados até 18/12/2017, pode-se ter um parâmetro da árida realidade social 

de muitos dos autuados, evidenciando-se que uma parte considerável deles está 

em situação de vulnerabilidade social extrema, sendo alcoolistas, viciados em 

drogas ilícitas, moradores de rua ou portadores de doenças psiquiátrica. 

A título exemplificativo, veja-se que, dos autuados entrevistados e que 

responderam sobre a existência de vícios (83,78% dos flagranteados), 78,06% 
afirmaram que possuíam algum tipo de vício, em drogas ou álcool. 

Muitas dessas pessoas, gize-se, são moradoras de rua que estão em 

situação de extrema penúria social e que cometem pequenos delitos - os quais 

não justificam a imposição da medida extrema da prisão preventiva diante da 

baixa gravidade da conduta - para sustentar o próprio vício em drogas. 

Também se constata que, em muitos casos de violência doméstica, os 
conflitos subjacentes decorrem de uso abusivo de álcool ou drogas ou mesmo 

de desavenças familiares que, se não resolvidas, darão origem a novos casos 

de violência doméstica. Em muitos desses casos, os envolvidos, tanto o autuado, 

como a vítima, não têm conhecimento suficiente que instrumentalize acesso aos 

meios legais para solucionar questões afetas ao direito de família de modo 
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racional, desbordando a questão para o campo da violência e para a seara do 
direito penal. 

Assim, é possível concluir que as audiências de custódia passam a ser 

um importante filtro social, trazendo à tona as causas mais evidentes da prática 

de diversos delitos (situação de vulnerabilidade, condição de vício dos autuados, 

conflitos sociais envolvendo os crimes de violência doméstica, entre outros). 

 
3. Necessidade de adoção de técnicas de Justiça Restaurativa 

para fins de qualificação da soltura dos autuados 
 

Segundo dados do CNJ a partir de estatísticas nacionais, a maioria dos 

casos (54,4%) que passam por audiência de custódia resultam em prisão 
preventiva e os demais em liberdade (45,6%). 

A média de solturas em audiências de custódia, como se vê, é relevante 

e, por isso, é necessário que o Poder Judiciário trabalhe na tentativa de 

qualificação de tais medidas (solturas), adotando medidas de cunho social e 

terapêutico que vão além das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, 

as quais, embora muito importantes na tutela da investigação e do processo 

criminal, muitas vezes acabam por não solucionar a causa social que subjaz ao 

delito e, portanto, não são suficientes a impedir a reincidência. 

Citandos mais uma vez as brilhantes palavras do Desembargador José 
Renato Nalini, “A realização do justo concreto é sempre uma vocação a que o 

ser humano pode atender e o juiz existe exclusivamente para isso. Está munido 

pelo sistema jurídico de todo o arsenal que lhe possibilita desincumbir-se com 

proficiência desse mister. Pressuponha-se a vontade direcionada a um 
desempenho proativo.”. (in: NALINI, José Renato. A rebelião da toga. 

Campinas: Millennium, 2008, p. 296-297.) 

Constata-se, pois, a necessidade de uma atuação mais efetiva por 

parte do Poder Público nas causas subjacentes dos delitos, por meio da 
aplicação de técnicas de justiça restaurativa e de oferecimento de assistência 

social aos egressos das audiências de custódia, a fim de neutralizar as causas 

sociais latentes dos delitos, contribuindo-se para evitar a reincidência penal. 

E, neste contexto, é imprescindível a adoção de técnicas de justiça 

restaurativa, tanto para tentativa de resgate de pessoas em situação de 
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vulnerabilidade social pelo vício em drogas, como para fins de tentativa de 
solução dos conflitos sociais que subjazem ao crime e que, se não resolvidos, 

possivelmente darão ensejo à reincidência penal. 

A justiça restaurativa aparece, na atualidade, como contraposição à 

concepção tradicional da justiça criminal, a justiça punitiva-retributiva. A ideia de 
restauração (creative restitution), base da justiça restaurativa, foi formulada 

por Albert Eglash, tendo sido consolidada em seu artigo "Beyond Restitution: 

Creative Restitution", publicado na obra Restitution in Criminal Justice, de Joe 

Hudson e Burt Gallaway.  

