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PORTARIA N.º 2345, DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 
a PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições legais e regimentais, 
 
CONSIDERANDO o teor do Processo SEI n.° 0009847-76.2017.8.23.8000; 
 
CONSIDERANDO a recente criação e instalação da Unidade de Justiça 
Restaurativa - UNIJUR, por meio da Resolução do Tribunal Pleno nº. 54/2016, e a 
indispensabilidade do enfoque na melhor qualidade dos serviços prestados aos 
jurisdicionados; 
 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de oferecer treinamento para fins de 
complementação da capacitação dos Facilitadores Restaurativos do TJRR, bem 
como dar agilidade, eficácia e efetividade aos trabalhos; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer e regulamentar o fluxo interno e os 
procedimentos a serem utilizados na aplicação da Justiça Restaurativa; 
 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 35, inciso II e III, da Lei nº. 12.594/2012 
(SINASE) que, para o atendimento aos adolescentes em conflito com a lei, 
estabelece os princípios da "excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição 
de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos", e da "prioridade 
às práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível atendam ás 
necessidades das vítimas"; 
 
CONSIDERANDO o disposto na meta 8/2017 do Conselho Nacional de Justiça, 
objetivando o fortalecimento da rede de enfrentamento à violência doméstica e 
familiar contra as mulheres, até 31/12/2017;  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Estabelecer rotinas gerais e uniformes para a aplicação dos procedimentos 
restaurativos, em 1º grau de jurisdição, no âmbito da Justiça Infanto-juvenil e de 
Defesa da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, nos termos a 
seguir. 
 
Art. 2º. A Justiça Restaurativa não requer o afastamento dos métodos tradicionais e 
será, preferencialmente, aplicada na UNIJUR, nos casos adequadamente 
selecionados pelo Juiz Coordenador e seu substituto legal, juntamente com os juízes 
(as) da Primeira Vara da Infância e da Juventude (1ª VIJ) e do Primeiro Juizado de 
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (1º. JVD), visando, primeiramente, 
ao treinamento e capacitação dos facilitadores restaurativos e, paulatinamente, ao 
atendimento da demanda. 
 
Art. 3º. A Justiça Restaurativa será aplicada com a utilização de técnicas, processos 
e métodos adequados para resolução de conflitos, por ora, no âmbito da Justiça da 
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Infância e da Juventude e de Defesa da Mulher em Situação de Violência 
Doméstica, sem prejuízo de, futuramente, ser expandida para outras áreas, quando 
vislumbrada a existência de relações continuadas, comunitárias, interpessoais e 
interinstitucionais. 
 
Art. 4º. A aplicação da Justiça Restaurativa deve ser precedida do consentimento 
livre e voluntário dos interessados, que será reduzido a termo, o qual poderá ser 
retirado a qualquer momento do procedimento. 
 
Art. 5º. A Justiça Restaurativa será aplicada sempre que for adequada ao caso, a 
ser definido pelo Coordenador da Justiça Restaurativa, em comum acordo com os 
juízes(as) da 1ª VIJ e do 1º JVD, quantas vezes se fizer necessária. 
 
Art. 6º. Na fase pré-processual e processual, o caso será encaminhado pelo(a) 
magistrado(a) da 1ª VIJ ou do 1º JVD, de ofício ou a requerimento do Ministério 
Público, da Defensoria Pública, das partes, dos seus advogados e dos setores 
técnicos da Pedagogia, Psicologia e Serviço Social. 
 
Parágrafo único. A UNIJUR terá o prazo de 90 (noventa) dias para apresentar o 
resultado do procedimento restaurativo. 
 
Art. 7º. Incumbe aos Facilitadores Restaurativos informar, esclarecer e orientar os 
participantes sobre o procedimento restaurativo, firmar Termo de Consentimento e 
coordenar os trabalhos de escuta e diálogo entre os envolvidos, por meio da 
utilização de métodos consensuais na forma autocompositiva de resolução de 
conflitos, próprias da Justiça Restaurativa. 
 
Art. 8º. Havendo consenso entre os envolvidos, compete aos facilitadores 
restaurativos, juntamente com os participantes, reduzir a termo o objeto do acordo, 
que será homologado pelos juízes(as) da 1ª VIJ e do 1º JVD. 
 
Parágrafo único. O acordo será monitorado por servidor referência da 1ª VIJ e do 
1º JVD, cujo tempo será estipulado pelo juízo dessas unidades, e, constatado seu 
cumprimento, será incorporado à decisão judicial ou julgamento, resultando na 
extinção do processo. 
 
Art. 9º. Não obtido êxito na composição, fica vedada a utilização de tal insucesso 
como causa para a majoração de eventual medida, ou ainda, de qualquer 
informação obtida no âmbito da Justiça Restaurativa, como prova. 
 
Art. 10. O Juiz Coordenador da UNIJUR poderá limitar o número de casos enviados 
à unidade, a fim de não prejudicar a qualidade e efetividade dos trabalhos. 
 
Art. 11. A Unidade de Justiça Restaurativa - UNIJUR será considerada como 
unidade prestadora de serviço para a área fim. 
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Art. 12. Para os efeitos desta Portaria, a UNIJUR, a 1ª VIJ e o 1º JVD deverão 
observar ainda os preceitos contidos na Resolução CNJ nº. 225/2016 e na 
Resolução TP nº 54/2016, e efetivar os ajustes necessários, visando a melhor 
qualidade dos serviços. 
 
Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz Coordenador da UNIJUR. 
 
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 15. Fica revogada a Portaria GP nº. 122, de 18 de janeiro de 2017.  
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 

 
Republicação por incorreção: Fonte: Diário da Justiça Eletrônico. Ed.6108, 11 Dez. 2017, p. 101. 

Fonte: Diário da Justiça Eletrônico. Ed.6107, 07 Dez. 2017, p. 93. 
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