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PROVIMENTO N° 05, de 14 de JUNHO de 2013

Revoga o Provimento n° 12. de 17 de novembro

de 2011, edita normas quanto a procedimentos

relacionados à execução de medidas

socioeducativas, ao encaminhamento de

socioeducandos às unidades de atendimento e

aos respectivos mecanismos de controle de

prazos e dá outras providências.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE

JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, no usode suas atribuições legaise regimentais,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 147, § 2°, da Lei n°

8.069/90 e as superveniêncías da Lei n° 12.594/2012, que instituiu o Sistema

Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). e da Resolução n° 165/2012 -

CNJ, que, nos seus artigos 24/25, determinam a regulamentação de mecanismos de

controle de prazos referentes à execução das medidas socioeducativas e forma das

respectivas guias de execução;

CONSIDERANDO que a execução de medidas socioeducativas

sem a observância das disposições previstas na-legislação antes referidas, além da

ilegalidade, pode causar prejuízos à proposta pedagógica decorrente do principio da
^
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proteção integral, dificultando as possibilidades de socioeducação dos adolescentes

e criando embaraços à operacionalização do sistema de ingresso nas unidades de

atendimento socioeducativo;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de uniformização e

difusão de normas procedimentais referentes ao ingresso naquelas unidades

socioeducativas;

RESOLVE editar normas sobre a execução das medidas

socioeducativas no âmbito dos Juízos da Infância e Juventude, nos moldes do art.

^ 25, da Resolução n° 165/2012 -CNJ, nos seguintes termos:

CAPÍTULO I

DAS NORMAS COMUNS AO PROCEDIMENTO RELATIVO À EXECUÇÃO DE

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICADAS

Art. 1o. Este Provimento, com base no respeito á dignidade da

pessoa humana e á condição de pessoa em desenvolvimento ostentada pelos

adolescentes, estabelece normas reguiamentares relacionadas à execução de

medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes no âmbito do Poder Judiciário

do Estado de Goiás, a fim de efetivar o cumprimento das exigências legais

pertinentes, com especial respeito à sua personalidade, intimidade, liberdade de

p* pensamento e religião daqueles.

Art. 2o. Considera-se:

I - Guia de Execução de Internação Provisória, o documento

subscrito pelo julgador, com ordem de internação cautelar, nos termos dos arts. 108 e

183, do ECA, e art. 2o. I, da Res. 165/2012 - CNJ;

II - Guia de Execução Provisória de Medida Socioeducativa

de Internação ou Semiliberdade. a que se refere à internação ou semiliberdade

decorrente de medida aplicada por sentença oov acórdão, antes do trânsito em

julgado, nos termos dos arts. 120 a 122, do ECA, e art. 2o, II, da Res. 165/2012 -

CNJ; yr\ ,'C
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III - Guia de Execução Provisória de Medida Socioeducativa

em Meio Aberto, a que se refere à aplicação de medida de prestação de serviço à

comunidade ou de liberdade assistida por sentença ou acórdão, antes do trânsito em

julgado, nos termos dos arts. 117 e 118, do ECA, e art. 2o, III, da Res. 165/2012 -

CNJ;

IV - Guia de Execução Definitiva de Medida Socioeducativa

de Internação ou Semiliberdade, a que se refere à privação de liberdade

decorrente de sentença ou de acórdão, transitados em julgado, nos termos dos arts.

120 a 122, do ECA, e art. 2o, IV, da Res. 165/2012 - CNJ;

V - Guia de Execução Definitiva de Medida Socioeducativa

em Meio Aberto, a que se refere à aplicação de prestação de serviço à comunidade

ou de liberdade assistida, por sentença ou acórdão, transitados em julgado, nos

termos dos arts. 117 e 118, do ECA, e art. 2o, V, da Res. 165/2012 - CNJ, ou,

excepcionalmente, de advertência e de reparação de danos quando o adolescente

residir em Comarca diversa do processo de conhecimento (art. 38, Lei n°

12.594/2012 c/c § 1o, art. 11, Res. 165/2012 - CNJ);

VI - Guia de Execução de Internação Sanção, a que se refere

à internação resultante de reiterado e injustificado descumprimento da medida

anteriormente imposta, prevista no art. 122, III, do ECA e no art. 2o. VI, da Res.

165/2012-CNJ;

VII - Guia de Execução de Medida Socioeducativa em Meio

Aberto em Remissão Suspensiva do Processo, a que se refere à aplicação de

prestação de serviço à comunidade e/ou de liberdade assistida, por decisão

conforme previsto nos arts. 126, parágrafo único, e 188, do ECA, e art. 39, parágrafo

único, da Lei n° 12.594/2012.

Art. 3°. Na expedição das guias de execução acima referidas

deverão ser seguidos os modelos anexps, jgue fazem parte integrante deste

Provimento.
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Art. 4o. O ingresso do adolescente em qualquer unidade de

internação, semiliberdade ou de execução de medida socioeducativa em meio

aberto, não ocorrerá sem a apresentação de guia de execução, devidamente

instruída, expedida pelo juízo do processo de conhecimento.

§ 1o. Independentemente do número de adolescentes

participantes no processo de apuração de ato infracional e do tipo de medida

socioeducativa aplicada, a cada um deles será expedida uma guia de execução,

exceto nos casos de aplicação de advertência e de reparação de danos (art. 39, Lei

n° 12.594/2012), quando executada nos próprios autos.

§ 2o. Se a execução das medidas por último referidas realizar-

se em Comarca diversa, será expedida guia para instauração de processo executivo

no Juízo Executório (art. 11, § 1o, Res. 165/2012 - CNJ).

§ 3o. Compete ao juizo responsável pela fiscalização da

unidade socioeducativa, ao receber a guia de internação, instaurar o Processo de

Execução de Medida (PEM), determinando sua respectiva autuação (art. 39 e segs.

Lei n° 12.594/2012).

§ 4o. No caso de medida socioeducativa aplicada em remissão

suspensiva de processo, o mesmo procedimento do parágrafo anterior deverá ser

observado (art. 39, parágrafo único, Lei n° 12.594/2012).

§ 5o. Ê vedado o encaminhamento do adolescente a outra

Comarca por Carta Precatória, para execução de quaisquer medidas socioeducativas

(art. 11, § 1o, Res. n° 165/2012 - CNJ).

Art. 5o. A guia de execução, provisória ou definitiva, deverá ser

expedida pelo juizo do processo de conhecimento, com observância do modelo

próprio (art. 3o, deste Provimento).

Parágrafo único. Deverão integrar necessariamente a guia de

execução as cópias dos seguintes documentasse constantes dos autos, além de

outros considerados pertinentes pela autoridade judicial:
?
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I - carteira de identidade ou outro documento de caráter

pessoal do adolescente, especialmente os que comprovem sua idade;

II - representação;

III - certidão de reiteração de atos infracionais;

IV - decisão, sentença ou acórdão no qual se aplicou a medida

socioeducativa ou que se determinou a internação provisória;

V - certidão do ato de apreensão ou de internação do

adolescente, se for o caso;

VI - histórico escolar;

VII - estudos técnicos acerca da personalidade do adolescente

e de sua condição social e familiar;

VIII - certidão do trânsito em julgado de sentença ou acórdão;

IX - atestado de vaga, no caso de internação ou semiliberdade.

Art. 6o. Formalizada a guia de execução, com a observância

das exigências previstas no artigo anterior, o juizo do processo de conhecimento

encaminhará, em 24 (vinte e quatro) horas, cópia integral do expediente ao órgão

gestor do atendimento socioeducativo (arts. 17/18), solicitando vaga em unidade de

cumprimento de medida de internação, exceto quando se tratar de Comarca Polo,

observado o art. 19, deste Provimento.

Parágrafo único. Recebida resposta acerca de vaga em unidade

de internação, o juízo do processo de conhecimento deverá, no prazo de 24 (vinte e

quatro) horas, encaminhar o adolescente e remeter, diretamente ou via malote digital

ou outro meio eletrônico, a Guia de Execução, devidamente instruída, ao Juizo com

competência executória, a quem competirá a autuação do processo de execução,

permanecendo os autos do processo principal no juizo de origem, onde deverão ser

arquivados.
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Art. 7o. Em tramitação mais de uma guia de execução

relativamente ao mesmo adolescente, proceder-se-á à unificação das medidas,

mediante decisão declaratória (art. 45, Lei n° 12.594/2012), expedindo-se a

respectiva guia de unificação.