Trata-se de uma nova concepção de justiça, a indicar um 

novo paradigma na definição de crime e dos objetivos da justiça. Neste sentido, 

concebe-se o crime como violação à pessoa e às relações interpessoais, e o 
papel da justiça deve ser o de restauração dessas violações, ou seja, a 

reparação dos danos causados não somente à vítima, mas também à sociedade, 

ao ofensor e às relações interpessoais. Ao revés, a justiça penal clássica, de viés 

estritamente punitiva-retributiva, coloca o crime como um ato meramente 

violador da norma estatal, cabendo, como reação a essa conduta, a imposição 

de uma pena, que passa a ser o principal e muitas vezes único foco da justiça 

penal.  
Visa-se antes a “restauração do equilíbrio perturbado pelo crime do que 

a punição do seu agente, ou seja, pretendo menos castigar os autores criminais 

do que solucionar as consequências das suas ações sobre as vítimas” (in: 

MORÃO, Helena. Jusiça restaurativa e crimes patrimoniais. In PALMA, Maria 
Fernanda; DIAS, Augusto Silva; Mendes, Paulo de Sousa (coord.). Direito Penal 

Econômico e financeiro: conferências do curso pós-graduado de 
aperfeiçoamento. Coimbra. Coimbra Editora. 2012. p. 258) 

Por meio dessa nova concepção de justiça penal, de natureza 

restaurativa, valoriza-se a aproximação, uma relação dialógica (direta ou 

indireta), consensual e voluntária entre vítima, ofensor e comunidade. 
Proporciona-se, dessa forma, a identificação das necessidades de cada uma 

dessas partes e, posteriormente, objetiva-se atender a essas necessidades. 

E, no plano normativo, a Res. 225/2016 do CNJ trata e regulamenta da 

aplicação de técnicas de Justiça Restaurativa no Brasil, dispondo o seguinte: 
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“Art. 1º. A Justiça Restaurativa constitui-se como um conjunto ordenado e sistêmico 
de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias, que visa à conscientização 
sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e 
violência, e por meio do qual os conflitos que geram dano, concreto ou abstrato, são 
solucionados de modo estruturado na seguinte forma: 
I – é necessária a participação do ofensor, e, quando houver, da vítima, bem como, 
das suas famílias e dos demais envolvidos no fato danoso, com a presença dos 
representantes da comunidade direta ou indiretamente atingida pelo fato e de um ou 
mais facilitadores restaurativos; 
II – as práticas restaurativas serão coordenadas por facilitadores restaurativos 
capacitados em técnicas autocompositivas e consensuais de solução de 
conflitos próprias da Justiça Restaurativa, podendo ser servidor do tribunal, 
agente público, voluntário ou indicado por entidades parceiras; 
III – as práticas restaurativas terão como foco a satisfação das necessidades de 
todos os envolvidos, a responsabilização ativa daqueles que contribuíram 
direta ou indiretamente para a ocorrência do fato danoso e o empoderamento 
da comunidade, destacando a necessidade da reparação do dano e da 
recomposição do tecido social rompido pelo conflito e as suas implicações para 
o futuro. 
 
(...) 
 
Art. 5º. Os Tribunais de Justiça implementarão programas de Justiça 
Restaurativa, que serão coordenados por órgão competente, estruturado e 
organizado para tal fim, com representação de magistrados e equipe técnico-
científica, com as seguintes atribuições, dentre outras: 
I – desenvolver plano de difusão, expansão e implantação da Justiça 
Restaurativa, sempre respeitando a qualidade necessária à sua implementação; 
II – dar consecução aos objetivos programáticos mencionados no art. 3º e atuar na 
interlocução com a rede de parcerias mencionada no art. 4º; 
III – incentivar ou promover capacitação, treinamento e atualização permanente de 
magistrados, servidores e voluntários nas técnicas e nos métodos próprios de Justiça 
Restaurativa, sempre prezando pela qualidade de tal formação, que conterá, na 
essência, respostas a situações de vulnerabilidade e de atos infracionais que deverão 
constar dentro de uma lógica de fluxo interinstitucional e sistêmica, em articulação 
com a Rede de Garantia de Direitos; 
IV – promover a criação e instalação de espaços de serviço para atendimento 
restaurativo nos termos do artigo 6º, desta Resolução. 
§1º. Caberá aos tribunais estabelecer parcerias ou disponibilizar recursos humanos 
e materiais para a instalação e continuidade do programa e dos serviços de 
atendimento, que contarão com a atuação de facilitadores de processos restaurativos 
e de equipe técnica interdisciplinar composta por profissionais como psicólogos e 
assistentes sociais. 
§2º. Para os fins do disposto no caput deste artigo, os tribunais deverão apoiar e dar 
continuidade a eventuais coordenadorias, núcleos ou setores que já venham 
desenvolvendo a Justiça Restaurativa em suas atividades institucionais. 
Art. 6º. Na implementação de projetos ou espaços de serviço para atendimento de 
Justiça Restaurativa, os tribunais observarão as seguintes diretrizes: 
I – destinar espaço físico adequado para o atendimento restaurativo, diretamente ou 
por meio de parcerias, que deve ser estruturado de forma adequada e segura para 
receber a vítima, o ofensor e as suas comunidades de referência, além de 
representantes da sociedade; 
II – designar magistrado responsável pela coordenação dos serviços e da estrutura, 
que deverá contar, também, com pessoal de apoio administrativo; 
III – formar e manter equipe de facilitadores restaurativos, arregimentados entre 
servidores do próprio quadro funcional ou designados pelas instituições conveniadas, 
os quais atuarão com dedicação exclusiva ou parcial, e voluntários, sempre que 
possível auxiliados por equipes técnicas de apoio interprofissional; 
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IV – zelar para que cada unidade mantenha rotina de encontros para discussão e 
supervisão dos casos atendidos, bem como promova registro e elabore relatórios 
estatísticos; 
V – primar pela qualidade dos serviços, tendo em vista que as respostas aos crimes, 
aos atos infracionais e às situações de vulnerabilidade deverão ser feitas dentro de 
uma lógica interinstitucional e sistêmica e em articulação com as redes de 
atendimento e parceria com as demais políticas públicas e redes comunitárias; 
VI – instituir, nos espaços de Justiça Restaurativa, fluxos internos e externos que 
permitam a institucionalização dos procedimentos restaurativos em articulação com 
as redes de atendimento das demais políticas públicas e as redes comunitárias, 
buscando a interconexão de ações e apoiando a expansão dos princípios e das 
técnicas restaurativas para outros segmentos institucionais e sociais. 

