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LHI MUNICPAL N° 328/2021.

de eo~ma

Borborema.15 de marco de 2021.

Cria o Programa de Justica Restaurativa como
Politica        Ptiblica        no        Municfpio        de
Borborema/PB e df outras provid6ncias.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL D0  MUNICIPI0  DE  BORB0REMA,  Estado  da
Paralba, no uso das atribuic6es que lhe sao conferidas pela Lei Organica Municipal, faz saber
que a Poder legislativo aprovou e ela sanciona o seguinte Projeto de Lei:

Artigo  1°  -  Fica  criado  o  Programa Municipal  de Pfaticas  Restaurativas nas  Escolas,  que
consiste na irnplautacao das Pratcas de Resolngfo Cousensual de Conflitos nas escolas, garandnde a
observancia dos direitos, promovendo igualdades e educande para relap6es pacfficas.

Artigo 2° -Para os efeitos desta Lei sao adotados os seguintes conceitos:

I. Justiga Restaurativa - o conjunto de praticas e atos conduzidos em ambito pedag6gico, no
caso, por meio de urn movimento conciliat6rio entre as partes, que privilegia o dialogo entre
elas  e  os  demals  membros  da  comunidade  escolar,  com  participacao  coletiva  e  ativa  na
resolngao dos conflitos, na reparapao do dano e na responsabilizapao dos envolvidos. Existem
varios metodos para aplicagfro das praticas restaurativas como conferencias familiares (circular
narrativa), mediapao transfomativa, mediapao vitima ofensor (Victim Offender Mediation), a
conferencia   (conferencing),   os   circulos   de   pacificapao   (Peacemaking   Circles),   circulos
restaurativos (sentencing circles), entre outros.

11.   Circulos   de   construgao   de   paz   -   urn   processo   da  justiga   restaurativa   baseada
no favorecimento de urn espago de dialogo que permite a identificapao e a compreensfro das
causas e necessidades subjacentes ao conflito e a busca de sua transformapao em uma atmosfera
de seguranca e respeito;

in. Circulos restaurativos-6 urn procedimento da Justica Restaurativa que prioriza o dialogo
entre os envolvidos na relagfro conflituosa e terceiros atingidos, para que construam de forma
conjunta   e   voluntaria   a   solng6es   mats   adequndas   para   a   resolngao   dos   conflitos.

IV. Facilitadores - pessoas capacitadas para proporcionar e garantir a facilitapao do processo
circular, respeitando seus objetivos e aspectos metodol6gicos.
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V.  Nbcleo  de  Justiga  Restaurativa-  6rgao  gestor  que  coordenara  e  fomentafa  as  praticas
restaurativas no ambito educacional e escolar.

VI. Centrais de Paz-6rgao em unidades escolares destinadas a atender a crianca, o adolescente,
seu entomo  familiar e a comunidade escolar recepcionando os principios e metodologia da
Justiga Restaurativa. Visa o atendimento preventivo das situap6es de atos indisciplinares e atos
infracionais, e restaurapao de situng5es de conflitos ja instalados, litigios e atos infracionais, de
menor potencial ofensivo, em situap6es cuja menor relevancia desaconselhe a judicializagao.

VH. Voluntatios-sao pessoas fisicas, cadastradas e supervisionadas tecnicamente pelo Nticleo
de Justica Restaurativa, dedicadas a atuar voluntariamente na pacificapao de conflitos.

Artigo 4° - Compete ao Programa Municipal de Praticas Restaurativas os seguintes principios
e objetivos;

I. Integrapao interinstitucional e transversalidade com relapao ao conjunto das politicas
ptiblicas;

H. Foco na solugao auto compositiva e qualificapao das relac5es sociais, dentro e fora das salas,
no tratamento de conflitos;

in. Abordagem metodol6gica dialogal, empatica, nao persecut6ria; uso da responsabilizapao e
nao da culpabilizapao na reparapao de danos; oferta de espago seguro e protegido que permita
o enfrentamento e a resolugao do conflito;

IV.  Participagao  direta  dos  envolvidos,  a  articulagao  da  rede  de  protegao  a  crianca  e  ao
adolescente, qunndo se fizer necessario;

V. Engaj amento voluntalio, adesto e auto-responsabilizapao;

VI. Deliberagao por consenso;

VII. Empoderamento das partes, fortalecimento dos vinculos, construgao da coesao do tecido
social e do senso de pertencimento;

VHI.  Interrupgao  das espirais  conflitivas  como  forma de prevenir e reverter as  cadeias  de
propagagao da violencia dentro e fora da escola.