Parágrafo único. Na hipótese de haver cumulação de medida

socioeducativa mais grave com outras mais brandas, estas serão extintas, nos

termos do art. 42, § 3o, da Lei n° 12.594/2012.

Art. 8o. Compete ao juízo da execução comunicar ao órgão

gestor da medida socioeducativa aplicada toda e qualquer alteração da situação

processual ocorrida em relação ao adolescente, observado modelo anexo.

Art. 9o. Tratando-se de adolescente internado provisoriamente,

ao ser proferida a sentença com manutenção da medida socioeducativa privativa de

liberdade - internação e semiliberdade -, o juizo do processo de conhecimento

deverá comunicar a sua decisão, em 24 (vinte e quatro) horas, ao juizo da execução,

remetendo-lhe cópia dos documentos elencados no art. 5o, deste Provimento (art. 8o,

Res. 165/2012-CNJ).

Art. 10. Em caso de transferência do adolescente para outra

Comarca, os autos da execução deverão ser remetidos ao novo juizo responsável

pelo cumprimento da medida, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas (art. 12,

Res. 165/2012-CNJ).

§ 1o. A transferência do adolescente para a Comarca Polo,

observado o disposto no caput deste artigo, deverá ser efetivada até as 16

(dezesseis) horas, ressalvado acerto especifico com o Juízo da Comarca

destinatária.

§ 2o. Na hipótese de caso fortuito ou de força maior,

devidamente justificada, poderá o adolescente ser encaminhado para a unidade de

internação após este horário ou em feriados, caso em que a Guia de Execução

deverá ser apresentada ao Juiz Plantonista, desde] que disponibilizada a respectiva
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vaga pelo órgão gestor, que funcionará em sistema de plantão (art. 4o, VII, Lei n°

12.594/2012).

§ 3o. Na hipótese de risco à vida ou à integridade física do

adolescente, o órgão gestor procederá â transferência imediata para outra unidade,

comunicando, em 24 (vinte e quatro) horas, ao Juizo responsável pela execução, as

razões da providência adotada.

Art. 11. As questões relativas ao acompanhamento da execução

das medidas socioeducativas e seus incidentes são da competência do juizo

' responsável pela unidade de cumprimento.

Parágrafo único. A competência acerca da privação de

liberdade e qualquer incidente processual relativo à internação provisória, é do Juizo

do Processo de Conhecimento, com as ressalvas do disposto nos arts. 108 e 183, do

ECA, art. 16, da Res. 165/2012 - CNJ, e § 3o, do art. 19, deste Provimento.

Art. 12. A reavaliação das medidas socioeducativas deverá

ocorrer no prazo previsto na sentença, desde que não ultrapassado o período de 06

(seis) meses.

Parágrafo único. A reavaliação quanto à manutenção,

substituição ou suspensão das medidas de meio aberto ou de restrição ou de

^ privação de liberdade, bem como o respectivo plano individual poderá, a qualquer

tempo, ser provocada a pedido da coordenação da unidade, do defensor, do

Ministério Público, dos pais do adolescente ou responsável, ou por determinação do

próprio juiz, nos termos dos arts. 42/43 e 46, da Lei n° 12.594/2012, e art. 14, Res.

165/2012-CNJ.

Art. 13. Completados 21 (vinte e um) anos, a liberação será

compulsória, independentemente de decisão judicial (art. 121, § 5o, ECA. e art. 19,

Res. 165/2012 - CNJ), devendo o órgão gestor comunicar tal ato. de imediato, ao

juizo responsável pela fiscalização da unidad*
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CAPÍTULO II

DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE VAGAS

Art. 14. Efetuada a solicitação de vaga, nos termos do art. 6o, o

órgão gestor de atendimento socioeducativo, a Secretaria Estadual de Cidadania e

Trabalho ou órgão estadual com específica atribuição, deverá, em 24 (vinte e quatro)

horas, comunicar ao juízo de conhecimento a respectiva resposta.

§ 1o. No caso de existência de vaga, o adolescente deverá ser

encaminhado, nas 24 (vinte e quatro) horas subsequentes, sob pena de perda da

vaga pleiteada. Se inexistente, o juizo solicitante aguardará a disponibilização de

vaga pelo órgão gestor, observado o que dispõe o art. 18, deste Provimento.

§ 2o. O adolescente submetido ao cumprimento de medida

socioeducativa deve ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga

para o cumprimento de medida de privação da liberdade, exceto nos casos de ato

infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa (art. 49, II, Lei n°

12.594/2012).

§ 3o. O gestor responsável pelo gerenciamento das vagas do

sistema regionalizado, deverá viabilizar a execução da medida preferencialmente na

unidade mais próxima ao domicilio dos pais ou responsáveis pelo adolescente.

§ 4o. Na hipótese da internação provisória ser convertida em

definitiva, não será necessária solicitação de vaga quanto ao adolescente que

encontrar-se na unidade, observando-se o disposto no art. 22, deste Provimento.

Art. 15. A decisão que extinguir a medida socioeducativa de

internação ou de semiliberdade ou liberar o adolescente deverá ser, na mesma data,

comunicada ao responsável pela unidade, para/efeito de disponibilização de vaga no

sistema, bem como ao Juízo do processo de conhecimento.
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CAPITULO III

DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E DO INGRESSO DO ADOLESCENTE EM

UNIDADE DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO

Art. 16. Nenhum adolescente poderá ser privado de liberdade,

ingressar ou permanecer em unidade de internação ou semiliberdade sem ordem

escrita do juiz competente (art. 106, ECA).

Art. 17. Apreendido em flagrante por ato infracional, o

adolescente será apresentado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ao

representante do Ministério Público, que adotará uma das providências legais, nos

termos do artigo 175 e §§ do ECA.

Art. 18. O adolescente apreendido poderá permanecer na

cadeia pública, em cela separada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, período em

que deverá ser representado e ouvido em juizo, antes do seu encaminhamento ao

Centro de Internação das Comarcas Pólos (art. 185, § 2o, ECA).

Art. 19. O adolescente apreendido provisoriamente em uma das

unidades integrantes das Comarcas Pólos será encaminhado ao respectivo Centro

de Internação, mediante Guia de Internação Provisória, observadas as exigências do

art. 5o, deste Provimento (arts. 2o, I, e 7o, l, Res. 165/2012 - CNJ).

§ 1oA guia de execução utilizada para ingresso do adolescente

submetido a internação provisória na unidade, observadas as providências do artigo

5o, deverá ter autuação com o despacho do juízo executório.

§ 2o. A eficácia da decisão que ordena a internação provisória

não poderá ultrapassar o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias (arts. 108, 183 e 235,

ECA, e art. 16, Res. 165/2012 - CNJ).

§ 3o É de responsabilidade do juizo que decretou a internação

provisória o eventual excesso de prazo, devendo o juízo responsável pela

fiscalização da unidade liberar compulsoriamente q adolescente se verificado o
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transcurso de 45 (quarenta e cinco dias) sem prolação de sentença determinando

internação (§ 1o, art. 16, Res. 165/2012 - CNJ e § 1o, art. 45, Lei n° 12.5g4/2012).

Art. 20. Vencido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados

a partir da internação provisória ou determinada a liberação do adolescente, por

qualquer fundamento, antes de expirado o prazo acima referido, deverá o juizo do

conhecimento, imediatamente, remeter cópia da decisão ao juiz responsável pela

fiscalização da unidade e ao gestor da unidade, preferencialmente por malote digital

ou outro meio eletrônico (art. 17, Res. n° 165/2012 - CNJ).

Parágrafo único. Se o juízo do processo de conhecimento

aplicar medida socioeducativa de meio aberto, logo após a comunicação antes

referida, deverá ser expedido Mandado de Desinternação pelo juízo responsável pela

fiscalização da unidade, observado o disposto no art. 17, da Res. n° 165/2012 - CNJ.

CAPÍTULO IV

DA EXECUÇÃO DEFINITIVA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO

OU DE SEMILIBERDADE

Art. 21. Transitada em julgado a sentença proferida ou o

acórdão, deverá ser expedida guia de execução definitiva, nos termos do art. 5o,

deste Provimento.