 

Como se vê, a normatiza em tela é expressa a indicar a necessidade e 

fomentar a criação e expansão de técnicas de justiça restaurativa no âmbito do 

sistema de justiça penal brasileiro, destacando-se aqui que tais técnicas podem 

e devem ser aplicadas no âmbito das Varas Criminais e especialmente aos 

egressos das audiências de custódia que necessitem de tais atendimentos. 

 
4. Proposta de criação de CEJUSC criminal no Fórum Criminal de 

Curitiba com órgãos de assistência psicológica e social anexos 
 
A fim de propiciar e instrumentalizar a aplicação de técnicas de justiça 

restaurativa, sugere-se, como um importante passo inicial, a criação e 

estruturação de um CEJUSC Criminal na Capital, com atribuições para aplicação 

de técnicas de justiça restaurativa tanto para egressos das audiências de 

custódia como em casos em tramitação nas Varas Criminais da capital, em 

trabalho conjunto com órgãos do Poder Público de assistência psicológica e 

social, por meio de convênios. 

Ressalte-se, neste ponto, que a partir de meados do presente ano de 

2018, com a inauguração do novo Fórum Criminal da capital, o Centro de 

Audiências de Custódia e as Varas Criminais estarão concentradas em um 

mesmo prédio físico, de sorte que, com estrutura única, será possível o 

atendimento de todas as unidades judiciárias criminais de Curitiba. 
Atualmente, o Juízo do Centro de Audiências de Custódia, com o apoio 

da 2ª Vice-Presidência do E. Tribunal de Justiça e o deslocamento de uma 

psicóloga do NAP dos Juizados Especiais (Servidora Jucemara Ferras 

Rodrigues Anar) ao Cejusc, localizado no Centro Cívico, conseguiu dar início a 

um projeto piloto de oficinas OPUD, que tem como objetivo a aplicação de 



Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE

Página 9 de 12
 

técnicas de justiça restaurativa para pessoas viciadas em drogas egressas das 
audiências de custódia. 

Em apertada síntese, este Projeto Piloto (OPUD) depende da adesão 

voluntária do autuado egresso da audiência de custódia e consiste em duas 

fases: a) entrevista motivacional; e b) participação do aderente em círculos 

reflexivos em grupo objetivando uma reflexão sobre histórico de vida e as 

dificuldades que as drogas têm trazido para a vida das pessoas envolvidas no 

grupo. 

Na sequência, a psicóloga Jucemara, achando necessário e pertinente, 

tenta estabelecer contato com a rede municipal de saúde e outros órgãos para 

o encaminhamento do aderente ao programa. 

Ainda, esclarece-se que tal projeto piloto, além da oficina OPUD, 
também tem recebido casos encaminhados pelo Juízo da 14ª Vara Criminal para 

fins de mediação criminal. 

Sucede que, atualmente, este projeto piloto vem sendo 

instrumentalizado com apenas a Servidora Jucemara Ferras Rodrigues Anar, 

apoiada por três estagiárias da área de psicologia, e limita-se ao 

encaminhamento semanal de seis autuados egressos das audiências de 

custódia, não havendo uma estrutura que permita o atendimento integral de 

todos os casos das audiências de custódia, que, estima-se, girem por volta de 

30 a 40 casos semanais. 

