
m corregedoria poder.judiciário
geral da justiça Corregedoria-GeratIda Justiça
do estado de goiás Secretaria Executiva

n° J7L//2012-SOfício Circular n° J 7L//2012-SEC

Goiânia. Cty de iQ^/nktTde 2012

Processo n° 4240219/2012

Aos Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Cientifica sobre o teor da Resolução n" 157/2012, editada pela Corregedoria

Nacional de Justiça, que acrescentou o § 2" ao artigo 1" da Resolução n° 77/2009

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio e de seus pares,

cópia do Despacho n° 4585/2012 e da Resolução n° 157/2012 da Corregedoria Nacional de

Justiça, que acrescentou o § 2o ao artigo Io da Resolução n° 77/2009. dispondo que existindo

na Comarca entidades ou programas para cumprimento de medidas socioeducativas em meio

aberto, a inspeção judicial prevista no caput do mencionado artigo deverá ser realizada pelo

menos uma vez a cada semestre.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional. acessar

www.tjgo.jus.br {link corregedoria, item publicações).

Atenciosamente,

ofcirl19/RC

DESa. BE^RIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça
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, . PODER JUDICIÁRIO
COrregeOOna Corregedoria-Geral da Justiça
geral da justiça Assessoria Jurídica
do estado de goiás

Processo n° : 4240219/2012 - Goiânia

Nome : Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Assunto : Solicita Providências

DESPACHO N° 45SJ0 /2012

p

Rs.

Expeça-se ofício circular dirigido a todos os magistrados

goianos, dando-lhes ciência do disposto na Resolução n° 157/2012, Conselho

Nacional de Justiça, que acrescentou o § 2o ao artigo 1o da Resolução n° 77/2009,

para as providências cabíveis dentro de seu âmbito de atuação, fazendo-se

acompanhar a comunicação coletiva de cópias do citado normativo e deste

despacho.

Após, em resposta ao Ofício n° 385/2012, subscrito pelo

Excelentíssimo Presidente deste tribunal, Desembargador Leobino Valente Chaves,

encaminhem-se-lhe cópias do ofício expedido e desta provisão, arquivando-se em

seguida.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, 3^^L de novembro de 2012.

AMAD/CVM

^BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça
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RESOLUÇÃO N° 157, DE 8 DE AGOSTO DE 2012

Acrescenta o § 2o ao artigo 1o da
Resolução n° 77, de 26 de maio de 2009.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

(CNJ), no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais;

CONSIDERANDO a necessidade de adequar a Resolução n° 77,

de 26 de maio de 2009, ao decidido pelo Plenário nos autos do pedido de

providências n° 0000568-60.2011.2.00.0000;

CONSIDERANDO o art. 227 da Constituição Federal que prioriza

as políticas de atendimento à infância e à juventude;

CONSIDERANDO o art. 17 do Estatuto da Criança e do

Adolescente que tutela a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral

das crianças e dos adolescentes, especialmente em razão de sua peculiar

condição de pessoa em desenvolvimento;

CONSIDERANDO o art. 95 do Estatuto da Criança e do

Adolescente que determina a fiscalização das entidades governamentais e não

governamentais de atendimento à criança e ao adolescente;

RESOLVE:

Art. 1o Acrescentar o § 2o ao artigo 1o da Resolução n° 77, de 26

de maio de 2009, com a seguinte redação:
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§ 2o No caso de existirem na Comarca entidades ou programas
para cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, a
inspeção judicial de que cuida o caput deste artigo deverá ser
realizada pelo menos uma vez a cada semestre.

Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro/Ayres Britto
Presidente
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