
 

ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DO PIAUÍ – ESA/OAB-PI 
 

 

EDITAL Nº 01/2018 – ESA PIAUÍ/OAB-PI 

 

TÍTULO: CURSO DE FORMAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA SISTÊMICA 
  
Público Alvo: Advogados, Mediadores, Conciliadores, Agentes Prisionais, Serventuários da 

Justiça, Psicólogos, Assistentes Sociais, Advogados, Consteladores  e todos aqueles que sentirem 

o chamado de fazer parte desse movimento de pacificação social. 

Objetivo: A Justiça Restaurativa é um novo modelo de Justiça voltado para as relações 

prejudicadas por situações de violência. Valoriza a autonomia e o diálogo, criando oportunidades 

para que as pessoas envolvidas no conflito (autor e receptor do fato, familiares e comunidade) 

possam conversar e entender a causa real do conflito, a fim de restaurar a harmonia e o equilíbrio 

entre todos. 

Seus valores fundamentais são: participação, respeito, honestidade, humildade,interconexão, 

responsabilidade, empoderamento e esperança. Estes valores distinguem a justiça restaurativa de 

outras abordagens mais tradicionais de justiça como resolução de conflitos, e se traduzem na 

prática do Círculo Restaurativo. 

O Curso é ministrado por Formadores com larga experiência na docência do ensino superior, o que 

garante aos alunos uma segurança quanto a qualidade da didática. Atuam ainda em projetos de 

campo, pondo em prática os métodos de pacificação de conflitos através de parcerias no Estado 

de Santa Catarina. 

 

Conteúdo Programático: 

 Módulo I - dia 20/10/2018 - 8 horas 

JUSTIÇA RESTAURATIVA INTEGRAL E SISTÊMICA 

- Identificação de técnicas restaurativas 

- Noções sobre e implementação da justiça restaurativa no mundo 

- Documentos legais sobre a justiça restaurativa 

- Modelos de justiça restaurativa  

- Limites e equívocos da justiça restaurativa atual 

- Justiça restaurativa comunitária, processual e executória 

  



Módulo II - dia 10/11/2018 - 8 horas 

DINÂMICAS E PRÁTICAS RESTAURATIVAS 

- Abordando o ser integral 

- Psique e representação de mundo 

- Dançando, colorindo e sentindo a existência  

- Patamares existenciais 

- Conversando com as emoções  

- Caminhos terapêuticos 

- Partilhas de mundos  

Módulo III - dia 24/11/2018 - 8 horas 

CONSTELAÇÕES SISTÊMICAS APLICADAS À JUSTIÇA RESTAURATIVA 

- Introdução ao pensamento sistêmico  

- As leis sistêmicas de Bert Hellinger 

- Posturas sistêmicas 

- Dinâmicas práticas das constelações sistêmicas na justiça restaurativa 

Módulo IV - 8 horas – on line 

IMPLEMENTAÇÃO E SUPERVISÃO 

- Desenvolvimento de pesquisa, com aplicação das dinâmicas restaurativas (teoria e prática) 

 
Ministrantes:  
 

MÁRCIA SARUBBI LIPPMANN - Possui graduação em Direito pela Universidade do Vale do 

Itajaí (2000) e mestrado em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí (2002). 

Atualmente é professora titular da Universidade do Vale do Itajaí. Tem experiência na área de 

Direito, com ênfase em Direito Internacional e Métodos Adequados de Transformação de 

Conflitos, atuando principalmente nos seguintes temas: direito internacional, negociação, 

conciliação, mediação, comunicação não violenta e direito sistêmico. Blog em 

www.marciasarubbi.com.br 

FABIANO OLDONI - Doutorando em Ciências Públicas na Escola de Direito da Universidade do 

Minho-Portugal; Possui mestrado em Ciência Jurídica e Especialização em Direito Penal 

Empresarial pela Univali. É professor titular das disciplinas de Direito Processual Penal e Prática 

Jurídica Processual Penal pela Univali. Coordenador do Projeto de Execução Penal junto ao 

Sistema Penitenciário de Itajaí (convênio Univali/CNJ). Diretor Tesoureiro da OAB, Subseção de 

Itajaí/SC (2016-2018); Membro do Instituto de Advogados de Santa Catarina - IASC; Advogado 

integrante de Silva & Oldoni Advogados Associados. Blog em www.fabianooldoni.blogspot.com.br 

http://www.marciasarubbi.com.br/
http://www.fabianooldoni.blogspot.com.br/


EVERALDO LUIZ OLDONI – Graduado em Filosofia, com especialização em filosofia clínica e 

psicologia transpessoal e profundo estudioso dos processos de autoconhecimento e gestão 

emocional com foco no Ser Integral, atuando como terapeuta e formador. 

 
 
Data e Horário: 
 

MÓDULO DIA HORÁRIO 

I 20/10/2018 
(SÁBADO) 

08:00 – 18:00 

II 10/11/2018 
(SÁBADO) 

08:00 – 18:00 

III 24/11/2018 
(SÁBADO) 

08:00 – 18:00 

IV online 
(SÁBADO) 

08:00 – 18:00 

 

Carga horária: 32h/a 

Inscrições e informações:  

LUANNA CECÍLIA COSTA SOUSA 

(86) 98832-8807 

Email: luaceci@hotmail.com 

 

Local: SALA ESA Piauí 

VAGAS: 30 participantes por turma. 