Art. 22. Prolatada a sentença e mantida a medida

socioeducativa privativa de liberdade, deverá o juizo do processo de conhecimento

comunicar, em 24 (vinte e quatro) horas, ao juizo responsável pela fiscalização da

unidade, remetendo-lhe cópia da sentença ou do acórdão que decretou a medida,

estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento e o histórico escolar,

caso existente (art. 8o, Res. 165/2012 - CNJ).

Art. 23. A guia de execução provisória de medida

socioeducativa de internação ou de semiliberdade será convertida em definitiva,

mediante simples comunicação do juizo de conhecimento ao juízo responsável pela

fiscalização da unidade, devendo aquele órgâc/jurlsdicional remeter os documentos
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indicados no artigo anterior, para decisão declaratória da conversão pelo juizo da

execução.

Art. 24. Não tendo sido decretada a internação ou a

semiliberdade no curso do processo de conhecimento, se aplicadas tais medidas na

sentença e não houver trânsito julgado, deverá ser expedida a respectiva Guia de

Execução Provisória, com observância dos arts. 2o, II, e 5o, deste Provimento.

CAPÍTULO V

DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO

Art. 25. A execução da medida socioeducativa em meio aberto

deverá ser processada em autos próprios (Processo de Execução de Medida

Socioeducativa - PEM, mediante guia de execução e documentos (art. 5o, deste

Provimento), obrigatoriamente, ainda que o juizo da execução seja o mesmo do

processo de conhecimento (art. 39, Lei n° 12.594/2012), observado o teor do art. 4o.

§ 2o, deste.

§ 1o. Procedimento idêntico será observado na hipótese de

medida de remissão como forma de suspensão do processo, conforme disposto no

art. 4o, § 5o, deste Provimento.

§ 2o. O juizo do processo de conhecimento ou do local onde

residem os genitores ou responsável pelo adolescente deverá prestar ao juizo da

execução todo auxilio necessário ao seu processo de integração social e â sua

família de origem (art. 13, § 2o, Res. 165/2012 - CNJ).

§ 3o. Após a liberação do adolescente internado, o

acompanhamento da execução de medida em meio aberto, eventualmente aplicada

em substituição á medida privativa de liberdade, deve, preferencialmente, ficar a

cargo do juízo do local do domicilio dos pais^oii responsável, ao qual serão

encaminhados os autos de execução da medida, no prazo de 72 (setenta e duas)

horas (art. 13, §3o. Res. 165/2012 -CNJ). JL (\
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§ 4o. Quando o adolescente em acolhimento institucional ou

familiar encontrar-se em local diverso do domicílio dos pais ou responsáveis, as

medidas socioeducativas em meio aberto serão preferencialmente executadas

perante o juízo onde ele estiver acolhido, com a remessa dos autos de execução (art.

13, § 4o, Res. 165/2012 - CNJ).

Art. 26. É vedada, sem a observância do devido processo legal,

a aplicação das medidas socioeducativas de semiliberdade e internação ao

adolescente a quem foi concedida remissão (art. 127, ECA).

r Parágrafo único. Na hipótese de descumprimento da medida
socioeducativa de meio aberto aplicada em sede de remissão, extinguir-se-á o

Processo de Execução de Medida Socioeducativa (PEM), retomando o procedimento

de apuração do ato infracional o seu curso legalmente previsto (art. 184 e segs,

ECA).

CAPÍTULO VI

DAINTERNAÇÃO SANÇÃO

Art. 27. Não é permitida a aplicação direta das medidas

socioeducativas privativas de liberdade, nos termos do art. 122, III, do ECA, ao

adolescente a quem foi concedida a remissão.

Art. 28. A internação decorrente do descumprimento reiterado e

injustificável de medida anteriormente imposta (internação sanção) está sujeita aos

princípios da brevidade e da excepcionalidade, devendo ser avaliada a possibilidade

de substituição da medida originalmente aplicada por medida menos gravosa, nos

limites previstos no § 2o, do art. 122, do ECA.

Parágrafo único. A substituição por medida mais gravosa (art.

43, § 4o, Lei n° 12.594/2012) somente ocorrerá em situações excepcionais, após o

devido processo legal, inclusive na hipótese do art. 122, III, do ECA, e deve ser:

I - fundamentada em parecer técnico;
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II - precedida de audiência, nos termos do art. 43, § 4o, I e II. da

Lei n° 12.594/2012.

CAPÍTULO VII

COMARCAS PÓLOS

Art. 29. A gestão do sistema socioeducativo, com o

estabelecimento de regionalização de comarcas pólos, dentro do Estado de Goiás,

obedecerá a seguinte estruturação:

I - REGIÃO METROPOLITANA - COMARCA POLO - GOIÂNIA

1.1 MUNICÍPIOS COMPONENTES: Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Araçu,

Aragoiânia, Avelinópolis, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes,

Caldazinha, Campestre de Goiás, Caturai, Damolândia, Goianápolis, Goiânia,

Goianira, Guapo, Hidrolândia, Inhumas, Itauçu, Leopoldo de Bulhões. Nerópolis,

Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Teresópolis de Goiás,

Trindade e Varjão.

II - REGIÃO DO CENTRO GOIANO - COMARCA POLO - ANÁPOLIS

2.1 MUNICÍPIOS COMPONENTES: Abadiânia, Alexânia, Anápolis, Barro Alto.

jm Campo Limpo de Goiás, Carmodo Rio Verde, Ceres, Cocalzinho de Goiás, Corumbá

de Goiás, Gameleira de Goiás, Goianésia, Ipiranga de Goiás, Jaraguá. Jesúpolis.

Morro Agudo de Goiás. Nova América, Nova Glória. Ouro Verde de Goiás, Petrolina

de Goiás. Pirenópolis, Rialma, Rianápolis, Rubiataba, Santa Isabel, Santa Rita do

Novo Destino, Santa Rosa de Goiás, São Francisco de Goiás, São Patrício, Silvânia,

Taquaral de Goiás, Uruana e Vila Procópio.

III - REGIÃO NORTE - COMARCA POLO - PORANGATU

3.1 MUNICÍPIOS COMPONENTES: Alto Horizonte, Amaralina. Bonópolis,

Campinaçu, Campinorte, Campos Verdes, Colinas do Sul, Crixás, Estrela do Norte,

Formoso, Guarinos, Hidrolina, Itapaci. Mara Rosa, l^inaçu. Montividiu do Norte.

Mutunópolis, Niquelândia, Nova Iguaçu de Goiás, Novo. Planalto, Pilar de Goiás,
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Porangatu, Santa Tereza de Goiás, Santa Terezinha de Goiás, São Miguel do
Araguaia, Tombas, Uirapuru, Uruaçu e São Luiz do Norte.

IV - REGIÃO NORDESTE - COMARCA POLO - FORMOSA

4.1 MUNICÍPIOS COMPONENTES: Água Fria de Goiás, Alto Paraíso de Goiás,

Alvorada do Norte, Buritinópolis, Cabeceiras, Campos Belos, Cavalcante,

Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Flores de Goiás, Formosa, Guarani de Goiás,

laciara, Mambai, Mimoso de Goiás, Monte Alegre de Goiás, Nova Roma, Padre

Bernardo, Planaltina, Posse, São Domingos, São João D'Aliança, Simolândia, Sitio

D'Abadia, Teresina de Goiás e Vila Boa.

V - REGIÃO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL - COMARCA POLO -

LUZIÂNIA

5.1 MUNICÍPIOS COMPONENTES: Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental,

Cristalina, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de

Goiás.

V I - REGIÃO SUL - COMARCA POLO - ITUMBIARA

6.1 MUNICÍPIOS COMPONENTES: Água Limpa, Aioândia, Bom Jesus, Buriti Alegre,

Cachoeira Dourada, Castelândia, Cromínia, Edealina, Edeia, Goiatuba, Inaciolândia,

Itumbiara, Joviânia, Mairipotaba, Maurilândia, Morrinhos, Panamá, Piracanjuba,

Pontalina, Porteirão, Professor Jamil, Turvelândia e Vicentinópolis.

VII - REGIÃO SUDOESTE - COMARCA POLO - RIO VERDE

7.1 MUNICÍPIOS COMPONENTES: Acreúna, Aparecida do Rio Doce, Aporé,

Cachoeira Alta, Caçu, Chapadão do Céu, Gouvelândia, Itajá, Itarumã, Jatai, Lagoa

Santa, Mineiros, Montividiu, Paranaiguara. Peroiândia, Portelândia, Quirinópolis, Rio

Verde, Santa Helena de Goiás, Santa Rita do Araguaia, Santo Antônio da Barra, São

Simão e Serranópolis.