Artigo 4° -   0 Programa de Justiea Restaurativa sera executado, de forma cooperativa, pelos
seguintes 6rgaos e instancias:

I. Nticleo de Justica Restaurativa

11. Centrais de Paz.

Artigo  5°  -  0  Ndcleo  de  Justiga  Restaurativa  sera  dirieddo  pela  Secretaria  Municipal  de
bjetivo a coordenapao administrativa do programa, sua organizapaoEducagao, tendo co
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t6cnica interdisciplinar acompanhanento das praticas restaurativas desenvolvidas nas Centrais
de Paz.

Artigo 6° - 0 Nticleo tefa urn espaco prdprio na Secretaria de Educapao. 0 ambiente deve ser
adequndo  e  seguro,  contendo  urn recinto  para  as  atividades  administrativas  e  urn  para  as
reuni6es.  As  salas  devem  estar  equipadas  com  equipamentos  de  informatica  (computador,
notebook, ID extemo, data show e impressora), materials de expediente e consumo, mobiliario
e aparelho de ar condicionado.

Artigo 7° -  Ao Nticleo de Justiga Restaurativa compete, dentre outras atribuig6es, a de:    1.
Fomentar o uso da justiga restaurativa nas escolas do sistema ptiblico de ensino. 2. Formapao e
selecao de equipe especializada (tecnicos, professores, alunos e pessoas da comunidade) para
atuarem como facilitadores; 3. Garantir que a intervengao dos facilitadores seja realizada com
total adequngao e qualidade; 4. Capacitar sistematicamente os facilitadores, promovendo trocas
de experiencias e valores da Justiga Restaurativa; 5. Criar e manter urn cadastro de facilitadores;
6. Analisar os problemas e dificuldades na execugao da metodologia restaurativa, propondo
solug6es; 7. Regulamentar e mohitorar o processo de inclusao e exclusao dos facilitadores; 8.
Promover a integraeao interinstitucional e transversal com as politicas ptiblicas; 9. Sistematizar
os fundamentos te6ricos e pfaticos da Justiea Restaurativa,  de modo a tornar mais  eficaz a
utilizapao  desse  meio  de  auto  composicao  de  resolu9ao  de  conflitos;   10.   Intensificar  a
capacitagao de facilitadores da comunidade escolar para que sej an multiplicadores e executores
da metodologia da Justiga Restaurativa, fazendo com que as escolas pratiquem-na; 1 1 . Orientar
as escolas para fazerem as adequap6es da implantapao da Justi9a em seus Regimentos Escolares
e Projeto Politico Pedag6gico -PPP.

Artigo  80  -   0 Ndcleo  de  Justica Restaurativa  sera estruturado  com  a participapao  de  uni
Coordenador Administrativo, urn Coordenador T6cnico, os Coordenadores das Centrais de Paz,
outros profissionais da rede de ensino e volunfarios, podendo ser composto por profissionais de
diferentes areas: assistente social, pedagogo, psic6logo, psicopedagogo, professores de varias
areas do conhecimento, advogado, estudantes, pessoas da comuridade, dentre outros, dotados
de cursos de formagao continuada na area de Justica Restaurativa.

Artigo 9° - 0 Coordenador Administrativo do Ndcleo de Justiga Restaurativa 6 o profissional
que coordenafa as rotinas administrativas, o planejamento estrategico e a gestao dos recursos
organizacionais,  sejam estes:  materials, patrimoniais, financeiros, tecnol6gicos ou humanos,
alem de assessorar os projetos e as Centrais de Paz. Devera possuir graduagfro em nivel superior,
experiencia em coordenagao administrativa e no minimo conhecimentos basicos na area de
Justi ga Re staurativa.

Artigo loo -0 Coordenador T6cnico 6 o profissional capaz de aplicar pedagogicamente e fazer
funcionar, na forma e no conteddo, cada aspecto da justi9a restaurativa, de maneira integrada
(trabalho multidisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar), com unifomizapao de diretrizes
e principios. Devera possuir graduapao em hivel superior e pratica no uso das metodologias da
Justi ca Re staurativa.

