
 
MINUTA DE RESOLUÇÃO PROPOSTA AO TRIBUNAL PLENO 

 

RESOLUÇÃO Nº _____, DE ____ DE ____________ DE 2015. 

 
Institui o Programa de 

Atendimento da Justiça 
Restaurativa – PAJUR no âmbito do 
Poder Judiciário de Mato Grosso, e 
dá outras providências. 

 
O TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições, conforme 

art. 14, VIII do Regimento Interno, 

CONSIDERANDO o advento da Constituição Federal de 1988, 

em sua ordem garantista e de permanente acesso à justiça (art. 5º, 

inciso XXXV); 

CONSIDERANDO a legislação pátria, com dispositivos 

passíveis da justiça restaurativa no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (arts. 101, 112 e 126) e no Estatuto do Idoso (art. 94 da 

Lei 10.741/2003); 

CONSIDERANDO o disposto no Código Penal, como o 

arrependimento posterior (art. 16), a interdição temporária de direitos 

(art. 47), o sursis especial (art. 78, §2º.), a reabilitação criminal (art. 94, 

III), o perdão judicial (art. 107, inciso IX e art. 120); 

CONSIDERANDO  o disposto na Lei 9.099/95, seus princípios 

e fundamentos; 



CONSIDERANDO a necessidade de buscar alternativas de 

atendimento nas ocorrências de ilícitos penais, bem como decorrentes 

de atos infracionais no sistema socioeducativo, estes, pois, para os 

adolescentes autores de ato infracional; 

CONSIDERANDO o objetivo preventivo e restaurativo ao 

proporcionar maior eficácia na solução dos conflitos sociais, em razão 

dos Juizados Especiais Criminais de Cuiabá e Várzea Grande já 

possuírem ações de competência de concepção terapêutica e 

preventiva (Justiça Terapêutico-Preventiva), com a devida observância 

das exigências estruturais e de serviços às prioridades legais de 

atendimento, à garantia dos direitos humanos, em perspectiva global. 

RESOLVE: 

Art. 1º Instituir o Programa de Atendimento da Justiça 

Restaurativa – PAJUR –, que consiste no modelo de Justiça 

participativa, com a finalidade de proporcionar maior efetividade em 

relação às medidas penais bem como socioeducativas, mediante 

procedimentos encaminhados aos Juizados Especiais Criminais de 

Cuiabá e de Várzea Grande (JECRIMs), em razão destes já possuírem 

ações de competência de concepção terapêutica e preventiva (Justiça 

Terapêutica/Preventiva), com a devida observância das exigências 

estruturais e de serviços às prioridades legais de atendimento, como 

garantia dos direitos humanos, em perspectiva global. 

Art. 2º O Programa de Atendimento da Justiça Restaurativa – 

PAJUR – será dirigido pelo Juiz Coordenador de cada um dos Juizados 

Especiais de Cuiabá e de Várzea Grande, respectivamente, conforme 

suas respectivas competências e nos locais de funcionalidade do 

JECRIM, sem prejuízo de suas funções, podendo também funcionar com 

a atuação integrada do Ministério Publico, da Defensoria Pública, do 



Conselho Tutelar e do Executivo, bem como redes da Justiça 

Terapêutica e Preventiva, dentre outras voltadas à pacificação, após 

encaminhamento formalizado pelos Juízes de Direito, estes, pois, com 

competência na Infância e Juventude, nas ocorrências atreladas à  

Audiência de Custódia e Juízes Plantonistas no âmbito criminal, 

quando diante de ocorrências de esfera econômica. 

§1º.  O Programa de Atendimento da Justiça Restaurativa – 

PAJUR velará pela efetivação das medidas definidas no artigo 62 e 63 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial medidas para 

valorização do ensino e, conforme a idade, também do labor, inclusive 

na modalidade de aprendiz, sem prejuízo de outras medidas que visem 

à proteção do adolescente infrator, bem como da vítima, dos familiares 

e da sociedade, conforme encaminhamentos procedidos pelos 

respectivos Juízes da Infância e Juventude para atendimento 

restaurativo, em grupos distintos, em razão de suas condições de 

pessoas em desenvolvimento. 

§2º. As ações Restaurativas observarão as exigências do art. 

1º., inciso I do CPP, bem como as atreladas às remessas de medidas 

acautelatórias/preventivas de acompanhamento, conforme decisão do 

Juiz plantonista criminal, bem como as decorrentes da audiência de 

custódia. 

Art. 3º Todos os atendimentos de âmbito restaurativo serão 

autuados e distribuídos nessa condição, apenas delimitando os 

respectivos Juízes de origem em suas solicitações, bem como os 

beneficiários dos atendimentos e acompanhamentos preventivos e/ou 

assistenciais, bem como de conscientização, mediação e 

responsabilização, com a consequente possível reparação.  



Parágrafo único – O núcleo de Mediação do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso poderá ser capacitado para os devidos fins de 

atendimento nas ocorrências hábeis da esfera penal ou decorrente de 

ato infracional. 

Art. 4º O Presidente do Tribunal de Justiça fica autorizado a 

firmar convênio de cooperação mútua para viabilizar a atuação 

integrada no Programa de Atendimento da Justiça Restaurativa. 

Art. 5º Os Juízes Coordenadores da Justiça Restaurativa de 

Cuiabá e de Várzea Grande, poderão editar sistemática interna dos 

acompanhamentos procedidos, bem como de controle estatísticos e de 

logística, em normas gerais e suplementares, sobre os procedimentos 

relativos ao Programa de Atendimento da Justiça Restaurativa. 

Art. 6º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Desembargador PAULO DA CUNHA 
Presidente 
 

 