V III - REGIÃO OESTE - COMARCA POLO - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

8.1 MUNICÍPIOS COMPONENTES: Adelândia, Americano do Brasil, Amorinópolis,
Anicuns, Aragarças, Arenópolis, Aurílândia, Baliza, Bprn Jardim de Goiás, Buriti de

Ho Jd tu lffna. si. use umi u.> a?- i-iwjuii *-«*jp i•>.' jWj^/Aii?/^TTPf]i uTtJiü-Au) • <3iafiG<Jipi&iT'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE DjEletrônico - Acesse https:Wwww.tjgo.jus.br



ANOVI-EDIÇÃO N°1324-SEÇÃO I DISPONIBILIZAÇÃO: segunda-feira. 17/06/2013 PUBLICAÇÃO: terça-feira. 18/06/2013

/p»

corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria Geral da Justiça
do estado de goias 3

Gabinete do 3o Juiz Auxiliar da CGJ

Goiás, Cachoeira de Goiás, Caiapônia, Cezarina, Córrego do Ouro, Diorama,

Doveriândia, Fazenda Nova. Firminópolis, Indiara, Iporá, Israelândia, Itapirapuâ,

Ivolândia, Jandaia, Jaupaci, Jussara, Matrinchã, Moiporá, Montes Claros de Goiás,

Mossâmedes, Nazário, Novo Brasil. Palestina de Goiás. Palmeiras de Goiás.

Palminópolis, Paraúna, Piranhas, Sanclerlândia, Santa Bárbara de Goiás, Santa Fé

de Goiás, São João da Paraúna, São Luis de Montes Belos, Turvânia, Jandaia e

Jaupaci.

IX - REGIÃO NOROESTE - COMARCA POLO - ITABERAÍ

9.1 MUNICÍPIOS COMPONENTES: Araguapaz. Aruanã. Britânia. Faina, Goiás.

Guaraita. Heitorai, Itaberai, Itaguari. Itaguaru, Itapuranga, Mozariândia, Nova Crixás

e Mundo Novo.

X - REGIÃO SUDESTE - COMARCA POLO - CALDAS NOVAS

10.1 MUNICÍPIOS COMPONENTES: Anhanguera, Ipameri, Campo Alegre de Goiás,

Catalão, Corumbaiba, Cristianópolis, Cumari, Davinópolis, Goiandira, Marzagão,

Nova Aurora, Orizona, Ouvidor, Palmelo, Pires do Rio, Rio Quente, Santa Cruz de

Goiás, São Miguel do Passa Quatro, Três Ranchos, Urutaí e Vianópolis.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 30. O socioeducando em cumprimento de medida não pode

ser transferido para hospital de custódia, salvo se responder por infração praticada

após os 18 (dezoito) anos e por decisão do juízocriminal competente.

Parágrafo único. O adolescente acometido de saúde mental ou

transtorno psíquicodeverá ser encaminhado para atendimento médico especializado,

com informação e relatório ao juizo responsável pelo cumprimento da medida.

Art. 31. Cabe ao juiz que responder pela execução dos

programas socioeducativos em meio aberto e aqueles correspondentes às medidas

privativas de liberdade, zelar pelo efetivo respeito/as normas e princípios aplicáveis à

V
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modalidade de atendimento prestado e pela qualidade e eficácia das atividades

desenvolvidas, observado o disposto nos arts. 90, § 3o. I e II. e 95, do ECA.

Art. 32. A fiscalização das unidades de cumprimento das

medidas socioeducativas deverá ser realizada pessoalmente pelo juiz da execução

dos programas correspondentes às medidas privativas de liberdade e importa na

realização de visitas às unidades de internação e semiliberdade sob sua

responsabilidade, as quais deverão ocorrer mensalmente, cabendo-lhe, dentre as

providências necessárias para o seu adequado funcionamento, aquelas relativas:

I - ao estabelecimento de rotinas pertinentes à verificação da

qualidade da alimentação servida aos internos;

II - à observância de adequadas condições materiais dos

alojamentos;

III - à exigência de medidas de proteção aos internos, a fim de

resguardar sua integridade física e sua vida, dentre elas, a revista pessoal de todos

os que a ele tem acesso, inclusive os servidores das unidades (art. 18, ECA e arts.

16, § 2o, e 49, III, Lei n° 12.594/2012);

IV - à disponibilização de leituras no interior da unidade, com

promoção de campanhas de doação ou convênios com bibliotecas, escolas ou outras

entidades (Res. 77/2009 - CNJ).

§ 1o. Na visita em fiscalização o juiz deverá verificar se a

unidade de internação e semiliberdade possui regimento disciplinar (art. 71, Lei n°

12.594/2012) e se este é de conhecimento dos internos, de seus pais ou

responsáveis e do defensor, e se garante os princípios previstos no art. 35, da Lei n°

12.594/2012, inclusive o da ampla defesa ao adolescente (Res. 77/2009, CNJ).

§ 2o. Mensalmente, deverá o juiz elaborar relatório sobre as

condições da unidade de atendimento, conforme modelo anexo, com menção

expressa às providências referidas no caput e incisos deste artigo, e enviar à

Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de Goiás, até o dia 05 do mês
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seguinte, preferencialmente por malote digital ou outro meio eletrônico, sem prejuízo

das imediatas providências para que o seu funcionamento se dê na forma prevista

legalmente (art. 2o, Res. 77/2009 - CNJ).

§ 3o. O Ministério Público, o defensor, o adolescente e seus pais

ou responsável têm legitimidade postulatòría para a revisão judicial de qualquer

sanção disciplinar aplicada, podendo o magistrado competente suspender a

execução da sanção até decisão final do incidente (art. 48, Lei n° 12.594/2012).

Art. 33. Para o exercício das garantias individuais e processuais

dos adolescentes durante o processo de execução das medidas socioeducativas

privativas de liberdade, deverá ser assegurada a realização de entrevista pessoal

dos socioeducandos com o juiz responsável pela fiscalização da unidade (art. 111, V,

ECA, art. 4o, § 11. LC n° 13272009, arts. 1oe 2o da Res. n°. 77/2009 - CNJ. e art. 22,

Res. 165/2012-CNJ).

Parágrafo único. Antes da entrevista a que o adolescente tem

direito (art. 22, Res. 165/2012 - CNJ), o juiz deverá providenciar a entrega de

formulário, conforme modelo anexo, para apresentação de pedidos, o qual será

juntado aos autos do respectivo processo de execução para análise (art. 49, IV, Lei

n° 12.594/2012).

Art. 34. A Coordenação da Infância e da Juventude diligenciará

junto ao Tribunal de Justiça de Goiás, anualmente, para:

I - promoção de cursos de atualização e qualificação funcional

para Magistrados e Servidores acerca de temas relativos a socioeducaçâo de

adolescentes, com abordagens concernentes a princípios e normas internacionais

aplicáveis;

II - realização de estudos relativos á necessidade da criação e/

ou especialização de varas de execução de medidas socioeducativas nas Comarcas

Pólos, onde estiverem situadas as unidades de internação (art. 23, Res. 165/2012 -
CNJ);
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III - estruturação das respectivas equipes multidisciplinares nas

Comarcas Pólos.

Art. 35. Apartir da data de publicação deste ato normativo ficam

revogadas as disposições do Provimento n° 12, de 17 de novembro de 2011.

Art. 36. A comunicação deste ato normativo será enviado à

Corregedoria Nacional de Justiça, nos termos do art. 25, da Res. n° 165/2012 - CNJ.

Publique-se.

Goiânia, 14 de junho de 2013.

Desembargadora NELmMbRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral da Justiça
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ANEXOS DO PROVIMENTO N° 05, de 14 de JUNHO de 2013.

COMARCA DE

PROCESSO N°

VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

GUIA DE EXECUÇÃO DEINTERNAÇÃO PROVISÓRIA
(Art 183 da Lei n° 8.069/1990, de 13 de Julho de 1990)

U.F.:
(n° de ordem.

