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Ofício Circular nQ&Ò /2013-SEC

Goiânia, J *J de

Processo n° 4246446/2012

-00} de 2013.

Assunto: Orientação aos magistrados com jurisdição na área de infância e juventude

respeitado o livre convencimento motivado

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho 465/2013 e do documento

de f. 34, para conhecimento e as providências que entender necessárias dentro de seu livre

convencimento motivado.

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

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

Atenciosamente,

ofcirf)20/RC

Desembargadora NELMA BlUr^m/FERRi ;.i R.\ PI KMO
Corregedora-Geral qaJustiça
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Processo n°

Nome

Goiânia

Assunto

4246446/2012 -Aparecida de Goiânia

Juíza de Direito do Juizado da Infância e Juventude de Aparecida

: Faz Consulta

DESPACHO N° ^L^ l2™

Considerando a situação noticiada pela Juíza de Direito do

Juizado da Infância e Juventude, Maria Socorro de Sousa Afonso Silva, via ofício

0144/2012, acolho em parte o parecer de fs. 24/26 e determino a expedição de ofício-

circular aos Juizes da Infância e Juventude do Estado de Goiás, orientando-os,

respeitado o livre convencimento motivado, a:

Observarem o disposto nos artigos 108 e 183 da Lei 8069/90 e artigos 16 e

§§, e 17 da Resolução 165 do Conselho Nacional de Justiça, de 16 de novembro de

2012;

Observarem o disposto no artigo 127 da Lei 8069/90, que veda a aplicação

das medidas socioeducativas de semiliberdade e internação aos adolescentes

agraciados com o instituto da remissão; descumprida a medida imposta em remissão, o

processo deve ter continuidade, com a representação do Ministério Público, se for de

seu interesse, e com a realização de audiência de instrução e julgamento (artigo 110 do

ECA);

- Não aplicarem medida privativa de liberdade em substituição às medidas em

meio aberto, eventualmente não implantadas nas comarcas (artigo 121 do ECA);

Envidarem e articularem junto aos Prefeitos Municipais para estruturação e

funcionamento, de forma efetiva, das medidas socioeducativas em meio aberto.

Juntamente com o ofício-circu(ar, determino a remessa de cópia

do documento de f. 34.
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Em seguida, remetam os autos à Diretoria de Administração e

Operações para, em conjunto com o Departamento de Planejamento e Programas

desta Corregedoria-Geral da Justiça e Coordenadoria da Infância e Juventude,

envidarem medidas tendentes à realização de encontro dos Juizes da Infância e

Juventude, nos moldes do Workshop realizado no ano de 2011.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, 30 janeiro de 2013.

JCR

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral da Justiça
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A

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Goiás,

Senhora Secretária,

Em resposta ao oficio n° 3207/2012-SEC Processo «• 4246446/2012, informamos
aba.xo as ações implementadas pela Secretaria de Cidadania eTrabalho - SECT no tocante à
estruturação das medidas de Liberdade Assistida - LA ePrestação de Serviços àComunidade -
PSC nos municípios do Estado.

• 94 municípios do estado tem Centro de Referência Especializada de Assistência
Social -CREAS, recebendo recursos do Ministério do Desenvolvimento Social
eCombate a Fome - MDS para aexecução dos serviços. Oacompanhamento
das Medidas Socioeducativas em meio aberto está incluído nos serviços
oferecidos pelos CREAS, onde os mesmos são monitorados pela equipe técnica
da Proteção Social Especial da SECT;

Os 149 municípios goianos que ainda não implantaram CREAS. executam as
Medidas Socioeducativas com recursos próprios e também são monitorados
pela Proteção Social Especial;

• No ano de 2012 foram monitorados 12 municípios;
• Aconteceu no dia 22/06/2012 reunião descentralizada do Conselho Estadual de

Assistência Social no município de São Luiz de Montes Belos, onde foram
convidados os representantes dos Conselhos Municipais de Assistência Social e
um representante das Medidas Socioeducativas dos 246 municípios goianos Na
ocasião, a Proteção Social Especial atendeu os representantes dos municípios
repassando informações sobre os relatórios edistribuindo materiais publicados
sobre o assunto:

Vale ressaltar que novas ações estão sendo planejadas pela Proteção Social Especial
para o próximo exercício com intuito de aprimorar os serviços oferecidos pelos CREAS no
tocante às medidas socioeducativas.

Atenciosamente.


