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Inspeção
do CNJ no
Tribunal de
Justiça vai
até sexta

Começou ontem a inspeção
da Corregedoria Nacional de
Justiça no Tribunal de Justiça
da Bahia. Até sexta-feira, a
Corregedoria vai verificar o
funcionamento dos setores
administrativos e judiciais da
Justiça comumestadual de 2º
Grau de jurisdição do TJ-BA e
também serventias extraju-
diciais da Bahia. A Corte está
sob o impacto daOperação
Faroeste que investiga um
suposto esquema de venda
de sentenças emprocessos
de grilagemno oeste do esta-
do. “Estavamarcado na data
de hoje [ontem] o início da
inspeção na Bahia, indepen-
dente de qualquer fato novo
ou de qualquer apuração.
Trata-se de uma inspeção e
não de uma correição [ato de
corrigir]. Vamos analisar os
aspectos administrativos,
como atua o tribunal. No fi-
nal, vamos encaminhar o re-
latório ao CNJ”, explicou
HumbertoMartins,ministro
e corregedor nacional de
Justiça. A ação inclui atendi-
mento ao público.

ENTENDA COMO FUNCIONA

ï Um facilitador (servidores, psicólogos, as-
sistentes sociais) conversa individualmente com
o ofensor. Se ele aceitar participar dométodo
restaurativo, a vítima é contactada

ï Igualdade É realizado o círculo restaurativo,
em que os participantes sentam-se em círculo
para que estejam em posição de igualdade

ï Apresentação Todos se apresentam, mesmo
que sejam conhecidos uns dos outros

ï Valores São negociados e escritos os valores
que conduzirão o círculo. Por exemplo: respeito e
verdade

ï Motivos É feito o reconhecimento do porquê
estar ali

ï DeclaraçãoA vítima e o ofensor dizem como
se sentiram nomomento em que o fato ocorreu

ï Todos opinam sobre o ocorrido

ï Diálogo Conversam sobre o que pode ser
uma solução para os envolvidos e/ou atingidos,
priorizando as necessidades da vítima

ï AcordoQuando se chega a um acordo, to-
dos saem daquele círculo com responsabilidades
para alcançar o futuro desejado após o acontec-
imento

ï O facilitador realiza um pós-círculo para
saber se os acordos foram cumpridos. Em caso
negativo, é marcado um novo círculo

LOCAIS
ONDE HÁ
PRÁTICA
RESTAU-
RATIVA

ra, e essa cultura só será mu-
dada quando for conhecida,
quando todos nós tivermos
visto casos que tenham dado
soluções melhores do que o
encarceramento. No encarce-
ramento, aspessoas ficampa-
radas, esperando anos para
depor, para sair dali e voltar
para a sociedade”, explica ela.
Adesembargadoradefende

a prática restaurativa porque
vê que esta trabalha numa
perspectiva para o futuro,
responsabilizando o ofensor
pelodanoquecausouefazen-
do-o mudar de atitude. “Di-
ferentedajustiçapunitiva,ela
exigedapessoaquepraticouo
delito uma ação em favor da
vítima. É substituir a punição
pela responsabilização. Não
adianta só pagar cestas bási-
cas”, argumenta. Ela falará
hoje - último dia do evento -
sobrea“Experiênciada Justi-
ça Restaurativa na Bahia”.
De acordo com o conse-

lheiro Valtércio de Oliveira, a

práticada justiçarestaurativa
jávemcrescendotambémem
países como EUA, Canadá,
México e Peru. Para ele, que é
coordenador do comitê na-
cional deste sistemanoCNJ, a
justiça restaurativa pode ser
resumidanumapalavra:per-
dão. “Nós rezamos, sobretu-
do os cristãos, um Pai Nosso
quefalasobreperdoaraquem
nos tem ofendido. Mas será
que colocamos isso empráti-
ca?”, questionou.
Segundo o TJ-BA, desde o

início da adoção domodelo na
Bahia, 2.500 pessoas já foram
capacitadasparaaplicaromé-
todo. O estado possui, atual-
mente,oitolocaisondeháprá-
ticas restaurativas, três deles
localizados emSalvador e cin-
conointerior(Alagoinhas,Ita-
buna, Brumado, Ipiaú e Ilhéus
- veja abaixo). Outras duas
unidades, emFeira de Santana
eVitóriadaConquista,estãose
preparando para implantar,
ainda semprevisão de data.

2,5
mil pessoas
já foram
capacitadas
para aplicar
o método
da justiça
restaurativa

15
anos é o
tempo que
proposta
foi
apresentada
ao
judiciário
baiano, que
passou a
aplicá-la
em 2010

Salvador 2ª e 3ª Varas da Vio-
lência Doméstica e Familiar
Contra aMulher, 3ª Vara do
Sistema dos Juizados Especi-
ais Criminais e Cejusc JR
Lapinha

Alagoinhas 1ª Vara da Infância
e Juventude

Brumado Cejusc

IpiaúNúcleo de Justiça
Restaurativa e Comunitária

Ilhéus Cejusc JR

Itabuna e regiãoNúcleo de
Justiça Restaurativa

Feira de Santana e Vitória da

Conquista Embreve
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