QUALIFICAÇÃO DO ADOLESCENTE:
1-Nome
2- Outros nomes e alcunhas
3 - Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
4-Etnia: ( ) Branca ( ) Parda ( ) Negra ( ) Amarela ( ) Indígena
5 - Filiação:
Mãe
Pai

/ /6 - Data de Nascimento:
7 - Naturalidade
8 - Documento:
8.1 -RGn°

U.F.:

8.2 Certidão de Nascimento: n°
9- Estado Civil: ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) União Estável
10- Filhos: ( )Sim ( )Não Quantos: ( )1()2()3()4 () 5 ou mais
11 - Endereço(s)

Órgão Expedidor.
Livro

U.F.

Fls.

DADOS PROCESSUAIS:
Ato Infracional: Arts.
Datas:
1- Fato: / /

2- Apreensão: /

3- Recebimento da Representação e aditamento:
4 -Decreto da Internação Provisória (cautelar):
Adolescente defendido por
( ) Advogado Constituído ( ) Advogado Designado (

/

) Defensoria Pública
Documentos que devem acompanhar esta guia: cópia do (a)

) Documento do adolescente (RG ou Certidão de Nascimento)
) Representação
) Certidão de reiteração de atos infracionais
) Documento policialou judicial onde consta a data da apreensão do adolescente (se houver)
) Decreto de internação provisória (cautelar)
) Estudos técnicos realizados (se houver)
) Certidão atualizada de processos de apuração de atos infracionais anteriores (se houver)
) Certidão do ato de apreensão (se houver)
) Histórico escolar (se houver)
) Atestado de vaga ( ) Outros.

Observações:
Cópia desta guia deve ser remetida ao gestor do sistema socioeducativo de privação de liberdade

equisitando vaga para o adolescente.

2- Com a resposta ao item 1 acima, que não deverá ultrapassar o prazo de 24 horas, esta guia deve
ser remetida à Vara responsável pela unidade de internação do adolescente.

Local e Data:

Servidor

Juiz de Direito:

Matrícula:
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[**"" VARA DA INFÂNCIA EDA JUVENTUDE
GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MEDIDASOCIQEDUCATIVA EM MEIO FECHADO

COMARCA DE

PROCESSO N°

( ) INTERNAÇÃO ( )SEMIUBERDADE
U.F.:

QUALIFICAÇÃO DO ADOLESCENTE:
1-Nome

,(n° de ordem.

2-Outros nomes e alcunhas
3 - Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
4 - Etnia: ( ) Branca ( ) Parda ( ) Negra ( )Amarela ( ) Indígena
5 - Filiação: Mãe
Pai
6 - Data de Nascimento:

7- Naturalidade
/

8-Documento: 8.1-RG n°
8.2 Certidão de Nascimento: n°

/

Órgão Expedidor.
Livro

9-Estado Civil: ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) União Estável
10-Filhos:( )Sim ( )Não Quantos: ( )1()2()3()4 () 5 ou mais
11-Endereços

DADOS PROCESSUAIS:
Ato Infracional: Art
Datas:

1- Fato: / /

2-Apreensão:
3- Recebimento da Representação e/ou aditamento:
4 - Decreto da Internação Provisória (cautelar). se houver
5 - Sentença e acórdão (se houver) que decretou a medida socioeducativa:
6- Trânsito em Julgado (se houver):

/ /

/ /

Execução da Medida de Internação
( ) com autorização para atividades externas ( ) sem autorização

Adolescente defendido por (na Execução):
( ) Advogado Constituído ( )Advogado designado ( )Defensoria Pública
Documentos que devem acompanhar esta guia: cópia da (o)

U.F.:

U.F.:

Fls.

) Documento do adolescente (RG ou Certidão de Nascimento)
) Representação
) Certidão de reiteração de atos infracionais
) Documento policial ou judicial onde consta a data da apreensão do adolescente (se houver)
) Decreto de internação provisória(cautelar)
) Estudos técnicos realizados (se houver)
) Certidão atualizada de processos de apuração de atos infracionais anteriores (se houver)
) Certidão do ato de apreensão (se houver)
) Histórico escolar (se houver)
) Atestado de vaga ( ) Outros

Observações:
1 - Caso o adolescente não esteja custodiado provisoriamente:
a) - Cópia desta guia deve ser remetida para o gestor do sistema socioeducativo de privação de liberdade
requisitando vaga para o adolescente;
b) - Com a resposta ao item 1 acima, que não deverá ultrapassar o prazo de 24 horas, esta guia deverá ser
remetida para o juizo responsável pela unidade de internação do adolescente.
2 - Caso o adolescente esteja custodiado provisoriamente e tenha havido a remessa de algum dos documentos
acima com a guia de internação provisória, não é necessário remetê-lo novamente.

Data:

Servidor

Matrícula:

Juiz de Direito:

üb H), m Wkxk. it (teia (ixre - W. CEP 741»-(U) - leUre(U) W>-Mi-h*{bl\Ab-MI • axBfB@msb
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corregedoria poder judiciário
geral da justiça corregedoria Geral da Justiça
do estado de goiás 9

Gabinete do 3o Juiz Auxiliar da CGJ

VARA DAINFÂNCIA E DAJUVENTUDE

GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA DE MEDIDASOCIOEDUCATIVA EM MEIO FECHADO
(COM TRANSITOEMJULGADO)

COMARCA DE

PROCESSO N°_

( ) INTERNAÇÃO ( ) SEMILIBERDADE
U.F.:

QUALIFICAÇÃO DOADOLESCENTE:
1-Nome

(n° de ordem.

2-Outros nomes e alcunhas
3 - Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
4 - Etnia: ( ) Branca ( ) Parda ( ) Negra (
5 - Filiação: Mãe
Pai

) Amarela ( ) Indígena

6 - Data de Nascimento:
7- Naturalidade

/ /

8-Documento: 8.1-RG n°
8.2 Certidão de Nascimento: n°

Órgão Expedidor.
Livro

9-Estado Civil: ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) União Estável
10-Ftlhos:( )Sim ( )Não Quantos: ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( ) 5 ou mais
11-Endereços

DADOS PROCESSUAIS:
Ato Infracional: Art
Datas:

1- Fato: / /

2- Apreensão: t I

3- Recebimento da Representação e/ou aditamento:
4 - Decreto da Internação Provisória (cautelar), se houver.
5 - Sentença e acórdão (se houver) que decretou a medida socioeducativa:
6- Trânsito em Julgado (se houver):

I I

Execução da Medida de Internação
) com autorização para atividades externas ( ) sem autorização

U.F.:

U.F.:

Rs.

Adolescente defendido por (na Execução):
) Advogado Constituído ( ) Advogado designado ( )Defensoria Pública

Documentos que devem acompanhar esta guia: cópia da (o)
) Documento do adolescente (RG ou Certidão de Nascimento)
) Representação
) Certidão de reiteração de atos infracionais
) Documento policialou judicialonde consta a data da apreensão do adolescente (se houver)
) Decreto de internação definitiva
) Certidão do trânsito em julgado de sentença ou acórdão
) Estudos técnicos realizados (se houver)
) Certidão atualizada de processos de apuração de atos infracionais anteriores (se houver)
) Certidão do ato de apreensão (se houver)
) Histórico escolar (se houver)
) Atestado de vaga ( ) Outros

Observações:
1 - Caso o adolescente não esteja custodiado provisoriamente:
a) - Cópia desta guia deve ser remetida para o gestor do sistema socioeducativo de privação de liberdade
requisitando vaga para o adolescente;
b) - Com a resposta ao item 1 acima, que não deverá ultrapassar o prazo de 24 horas, esta guia deverá ser
remetida para o juizo responsável pela unidade de internação do adolescente.
2 - Caso o adolescente esteja custodiado provisoriamente e tenha havido a remessa de algum dos documentos
acima com a guia de internação provisória, não é necessário remetê-lo novamente.

Local e Data:

Servidor

Matricula:
Juiz de Direito:
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corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria Geral da Justiça
do estado de goiás *

Gabinete do 3o Juiz Auxiliar da CGJ

VARA DAINFÂNCIA E DAJUVENTUDE

PUBLICAÇÃO: terça-feira. 18/06/2013

GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO

U.F.:.
.(n° de ordem.