Artigo Ilo -Ao Coordenador T6cnico do Ndcleo de Justiga Restaurativa compete, dentre outras
atribuig6es:1.Coorde
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facilitadores; 2.Fomentar reuni5es sistematicas com os facilitadores de todas as escolas para
partilha   de   saberes;3.Elaborar   relat6rios,   documentos   e   estatisticas   para   respaldar   a
ap6es;4.Auxiliar  o  empoderamento  do  individuo  numa  perspectiva  nao  constrangedora
puhitiva, mas de elabora9ao e ressighificapao;  5.Apoiar o ptiblico atendido e seus familiares
durante os circulos de Justiga Restaurativa buscando atrav6s  do dialogo  facilitar a reflexao
acerca de sua insercao no contexto social mais amplo;  6.Promover reuni6es da equipe t6cnica
compartilhando saberes; 7. Realizar visitas domiciliares, qunndo necessario, para obtengao de
informagdes que facilitem a insercao do beneficiario e seus familiares, nas politicas ptiblicas
cabiveis ou encaninhamento a rede de protegao da crianga e do adolescente;8.Promover rotinas
de  encontros  para  discussao  e  supervisao  dos  circulos  realizados;9.Organizar  o  processo
seletivo dos facilitadores das escolas e do pr6prio Nticleo; 10.Promover cursos de capacitapao,
treinamento e aperfeicoanento para os facilitadores do Ndcleo e das escolas,  e Centrais de
Paz; 11.Elaborar os instrumentos de trabalho: ficha de cadastro inicial dos participantes, ficha
de   acompanhanento,   Termo   de   encontro   e   acordo,   Termo   de   acordo,   Oficio   para
encaminhamento         da rede, Ficha de controle do pie e p6s-circulo;  12.Articulagao com a
rede  de  protecao  da  crianca  e  do  adolescente.   13.  Outros  documentos  necessarios  para
acompanhamento e controle.

Artigo 12° -   Compete aos facilitadores, dentre outras atribuig6es,1.Facilitar os trabalhos de
escuta  e  dialogo  entre  os  envolvidos,  por meio  do  uso  de  techicas  e  metodos  consensuais
2.Registrar,   se   for   pactuado   pelos   participantes,   os   acordos   promovidos   mos   circulos
restaurativos;3. Propor plano de apao com orientag5es, encaninhamentos e sugest6es;4. Abrir
e condurir a sessao restaurativa, de forma a propiciar urn espapo pr6prio e qunlificado em que
o  conflito  possa  ser  compreendido  em  toda  sua  amplitude,  utilizando-se,  para  tanto,  dos
principios e     fundamentos   te6ricos   da   comunicagfro   nao   violenta,   pr6pria   da   Justiga
Restaurativa;          5.Cumprir          o          C6digo          de          Etica         dos          Facilitadores;

Artigo  13°  -  Os  servidores  ptiblicos  que atuarem  no Nticleo  de  Justica Restaurativa  e  nas
Centrais  de  Paz  terao  a  compensapao  de  sua  carga  hordria  pelos  trabalhos  realizados  no
desempenho de suas atividades na Justica Restaurativa.

Art.  14°. As Centrais de Paz serao compostas por uma coordenagao t6cnica interdisciplinar
definida pedag6gica por unidade escolar, devendo contar obrigatoriamente com a participapao
do Conselho Escolar.

Artigo 15° - Em cada escola deve ser implantada uma Central de Paz, sujeita aos criterios e
condic6es definidas pelo Ndcleo de Justiea Restaurativa.

Artigo 16° -  0 Municipio podefa fimar convenios para acompanhamento e desenvolvimento
do programa de Justiga Restaurativa de acordo com a conveniencia e oporfunidades, atendidas
a premissas da Lei de Responsabilidade Fiscal e da legislacao aplicavel a especie.

Artigo  170  -   Fica o  Poder Executivo  desde ja autorizado  a promover  abertura de  cr6dito
suplementar ou adicional ao Orgamento vigente, dentro do limite estipulado, para promover as
ag6es destacadas na presente Lei.
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Artigo 18° -Esta Lei entra em vigor na data de sua publicapao, revoando-se as disposig6es em
contratio.

Gabinete da Prefeita Constitucional de Borborema/PB, em 15 de margo de 2021.
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