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A Justiça Comunitária configura-se como um novo paradigma de justiça que se tornou foco de uma política 

pública permanente do Ministério da Justiça do Brasil. Tem como objetivos principais promover a 

democratização do acesso à justiça e uma cultura de paz e de diálogo. Para tanto, projetos de intervenção 

comunitária guiados por este modelo trabalham articulando ações de disseminação de informação jurídica, 

práticas em mediação de conflitos e com a animação de redes sociais. No município de Passo Fundo – RS, o 

Projeto Justiça Comunitária (PJC) está atualmente sendo implantado nos bairros Zachia e Valinhos através da 

parceria estabelecida entre a Prefeitura Municipal e a Faculdade Meridional (IMED). Dentre as principais ações 

do PJC, está a seleção e formação de líderes comunitários para atuarem como mediadores e a manutenção de um 

Núcleo de Justiça Comunitária no bairro, a qual será um ponto de referência de cidadania. Nele serão realizadas 

sessões de mediação de conflitos e fornecido atendimento de uma equipe multidisciplinar (assistência social, 

direito e psicologia). A presente pesquisa, de cunho qualitativo, tem como objetivo analisar o processo de 

implantação deste projeto de intervenção na comunidade do bairro Zachia, dialogando com os construtos 

teóricos e práticos da Psicologia Social Comunitária e da Teoria das Representações Sociais. Para tanto, estão 

sendo realizadas observações participantes das reuniões e atividades realizadas pelo PJC e a análise de conteúdo 

de questionários e entrevistas respondidos pelos candidatos à mediadores. Como resultados iniciais, ressalta-se 

sobretudo a importância do diálogo entre a equipe de intervenção e a comunidade, o que demonstra a 

necessidade de que esta se envolva no processo de implementação do projeto para que este corresponda às reais 

necessidades desta população.  
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