COMARCA DE
PROCESSO N°

( ) LIBERDADE ASSISTIDA
( ) ADVERTÊNCIA

( ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ÃCOMUNIDADE
( ) REPARAÇÃO DE DANO

QUALIFICAÇÃO DO ADOLESCENTE:
1-Nome
2-Outros nomes e alcunhas
3- Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
4 - Etnia: ( ) Branca ( ) Parda ( ) Negra ( ) Amarela ( ) Indígena
5-Filiação:
Mãe
Pai
6 - Data de Nascimento:

7- Naturalidade
8-Documento: 8.1-RG n°

/ /

8.2 Certidão de Nascimento: n°
9-Estado Civil: ( ) Solteiro ( )Casado ( ) União Estável
10- Filhos: ( ) Sim ( ) Não Quantos: ()1()2()3()4 ()5ou mais
11-Endereço(s)

ÓrgãoExpedidor.
Livro

DADOS PROCESSUAIS:

Ato Infracional: Art.
Datas:

1- Fato: / / 2- Apreensão:
Representação e aditamento e/ ou termo que propõe a remissão:3-Recebimento

/ /
da

/

4-Sentença que decretou a medida socioeducativa em meio aberto:

U.F.:
U.F.:

Rs.

/

/ /

Adolescente defendido por (na Execução):
( ) Advogado Constituído ( ) Advogado designado ( )Defensoria Pública
Documentos que devem acompanhar esta guia: cópia da (o)

) Documento do adolescente (RG ou Certidão de Nascimento)
) Representação
) Certidão de reiteração de atos infracionais
) Documento policial ou judicial onde consta a data da apreensão do adolescente (se houver)
) Decisão, sentença ou acórdão no qual se aplicou a medida socioeducativa
) Estudos técnicos realizados (se houver)
) Certidão atualizada de processos de apuração de atos infracionais anteriores (se houver)
) Certidão do ato de apreensão (se houver)
) Histórico escolar (se houver)
) Atestado de vaga ( ) Outros

Observações: I
- Caso o adolescente não esteja em cumprimento de medida, por este processo, quando do trânsito em

utgado:
a) - Cópia desta guia deve ser remetida parao gestordo sistemasocioeducativo em meioaberto requisitando {
inclusão e programa ou serviço para o adolescente;
b) - Com a resposta ao item 1 acima, que não deverá ultrapassar o prazo de 24 horas, esta guia deve ser
remetida para a Vara responsável pela unidade, caso não seja o próprio juizo de conhecimento.
2 - Caso o adolescente esteja cumprindo medida por este processo e tenha havido a remessa de algum dos
documentos acima, não é necessário encaminhá-lo novamente.

Local e Data:

Servidor
Matricula:

Juiz de Direito:

tu Vi. w ip Arfr. u. fek Lm« - m iw wpiuuu. IpIa™ (l>> vi^v . b* (fjpifij—. m^y^rp^K-
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corregedoria poder judiciário
geral da justiça corregedoria Geral da Justiça
do estado de goiás *

Gabinete do 3o Juiz Auxiliar da CGJ

VARA DAINFÂNCIA E DAJUVENTUDE

GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO
<COMTRÂNSITO EM JULGADO)

U.F.:_
(n° de ordem.

COMARCA DE
PROCESSO N°

( ) LIBERDADE ASSISTIDA
( )ADVERTÊNCIA

) PRESTAÇÃO DESERVIÇO A COMUNIDADE
) REPARAÇÃO DE DANO

QUALIFICAÇÃO DO ADOLESCENTE:
1-Nome
2-Outros nomes e alcunhas
3 - Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
4-Etnia: ( ) Branca ( ) Parda ( ) Negra ( ) Amarela ( ) Indígena
5 - Filiação:
Mãe
Pai
6 - Data de Nascimento:

7- Naturalidade
8-Documento: 8.1-RG n°

/ /

ÓrgãoExpedidor.
Livro8.2 Certidão de Nascimento: n°

9 - Estado Civil: ( ) Solteiro ( ) Casado
10- Filhos: ( ) Sim ( ) Não Quantos: (
11-Endereço(s)

( ) União Estável
)1 ( )2 ( )3 ( )4 ( ) 5 ou mais

DADOS PROCESSUAIS:
Ato Infracional: Art.
Datas:
1 - Fato: / / 2- Apreensão: / /

U.F.:

U.F.:

Rs.

J

3 - Recebimento da Representação e aditamento e/ ou termo que propõe a remissão:
/ /

/4 - Sentença que decretou a medida socioeducativa em meio aberto: /

Adolescente defendido por (na Execução):
( ) Advogado Constituído ( ) Advogado designado ( )Defensoria Pública
Documentos que devem acompanhar esta guia: cópia da (o)

) Documento do adolescente (RG ou Certidão de Nascimento)
) Representação
) Certidão de reiteração de atos infracionais
) Documento policial ou judicial onde consta a data da apreensão do adolescente (se houver)
) Decisão, sentença ou acórdão no qual se aplicoua medida socioeducativa
) Certidão do trânsito em julgado de sentença ou acórdão
) Estudos técnicos realizados (se houver)
) Certidão atualizada de processos de apuração de atos infracionais anteriores (se houver)
) Certidão do ato de apreensão (se houver)
) Histórico escolar (se houver)
) Atestado de vaga ( ) Outros

Observações:
- Caso o adolescente não esteja em cumprimento de medida, poreste processo, quando do trânsito em |

ulgado:
a) - Cópia desta guia deve ser remetida para o gestor do sistema socioeducativo em meio aberto requisitando,
inclusão e programa ou serviço para o adolescente: j
b) - Com a resposta ao item 1 acima, que não deverá ultrapassar o prazo de 24 horas, esta guia deve ser;
remetida para a Vara responsável pela unidade, caso não seja o próprio juizo de conhecimento.
2 - Caso o adolescente esteja cumprindo medida por este processo e tenha havido a remessa de algum dos,
documentos acima, não é necessário encaminhá-lo novamente.

Local e data:
Servidor:
Juiz de Direito:

Matricula:
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria Geral da Justiça

Gabinete do 3o Juiz Auxiliar da CGJ

VARA DAINFÂNCIA E DA JUVENTUDE

GUIA DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO EM REMISSÃO
SUSPENSIVA DO PROCESSO

COMARCA DE Ü.F.:
PROCESSO N°
( ) LIBERDADE ASSISTIDA
( ) ADVERTÊNCIA

, (n° de ordem.
( ) PRESTAÇÃO DESERVIÇO A COMUNIDADE
( ) REPARAÇÃO DE DANO

QUALIFICAÇÃO DOADOLESCENTE:
1-Nome
2-Outros nomes e alcunhas
3- Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
4 - Etnia: ( ) Branca ( ) Parda ( ) Negra (
5 - Filiação:
Mãe
Pai

) Amarela ( ) Indígena

6 - Data de Nascimento:
7- Naturalidade
8-Documento: 8.1-RG n°

/ /

Órgão Expedidor.
Livro8.2 Certidão de Nascimento: n°

9-EstadoCivil: ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) União Estável
10- Filhos: ( ) Sim ( ) Não Quantos: ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ou mais
11-Endereço(s) ^_^

/

U.F.:

U.F.

Fls.

/

J

DADOS PROCESSUAIS:
Ato Infracional: Art.
Datas:

1- Fato: / I 2- Apreensão:
3-Recebimento da Representação e aditamento

/ /
e/ ou termo que propõe a remissão:!

4-Sentença que decretou a medida socioeducativa em meio aberto: / /

Adolescente defendido por (na Execução):
( ) Advogado Constituído ( ) Advogado designado ( )Defensoria Pública
Documentos que devem acompanhar esta guia: cópia da (o)

) Documento do adolescente (RG ou Certidão de Nascimento)
) Representação
) Certidão de reiteração de atos infracionais
) Documento policialou judicialonde consta a data da apreensão do adolescente (se houver)
) Decisão na qual se aplicou a medida socioeducativa
) Certidão do trânsito em julgado de sentença ou acórdão
) Estudos técnicos realizados (se houver)
) Certidão atualizada de processos de apuração de atos infracionaisanteriores (se houver)
) Certidão do ato de apreensão (se houver)
) Histórico escolar (se houver)
) Atestado de vaga ( ) Outros ^^__^____

Observações:
- Caso o adolescente não esteja em cumprimento de medida, por este processo, quando do trânsito em

ulgado:
a) - Cópiadesta guia deve ser remetida para o gestordo sistemasocioeducativo em meioaberto requisitando,
inclusão e programa ou serviço para o adolescente;
b) - Com a resposta ao item 1 acima, que não deverá ultrapassar o prazo de 24 horas, esta guia deve ser:
remetida para a Vara responsável pela unidade, caso não seja o próprio juizo de conhecimento.
2 - Caso o adolescente esteja cumprindo medida por este processo e tenha havido a remessa de algum dos
documentos acima, não é necessário encaminhá-lo novamente.

