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PORTARIA N.º 1075, DO DIA 24 DE MAIO DE 2017. 

 
Dispõe sobre a instalação do 2º Juizado de 
Violência Doméstica da Comarca de Boa Vista.  
 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, 
 
CONSIDERANDO a criação do 2º Juizado de Violência Doméstica da Comarca 
de Boa Vista pela Lei Complementar n.º 221, de 09 de janeiro de 2014, e a 
necessidade de dar maior celeridade à prestação jurisdicional na Comarca de 
Boa Vista; 
 
CONSIDERANDO que o Tribunal Pleno, no procedimento administrativo n.º 
0006230-45.2016.8.23.8000, em cumprimento ao disposto no art. 6º, VIII, do 
Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, 
decidiu pela instalação do 2º Juizado de Violência Doméstica; 
 
CONSIDERANDO a competência do 2º Juizado de Violência Doméstica, 
prevista no art. 50, caput, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado de Roraima.  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Determinar a instalação do 2º Juizado de Violência Doméstica da 
Comarca de Boa Vista, com sede nas dependências do Fórum Criminal 
Ministro Evandro Lins e Silva, na Av. CB PM José Tabira de Alencar Macedo, 
n.º 602 - Bairro Caranã, nesta capital, na data de 30 de maio de 2017. 
 
Parágrafo Único. À Presidência desta Egrégia Corte de Justiça cabe ultimar 
as providências necessárias para a efetivação da referida instalação. 
 
Art. 2º. Os feitos em tramitação no 1º Juizado de Violência Doméstica serão 
distribuídos em igual proporção entre os 1º e 2º Juizados de Violência 
Doméstica, possibilitando o equilíbrio na tramitação dos feitos que derivam de 
idêntica competência. 
 
§ 1º A divisão se dará de forma aleatória e intercalada entre Juizados, 
observadas as classes processuais e a ordem de antiguidade dos feitos. 
 
§ 2º Não serão redistribuídos os processos conclusos para sentença, 
efetuando-se a devida compensação. 
 
Art. 2º Após a instalação a que se refere esta Portaria, a distribuição dos 
processos de competência dos Juizados de Violência Doméstica será exclusiva 
para o 2º Juizado até que os acervos dos dois juizados estejam equiparados. 
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§1º Excetuam-se as hipóteses de distribuição por prevenção, para efeito do 
disposto no art. 2º.  
 
§2º Os inquéritos policiais e termos circunstanciados que compõem o acervo 
do 1º Juizado de Violência Doméstica serão distribuídos, proporcionalmente, 
entre os 1º e 2º Juizados de Violência Doméstica, observadas as classes 
processuais e a ordem de antiguidade dos feitos. 
 
§3º A Secretaria de Tecnologia da Informação promoverá a redistribuição dos 
inquéritos e termos circunstanciados em tramitação no Siscom e o 1º Juizado 
de Violência Doméstica promoverá a remessa dos inquéritos e termos 
circunstanciados eletrônicos ao cartório distribuidor para redistribuição ao 2º 
Juizado de Violência Doméstica, por meio do PROJUDI." 
(Redação dada pela Portaria n.º 1261, de 22 de junho de 2017, publicada no DJe 
edição n.º 6002, de 23 de junho de 2017). 

 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 

 
 

Fonte: Diário da Justiça Eletrônico. Boa Vista, ed. 5983, p. 28, 25. Mai. 2017. 
http://diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20170525.pdf 

 


