
 

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 1.794/2021.

Implementa, no âmbito do Poder Judiciário do

Estado de Goiás, o Núcleo de Justiça

Restaurativa – NUCJUR, Órgão Central de

Macrogestão e Coordenação, para desenvolver

a implantação, a difusão e a expansão da

Justiça Restaurativa, nos termos da Resolução

.CNJ nº 225, de 31 de maio de 2016

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE

, no exercício de suas atribuições  legais  eJUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

regimentais, tendo em vista o que consta  nos autos  do PROAD  nº

202003000220878 e,

CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 225/2016, que dispõe

sobre a Política Pública Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder

Judiciário e atribui aos Tribunais de Justiça a implementação de programas, que

serão coordenados por órgão competente, estruturado e organizado para tal fim,

com representação de magistrados e equipe técnico-científica;

CONSIDERANDO o Decreto Judiciário nº 1.346/2017, que

implantou, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goiás, a Política

Judiciária de Justiça Restaurativa,

DECRETA:

Nº Processo PROAD: 202003000220878

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Gabinete da Presidência

Assinado digitalmente por: CARLOS ALBERTO FRANÇA, PRESIDENTE, em 13/07/2021 às 12:28.
Para validar este documento informe o código 431571400966 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



 

Art. 1º Fica implementado, no âmbito do Poder Judiciário do

Estado de Goiás, o Núcleo de Justiça Restaurativa – NUCJUR, Órgão Central de

Macrogestão e Coordenação, vinculado administrativa e funcionalmente ao

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos –

NUPEMEC deste Tribunal de Justiça.

Parágrafo único. O núcleo em questão promoverá a implantação,

a difusão e a expansão da Justiça Restaurativa, instituída pelo Conselho

Nacional de Justiça – CNJ, nos termos da Resolução CNJ nº 225, de 31 de maio

de 2016, alterada pela Resolução CNJ nº 300, de 29 de novembro de 2019.

Art. 2º Para composição do Núcleo de Justiça Restaurativa –

NUCJUR serão designados:

I - 01 (um/a) Coordenador/a da Gerência de Cidadania do

NUPEMEC, que será o Coordenador do NUCJUR;

II - 01 (um/a) Juiz/a Auxiliar da Presidência;

III - 01 (um/a) Juiz/a Auxiliar da CGJ – Corregedoria Geral de

Justiça;

IV - 01 (um/a) Magistrado/a representante da Capital;

V - 01 (um/a) Magistrado/a representante do Interior;

VI - 01 Coordenador/a do Juizado da Infância e Juventude da

Capital;

VII - 01 Coordenador/a do Juizado da Infância e Juventude do

Interior;

VIII - 01 (um/a) Coordenador/a Administrativo e Técnico do

CEJUR;

IX - 01 (um/a) Coordenador/a da Equipe Interprofissional da

CGJ;

X - 01 (um/a) representante da Diretoria de Planejamento e

Inovação;

XI - 01 (um/a) representante da EJUG.
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Art. 3º Compete ao NUCJUR:

I – criar e manter cadastro de facilitadores restaurativos;

II – consolidar a aplicação das práticas restaurativas na

jurisdição da infância e juventude, violência doméstica e familiar, juizados

especiais criminais e nas varas criminais e de execuções penais;

III – acompanhar a instalação e atuação dos espaços de serviços

e atendimento de Justiça Restaurativa;

IV – elaborar programas de divulgação das práticas restaurativas

no âmbito das áreas de segurança pública, assistência social, educação e

saúde, bem como na base comunitária para pacificação de conflitos, como parte

dos projetos que incentivam às práticas autocompositivas e amplo acesso à

Justiça;

V – prestar apoio e auxílio técnico e operacional aos Magistrados

que solicitares;

VI – promover a interlocução junto aos órgãos do Poder

Judiciário e entidades públicas e privadas parceiras, inclusive universidades e

instituições de ensino.

Art. 4º Poderão ser criados, no âmbito das comarcas, os Centros

de Atividades Restaurativas – CEJUR, espaços de serviços e atendimento de

Justiça Restaurativa, que serão vinculados ao NUCJUR.

Art. 5º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua

publicação.

Goiânia, datado e assinado digitalmente.

 

Desembargador CARLOS ALBERTO FRANÇA
Presidente
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