Local e Data:

Servidor:
Matricula:
Juiz de Direito:
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria Geral da Justiça

Gabinete do 3o Juiz Auxiliar da CGJ

VARA DA INFÂNCIA E DÁ JUVENTUDE

GUIA DE EXECUÇÃO DE INTERNAÇÃO SANÇÃO

COMARCA DE

PROCESSO N°

QUAUFICAÇÃO DOADOLESCENTE:
1-Nome

U.F.:

_(n° de ordem

2- Outros nomes e alcunhas
3- Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
4-Etnia: ( ) Branca ( ) Parda ( ) Negra ( ) Amarela ( ) Indígena
5 - Filiação: Mãe
Pai

/ /

U.F.:
6 - Data de Nascimento:
7 - Naturalidade
8 - Documento: 8.1 -RGn°

8.2 Certidão de Nascimento: n°
9- Estado Civil: ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) União Estável
10- Filhos: ( )Sim ( )Não Quantos: ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( ) 5 ou mais
11 - Endereceis)

^Orgão Expedidor.
Livro

DADOS PROCESSUAIS:
Ato Infracional: Arts.
Datas: 1- Fato: / / 2- Apreensão
3- Recebimento da Representação e aditamento: /
4 -Decreto da Internação Provisória(cautelar): /
Adolescente defendido por: ( ) Advogado Constituído (
4-Sentença: 5- Acórdão:
7- Decreto da Internação Sanção:
8 - Medida em cumprimento quando da aplicação da internação-sanção:
( )PSC ( )LA ( ) Semiliberdade

/

U.F.

Fls.

/
/

) Advogado Designado ( ) Defensoria Pública
6-Trânsito em Julgado:

Execução da Medida
( ) com autorização para atividades externas ( ) sem autorização
Prazo para cumprimento da medida:
Data prevista para o término do cumprimento da medida:. / /

Adolescente defendido por (na Execução): (
Defensoria Pública

) Advogado Constituído ( ) Advogado designado ( )

Documentos que devem acompanhar esta guia: cópia da (o)
) Documento do adolescente (RG ou Certidão de Nascimento)
) Representação
) Certidão de reiteração de atos infracionais
) Documento policialou judicial onde consta a data da apreensão do adolescente
) Sentença e Acórdão (se houver) e certidão do trânsito em julgado
) Decisão de internação-sanção
) Estudos técnicos realizados (se houver)
) Certidão atualizada de processos de apuração de atos infracionais anteriores
) Documentos sobre o ingresso/transferência da(s) unidade(s) de internação.
) Histórico escolar (caso existente)
) Certidão do ato de apreensão (se houver)
) Atestado de vaga ( ) Outros

Observações: a) - Cópia desta guia deve ser remetida para o gestor do sistema socioeducativo de privação de
iberdade requisitando vaga para o adolescente.
b) - Com a resposta acima, que não deverá ultrapassar o prazo de 24 horas, esta guia deve ser remetida ao
uízo responsável pela unidade de internação do adolescente.

Local e Data:
Servidor
Matricula:

Juiz de Direito:
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria Geral da Justiça

Gabinete do 3o Juiz Auxiliar da CGJ

VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

GUIA DE UNIRCACÃO DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
(COM TRANSITO EM JULGADO)

COMARCA DE U.F.:
PROCESSO PRINCIPAL N° ,(n° de ordem

QUALIFICAÇÃO DOADOLESCENTE:
1- Nome
2- Outros nomes e alcunhas
3 - Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
4 - Etnia: ( ) Branca ( ) Parda ( ) Negra (
5 -Filiação: Mãe
Pai
6 - Data de Nascimento:
7- Naturalidade

/ /

) Amarela ( ) Indígena

ÓrgãoExpedidor.
Livro

U.F.:

8-Documento: 8.1-RG n°
8.2 Certidão de Nascimento: n°
9-EstadoCivil: ( )Solteiro( )Casado
10- Filhos: ( ) Sim ( ) Não Quantos: (
11-Endereços:

( ) União Estável
)1 ( )2 ( )3 ( )4 ( ) 5 ou mais

DADOS PROCESSUAIS:
Número do Processo:
Ato Infracional: Art.
Datas: 1 - Fato: / /

3 - Recebimento da Representação e aditamento:
4 - Decreto da Internação Provisória (cautelar), se houver
5 - Medida Socioeducativa decretada:

Juizo:

•Apreensão:
/

6 - Sentença e Acórdão (se houver) que decretou a medida socioeducativa:

Medida Unificada:
Datas: 1 - Fato:
3 - Decreto da Internação Provisória (cautelar), se houver:
5 - Prazo máximo de cumprimento da medida socioeducativa unificada:

/ 2-Apreensão:

U.F.:

Fls.

J

Adolescente defendido por: ( )Advogado Constituído ( ) Advogado designado ( )Defensoria Pública

Documentos que devem acompanhar esta guia: cópia da (o)
) Documento do adolescente (RG ou Certidão de Nasdmento)
) Representação
) Certidão de reiteração de atos infracionais
) Documento policialou judicialonde consta a data da apreensão do adolescente
) Sentença e Acórdão (se houver) e certidãodo trânsitoem julgado
) Decisão de internação-sanção
) Estudos técnicos realizados (se houver)
) Certidão atualizada de processos de apuração de atos infracionaisanteriores
) Documentos sobre o ingresso/transferênciada(s) unidade(s) de internação.
) Histórico escolar (caso existente)
) Certidão do ato de apreensão (se houver)
) Atestado de vaga ( ) Outros

Observações: 1 - Caso o adolescente não esteja em cumprimento de medida unificada:
a) - Cópia desta guia deve ser remetida para o gestor do sistema socioeducativo de privação de liberdade
requisitando vaga em unidade para o adolescente:
b) - Com a resposta ao item 1 acima, que não deverá ultrapassar o prazo de 24 horas, esta guia deve ser
remetida para a Vara responsável pela unidade, caso se trate de juizo diverso.
2 - Caso o adolescente já esteja cumprindo a medida unificada e tenha havido a remessa de algum dos
documentos acima com as guias de execução provisória, não é necessário remetê-lo novamente.

Local e Data:

Servidor

Matricula:

Juiz de Direito:

Ha Jü, Aba lEArfar. iJb CeÉx (ixre - Ü0 (B> 74120-tK) - Tdefcna(62) JW-AJL? - tax {bimb-MI - <pggH®gxjisb-

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Dj Eletrônico - Acesse https:Uwvvw.tjgo.jiis.br

26



ANOVI - EDIÇÃO N°1324 - SEÇÃO I OISPONIBILIZAÇÃO: segunda-feira. 17/06/2013

corregedoria poder judiciário
geral da justiça corregedoria Geral da Justiça
do estado de goiás *

Gabinete do 3o Juiz Auxiliar da CGJ

VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

COMARCA DE.

PROCESSO N°

U.F.:

(n° de ordem

PROCESSO DE ORIGEM: (n° de ordem

Ofício n°:

Senhor(a) Gestor(a),

PUBLICAÇÃO: terça-feira. 18/06/2013

Sirvo-me do presente para, em observância ao disposto

no art 8°, do Provimento n° 05/2013 CGJGO, informar a(s) seguinte(s) alteração(ões) na

situação processual do(a) socioeducando(a) de nome

de

Nome

Juiz(a) de Direito

de
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NOME:

DISPONIBILIZAÇÃO: segunda-feira, 17/06/2013

corregedoria poder judiciário
geral da justiça corregedoria Geral da Justiça
do estado de goiás

Gabinete do 3o Juiz Auxiliar da CGJ

VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE GOIÂNIA
PETIÇÃO AO JUIZ

ATO

INFRACIONAL:

SEXO:

IDADE:

UNIDADE:

( ) MASCULINO ( ) FEMININO

O que você quer saber sobre o seu processo?
Qual o seu pedido?