Ademais, o fato de a estrutura estar no CEJUSC, localizado no Centro 

Cívico, acaba por dificultar o atendimento, pois o ideal é que se pense em uma 
estrutura que permita o atendimento integral e imediato, logo após as audiências, 

dos flagranteados. 

Por isso, entende-se que se mostra necessária a criação, no âmbito do 

Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, de um CEJUSC 

Criminal, instalado dentro do Novo Centro Judiciário, capaz de dar atendimento 

e aplicação de técnicas de justiça restaurativa e de apoio social aos presos 
egressos das audiências de custódia ou mesmo de casos que tramitem nas 

Varas Criminais em que os respectivos Juízos vislumbrem a necessidade de 

aplicação de técnicas de justiça restaurativa. 

Ainda, entende-se que a estrutura de tal CEJUSC deve ser condizente 

com a demanda atual do Centro de Audiência de Custódia, de cerca de 30 a 40 
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encaminhamentos semanais, além de também ser suficiente à disponibilização 
aos demais Juízes Criminais da Capital de técnicas de justiça restaurativa a 

eventuais processos criminais em curso. 

 
4.1. Equipe técnica 
 
A fim de dar início ao CEJUSC Criminal em Curitiba, estima-se que se 

deve estruturar equipe técnica com a seguinte composição mínima inicial: 

 
a) Duas psicólogas vinculadas aos quadros do E. TJPR, sugerindo-se desde 

logo que uma delas seja a Servidora Jucemara Ferras Rodrigues Anar, que 

já está a trabalhar no projeto piloto; 

b) Um assistente social vinculado aos quadros do E. TJPR; 

c) Três estagiários da área de psicologia e um estagiário da área jurídica; 

d) Designação de Magistrado para coordenar o CEJUSC criminal de Curitiba. 

 

Trata-se de uma estimativa inicial de equipe para deflagrar os trabalhos 

do CEJUSC criminal, a qual certamente poderá e deverá ser redimensionada 

com o tempo, com a consequente ampliação dos serviços. 

Ainda, destaque-se que o estabelecimento de equipe fixa vinculada ao 

TJPR é salutar a fim de dar estabilidade à unidade e que a atuação desta deve 
ser complementada com o estabelecimento de convênios com faculdades ou 

outras instituições públicas e privadas que permitam a expansão do Projeto. 
 
4.2. Espaço físico 
 

Com relação ao espaço físico destinado ao CEJUSC Criminal da 

capital, sugere-se inicialmente a afetação de uma sala com cerca de 150 metros 

quadrados localizada no térreo do novo prédio dos Juizados Especiais, 

localizado ao lado do Novo Fórum Criminal no Centro Judiciário, com espaço 

suficiente para alocação da equipe técnica a ser formada, salas para 

atendimentos individuais e também sala para estabelecimento de círculos 
reflexivos e restaurativos para grupos de até 15 pessoas. 
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Segue planta baixa do andar térreo do Novo Prédio do Fórum dos 
Juizados Especiais, com indicação da sala que, sugere-se, seja destinada a 

CEJUSC Criminal da capital: 
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4.3. Estabelecimento de convênios multidisciplinares 
interinstitucionais  

 

Como se sabe, muitas vezes a equipe do CEJUSC necessitará 

proceder ao encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade social 

a serviços da rede de saúde ou a outros organismos de apoio social, a fim de 

possibilitar a integração de tais pessoas a serviços da rede de assistência social, 
como FAS, CAPS, CRAS, CREAS etc. 

Por isso, entende-se que, com a criação e aparelhamento do CEJUSC, 

imprescindível que o E. Tribunal de Justiça também proceda ao estabelecimento 

de convênios multidisciplinares e interinstitucionais com órgãos da rede 

municipal ou instituição privadas, a fim de aproximar e instrumentalizar o acesso 
aos serviços da rede de assistência social com o Poder Judiciário, possibilitando 

o encaminhamento de autuados em situação de vulnerabilidade social o mais 

rapidamente possível. 

 
5. Conclusão 
 

Em arremate, serve este singelo estudo a levar à apreciação dessa 

ínclita 2ª Vice-Presidência do E. TJPR a possibilidade de criação de um CEJUSC 

Criminal no Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, com 

atribuições para instrumentalizar e concretizar a aplicação de técnicas de justiça 

restaurativa no âmbito das Varas Criminais e do Centro de Audiências de 
Custódia da capital, em um conceito de um centro de promoção de cidadania no 

espectro da justiça criminal, com o objetivo ainda de permitir a assistência social 

aos presos que dela necessitem e de mecanismos de conciliação e mediação 

criminal, contribuindo, com isso, para a solução das causas sociais subjacentes 

aos crimes e para a consequente diminuição dos índices de reincidência criminal.  
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