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PODER JUDICIARIO
Presldencla

Corregedoria-Geral da Justica

PORTARIA CONJUNTA N° J5 /2010

Institui o Forum Estadual da Infancia a da
Juventude

0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTI^A DO ESTADO
DE GOIAS E 0 CORREGEDOR-GERAL DA JUSTI^A DO ESTADO DE GOIAS, no
use de suas atribuicoes legais,

Considerando as awes em desenvolvimento pela
Corregedoria-Geral da Justica na area da infancia a da juventude, em especial o
Primeiro Encontro de Juizes da Infancia a da Juventude do Poder Judiciario do Estado
de Goias, realizado em 22.6.2009;

Considerando o resultado dos mutiroes carcerarios
referentes aos exercicios de 2009 a 2010;

Considerando o termo de colaboracao celebrado entre o
Conselho Nacional de Justira, o Tribunal de Justica do Estado de Goias e a
Corregedoria-Geral da Justica, sobre os mutiroes carcerarios;

Considerando as diretrizes estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Justica, constantes da Portaria n° 512, de 14.4.2009;

Considerando a edicao do Decreto Judiciario n° 1806, de
19 de julho de 2010, criando a Coordenadoria da Infancia a da Juventude como orgao
de assessoramento da Presidencia do TJGO, em cumprimento a Resolucao n° 94, de
27/12/2009, do CNJ;

Considerando que os trabalhos referentes aos
cumpridores de medidas restritivas de liberdade impostas pelas varas da infancia a da
juventude devem ser efetivamente acompanhados pelo Estado;

Considerando que as questoes relacionadas a infancia e a
juventude envolvem orgaos a entidades externas, como o Ministerio Publico Estadual,
o Poder Executivo representado pela Secretaria da Cidadania e Trabalho, OAB,
Secretarias Municipais, Conselhos Tutelares, etc.;

RESOLVEM:

I - Instituir, no ambito do Poder Judiciario do Estado de
Goias, o Forum Estadual da Infancia a da Juventude, objetivando o desenvolvimento
de a oes concretas para o aperfeicome,ntp da execurao de medidas socio-educativas
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e das pol^ a problematica da infancia a da juventude;•t' ^cas voltadas para

II - Cabers ao Forum Estadual:

a} sugerir medidas de aprimoramento do sistema em que se

insere o adolescente em conflito com a lei;

b) promover a integracao das iniciativas do Poder Judiciario

co m os demais poderes a entidades afros, M' voltadas ao planejamento a execucao de

medidas socio-educativas;

das medidas socio-educativas aplicadas ec) conhecer
propor politicas para meihor executa-las;

d) acompanhar pro1' etos relativos a construcao, reforma e

ampliacao de centros de internacao;

e) acompanhar e propor solucoes em face das
irregularidades verificadas no cumprimento de medidas socio-educativas em meio
fechado, principalmente na situaCao de adolescentes internados em cadelas publicas;

laborar na criacao de mecanismo def) sugerir a co
hamento eletronico de internacoes provisorias;acompan

g) acompanhar o cumprimento das recomendaroes,
resolu oes a dos compromissos assumidos nos seminarios promovidos pelo Conselho

Mo ao sistema de cumprimento^Nacional de Justi^a ou pelo Tribunal de JustiCa, em refs^a
de medidas socio-educativas;

h) propor a uniformizacao de procedimentos relativos ao

sistema de cumprimento de medidas socio-educativas;

i) incentivar a realizaCao de seminarios, debates relativos ao

sistema socio -educativo;

os Fundos de Defesa dos Direitos da Crianra e1) fortalecer
do Adolescente;

I) encaminhar propostas de a^oes a entidades especificas;

m) incentivar a cris^ao de Banco de Boas Praticas na area

da infancia a juventude , divulgando tais praticas;
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n fazer relatorio trimestral de suas atividades ao

Corregedor-Gera) da Justira;

II - A Coordena ao Geral do Forum a da Corregedoria

Geral da Justi^a do Estado -de Goias ficando designado como coordenador o Juiz

Auxiliar Carlos Magno Rocha da Silva , tendo como substituto o Juiz Auxiliar Marcio de

Castro Molinari, ambos da Corregedoria;

IV - Comporao o Forum Estadual:
a membros integrantes do Poder Judiciario:
- Juizes Auxiliares da Corregedoria Geral da Justira,
- Juiz Coordenador do Orgao de Assessoramento a

Presidencia do TJGO;
- Juizes titulares de varas de competencia exclusiva da

infancia a da Juventude;

b) membros convidados:
- Representante do Ministerio Publico;
- Re resentante da Secretaria da Cidadania e do Trabalho;
- Representante da Secretaria da Saude,
- Representante da OAB;
- Representante do Conselho Estadual de Defesa dos

Direitos da Crianca a doAdolescente;

c) outros orgaos elou entidades para tanto indicados pela

Coordenarao do Forum;

data.

V - Esta Portaria Conjunta entra em vigor a partir fiesta

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Goiania, a juiho de 2010.

D semb gador PAULO TELEX
identePres

Desembargactor FEtIPE BATISTA CORDEIRO
Corregedor-Gera) da Justica
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