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RESUMO: A vida em sociedade é pautada por indivíduos que entram em conflito 
pelas mais diversas situações. Esse fato inerente à condição humana, muitas 
vezes acaba por desaguar nos tribunais, palco onde estas disputas ecoam. 
Desde 2010, a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça/Brasil 
estabelece Política Pública Nacional para resolução adequada de conflitos, que 
busca disseminar a cultura da paz e o estímulo à prestação de serviços 
autocompositivos. Esta iniciativa também foi recepcionada no Novo Código de 
Processo Civil de 2015. Nesta resolução, nos artigos 7° e 8°, foram instituídos a 
criação dos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos (NUPEMEC) e os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 
Cidadania (CEJUSC). No Estado do Rio Grande do Sul, em 2014, o Egrégio 
Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça aprovou parecer da 
Corregedoria-Geral da Justiça, que propôs a criação do "Projeto sobre Justiça 
Restaurativa" no primeiro grau da Justiça Estadual, passando esta a compor o 
rol de serviços dos CEJUSCs. No contexto da política nacional dos modelos 
autocompositivos no Judiciário, houve a realização de atendimento sobre 
processo de briga de vizinhos, no CEJUSC - Núcleo da Paz, Foro Central II, 
Porto Alegre/Rio Grande do Sul, entre agosto de 2017 à agosto de 2018, 
decorrendo deste, o interesse em apresentá-lo no "Congresso Internacional de 
Direitos Humanos de Coimbra.” Assim, este trabalho versa sobre a metodologia 
de Estudo de Caso, com o objetivo de se analisar o Círculo de Paz como 
instrumento eficaz na construção de consenso no Judiciário. O trabalho foi 
desenvolvido por uma funcionária capacitada como facilitadora de Justiça 
Restaurativa, Círculos de Paz, juntamente com uma facilitadora voluntária, 
igualmente capacitada. O procedimento restaurativo iniciou com o aceite do 
autor do ato em participar dos círculos e o consentimento das duas receptoras. 
O caso desenvolveu-se a partir de seis encontros de pré-círculos com duração 
de uma hora cada, onde foram esclarecidos os objetivos, sendo os participantes 
ouvidos, assim como, seus apoiadores (03), que foram as pessoas de confiança 
que os acompanharam no círculo. No fim do processo restaurativo, houve a 
construção do consenso entre os integrantes. Do diálogo partiu-se para a ação, 
com o pedido formal de desculpas por parte do vizinho ofensor e a 
responsabilidade dele formular uma carta de desculpas. Constatou-se, que a 
técnica dos círculos é um instrumento eficaz a ser utilizada nos serviços 
prestados pelo Judiciário nos Núcleos da Paz e que a partir do diálogo, promove-
se a Dignidade Humana. 
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