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O PROJURJ-BA, é o Programa Interinstitucional de Justiça Restaurativa Juvenil da 
Bahia, com atuação direcionada à prática, incentivo e desenvolvimento da cultura de 
comunicação não violenta nas escolas (alunos, professores, funcionários, direção e 
pais de alunos), comunidades, sistema de justiça e órgãos de apoio, através da apli- 
cação das práticas da Justiça Restaurativa. 

A interinstitucionalidade proposta permitirá atuações de diversos saberes e institu-
ições,fundamentais para os atendimentos dos casos mais variados, com o propósito 
de se ofertar uma nova resposta aos conflitos, considerando as perspectivas de todos 
os envolvidos, especialmente os adolescentes e jovens, além das vítimas e respecti-
vas famílias, e comunidades, com efetiva repercussão nas relações dos envolvidos 
entre estes e consigo mesmo, promovendo como consequência, a pacificação social. 

O programa foi iniciado em julho de 2018 na Escola Estadual Noêmia Rego com a ca-
pacitação de uma turma de facilitadores entre professores e funcionários da escola. 
São realizados atendimentos com alguns alunos antes da realização dos Círculos de 
Construção de Paz, prática eleita para aplicação nas escolas. São realizados círculos 
sobre o tema demandado pelos alunos com a participação de alunos de turmas e 
idades diferente e também círculos para alunos de série específica. Também ocorrem 
círculos somente com professores e funcionários da escola. 

São realizados círculos em outras instituições de ensino com os voluntários do pro-
grama que foram formados como facilitadores em outras turmas. O programa prevê a 
realização de curso de formação em Processos Circulares para a rede de proteção à 
criança e ao adolescente a fim de promover a aplicação da Justiça Restaurativa na 5a  

Vara da Infância e Juventude de Salvador. 

O programa conta com um termo de cooperação interinstitucional onde está elencada 
a contribuição de cada parceiro para o desenvolvimento do programa. Os textos de 
constituição do PROJURJ - BA e o respectivo Termo de Cooperação Técnica Interin- 
stitucional estão à disposição encaminhados em outro e-mail 

Descrição da prática (máximo uma página, fonte anal 12): 
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