Goiânia, /

(Assinatura)

PUBLICAÇÃO: terça-feira. 18/06/2013

2B
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corregedoria poder judiciário
geral da justiça corregedoria Geral da Justiça
do estado de goiás

Gabinete do 3o Juiz Auxiliar da CGJ

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA

Nome da Unidade:

Comarca:
Endereço:
Fone:
Email:
Vagas:
Lotação atual:
Responsável pela unidade:
Formação Acadêmica do Responsável:

DATA DA INSPEÇÃO:

Participantes da Inspeção:

PUBLICAÇÃO: terça-feira. 18/06/2013

Data da última inspeção judicial realizada na unidade, de acordo com o livro de inspeções:

Data da última inspeção realizada pelo Ministério Público na unidade, de acordo com o livro de
inspeções:

Número de alojamentos:

Alojamentos individuais:

Alojamentos coletivos:

Condições Gerais das Instalações:
Cheiro dos alojamentos: ( ) Bom
Iluminação dos alojamentos: ( ) Bom
Umidade dos alojamentos: ( ) Bom
Barulho nas alas dos alojamentos: ( )Bom
Observações:

( )Sim ( )Não Quantidade:

( )Sim ( )Não Quantidade:

( ) Médio ( ) Ruim
( ) Médio ( )Ruim
( ) Médio ( )Ruim
( ) Médio ( )Ruim

Número total de socioeducandos internados na unidade:

Socioeducandos com Guia de Execução Definitiva: ( )Sim ( )Não Quantidade:

Socioeducandos internados provisoriamente: ( )Sim ( )Não Quantidade:

Socioeducandos cumprindo medida socioeducativa de semiliberdade: ( ) Sim ( ) Não
Quantidade:

Socioeducandos com Medidade Segurança: ( )Sim ( )Não Quantidade:.

Socioeducandos internados: ( ) Sexo Feminino Quantidade:
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corregedoria poder judiciário
geral da justiça corregedoria Geral da Justiça
do estado de goiás

Gabinete do 3o Juiz Auxiliar da CGJ

( ) Sexo Masculino Quantidade:

Socioeducandos em tratamento de saúde:
Peculiaridades:

Vagas para trabalho:
Socioeducandos trabalhando:

Vagas para estudo na unidade:
Socioeducandos estudando na unidade:

Vagas para gestantes:
Socioeducandas gestantes na unidade:

( )Sim ( )Não Quantidade:

( )Sim ( )Não Quantidade:
( )Sim ( )Não Quantidade:

( )Sim ( )Não Quantidade:
( )Sim ( )Não Quantidade:

( )Sim ( )Não Quantidade:
( )Sim ( )Não Quantidade:

Há regime disciplinar? ( )Sim ( )Não
é de conhecimento dos internos, de seus paisou responsáveisou de seus defensor? ( )Sim ( )Não

Há critérios de separação de socioeducandos? ( )Sim ( )Não
Qual critério? ( ) Idade ( )CondiçãoFísica ( ) Provisoriedade/Definrtividade

( ) Reincidência ( ) Natureza do Ato Infracional

Estão sendo atendidas as distinções?

Socioeducandos em situação de proteção:

Socioeducandos com medida disciplinar

Fugas no último ano:

Rebeliões no último ano:

Áreadestinada para visita familiar

É asseguradodireito de visita

Área de banho de sol
Observação:

( )Sim ( )Não

( )Sim ( )Não Quantidade:

( )Sim ( )Não Quantidade:

( )Sim ( )Não Quantidade:

( )Stm ( )Não Quantidade:

( )Sim ( )Não

( )Sim ( )Não

( )Sim ( )Não

É servidaalimentação: ( )Sim ( )Não
Há rotina para verificaçãoda qualidadeda alimentação: ( )Sim ( )Não
Há acompanhamento nutricional: ( )Sim ( )Não

Há disponibilização de leituras para socioeducandos?
Há material disponível para leitura:

Consultório odontológico:
Dias da semana em que são realizados atendimentos:

Local apropriado para realização de cultos:

Sala de entrevista com advogado:
Observações:

( )Sim ( )Não
( )Sim ( )Não
( ) Livros ( ) Periódicos ( ) Gibis

Existe Biblioteca? ( )Sim ( )Não
Existe convênio com bibliotecas,escolas ou entidades paradisponibilização de leitura: ( ) Sim ( ) Não

( )Sim ( )Não

( )Sim ( )Não

( )Sim ( )Não
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Estão sendo atendidas as distinções quanto ao sexo? ( )Sim ( )Não

Há alojamentos escuros? ( )Sim ( )Não

Há aplicação de sanções coletivas? ( )Sim ( )Não

Prestação de assistência social ( )Sim ( )Não ( ) Parcialmente
No que consiste a assistência material? ( ) Fornecimento de colchão ( ) roupas de cama

( ) roupas ( ) materiais higiênicos de uso pessoal
Observações:

São realizadas atividades laborativas?
Observações:

Prestação de assistência à saúde
Observações:

Prestação de assistência jurídica
Observações:

Prestação de assistência educacional
Observações:

Prestação de assistência social
Observações:

Prestação de assistência religiosa
Observações:

Prestação de assistência religiosa
Observações:

( )Sim ( )Não ( ) Parcialmente

( )Sim ( )Nâo ( ) Parcialmente

( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente

( )Sim ( )Não ( ) Parcialmente

( )Sim ( )Não ( ) Parcialmente

( )Sim ( )Não ( ) Parcialmente

( )Sim ( )Não ( ) Parcialmente

Hámedidas de proteção aos internos para resguardar a integridade física e a vidados intemos?( ) Sim ( ) Não
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corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria Geral da Justiça
do estado de goiás 9

Gabinete do 3o Juiz Auxiliar da CGJ

PUBLICAÇÃO: terça-feira. 18/06/2013

Há revista pessoal de todos aqueles que tem acesso aos internos? ( )Sim ( )Não ( ) Parcialmente
Observações:

Encontradas armas de fogo ou instrumentos capazes de ofender a integridade física? ( )Sim ( )Não
Observações:

Aparelhos de comunicação e/ou acessórios apreendidos?
Observações:

Mortes naturais? ( )Sim ( )
Observações:

Mortes por homicídio? ( )Sim ( )Não
Observações:

Mortes por suicídio? ( )Sím ( )Nâo
Observações:

( )Sim ( )Não

VtíiVXm l^/nk. bt üdb (xsna - US UP IMiW - lettrelWl JBli-XS - foi (UJilb-üb// - arogsn&OTuslr

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Dj Eletrônico • Acesse https:Wwww.tjgo.jus.br



ANOVI - EDIÇÃO N»1324 - SEÇÃO I DISPONIBILIZAÇÃO: segunda-feira. 17/06/2013 PUBLICAÇÃO: terça-feira. 18/06/2013

corregedoria poder judiciário
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Gabinete do 3o Juiz Auxiliar da CGJ

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS EDA SITUAÇÃO DOS
SOCIOEDUCANDOS NAUNIDADE DEINTERNAÇÃO:
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DISPONIBILIZAÇÃO: segunda-feira. 17/06/2013

corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria Geral da Justiça
do estado de goiás "

Gabinete do 3o Juiz Auxiliar da CGJ

PUBLICAÇÃO: terça-feira. 18/06/2013

COMENTÁRIOS GERAIS SOBRE A SITUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO SOCIOEDUCATIVO:
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DISPONIBILIZAÇÃO: segunda-feira. 17/06/2013

corregedoria poder judiciário
geral da justiça corregedoria Geral da Justiça
do estado de goiás 9

Gabinete do 3o Juiz Auxiliar da CGJ

PUBLICAÇÃO: terça-feira. 18/06/2013
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DISPONIBILIZAÇÃO: segunda-feira. 17/06/2013

corregedoria poder judiciário
geral da justiça corregedoria Geral da Justiça
do estado de goias a

Gabinete do 3o Juiz Auxiliar da CGJ

PUBLICAÇÃO: terça-feira. 18/06/2013
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PUBLICAÇÃO: terça-feira. 18/06/2013

Ka m m jffkér. ü Oefe (iene - GO CS1 HW132Ü - lètere(fe2l 3H6-2bü - fox (WM-&11 • ajtBjaagto^b-
37

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE DjEletrônico - Acesse https:Wwww.tjgo.jus.br



ANO VI - EDIÇÃON° 1324 - SEÇÃO I

^

DISPONIBILIZAÇÃO: segunda-feira. 17/06/2013

corregedoria poder judiciário
geral da justiça corregedoria Geral da Justiça
do estado de goiás "

Gabinete do 3o Juiz Auxiliar da CGJ

Observação: Incluir fotografias.

de

Assinaturas:

PUBLICAÇÃO: terça-feira. 18/06/2013

de
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