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PORTARIA CONJUNTAN0 <Pf /2013.

Dispõe sobre o Fórum bstadua! da Infância e

da Juventude.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE

GOIÁS E A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, no uso

de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO as diretrizes estabelecidas pelo Conselho

Nacional de Justiça, consoante Portaria n° 512, de 14/4/2009;

CONSIDERANDO a edição do Decreto Judiciário n° 808/2013 que

instituiu a Coordenadoria da Infância e da Juventude como órgão de assessoramento

temático da Justiça do Estado de Goiás, destinado a atender demandas da

Presidência e da Corregedoria-Geral da Justiça, em cumprimento à Resolução n° 94,

de 27/12/2009, do Conselho Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO a edição da Portaria Conjunta n° 01/2013 que

designa coordenadores da infância e da juventude a Dra. Maria Socorro de Sousa
Afonso da Silva e o Dr. Carlos José Limongi Sterse;

CONSIDERANDO as ações em desenvolvimento pela

Corregedoria-Geral da Justiça, como o Primeiro Encontro de Juizes da Infância e da
Juventude do Poder Judiciário do Estado de Goiás, realizado em 22/6/2009 e as duas

edições do Workshop da Infância e da Juventude realizadas em 2011, os diversos

encontros e projetos desenvolvidos na área;

CONSIDERANDO que os trabalhos impostos aos infratores pelas

varas da infância e da juventude, objetivando o cumprimento de medidas restritivas de
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liberdade, devem ser efetivamente acompanhados pelo Estado;

CONSIDERANDO que as questões afetas à infância e à juventude
envolvem órgãos e entidades externas, corno o Ministério Público Estadual, o Poder
Executivo representado pela Secretaria da Cidadania e Trabalho, a Ordem dos
Advogados do Brasil, as Secretarias Municipais e os Conselhos Tuíelares, etc;

CONSIDERANDO os profícuos resultados oriundos da Portaria n°

15/2010 e Portaria Conjunta n° 06/2011,

RESOLVE

I - Implementar, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goiás,

o Fórum Estadual da Infância e da Juventude, com objetivo de desenvolver as ações

concretas para o aperfeiçoamento da execução de medidas socioeducativas e das

políticas voltadas para a problemática da infância e da juventude;

II -Atribuir competência ao Fórum Estadual para:

a) sugerir medidas de aprimoramento do sistema em que se

insere o adolescente em conflito com a lei;

b) promover a integração das iniciativas internas dos órgãos do

Poder Judiciário com os demais poderes e entidades afins, voltadas para o

planejamento e execução de medidas socioeducativas;

c) conhecer da situação de execução das medidas

socioeducativas aplicadas e propor políticas para melhoria;

d) acompanhar projetos de construção, reforma e ampliação de

centros de internação;

e) implementar medidas para solução das irregularidades

verificadas no cumprimento de medidas socioeducativas em regime fechado,

concernentes a adolescentes internados em cadeias públicas;
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f) sugerir e coadjuvar na implantação de mecanismos de
acompanhamento eletrônico de internações provisórias;

g) acompanhar o cumprimento das recomendações, resoluções e
dos compromissos assumidos nos seminários promovidos pelos Conselho Nacional de
Justiça, Tribunal de Justiça e pelas Corregedoria-Geral da Justiça e Coordenadoria da
Infância e da Juventude, em relação ao sistema de cumprimento de medidas

socioeducativas;

h) propor a uniformização de procedimentos relativos ao sistema

de cumprimento de medidas socioeducativas;

i) incentivar a realização de seminários e debates acerca do

sistema socioeducativo;

j) promover o fortalecimento dos Fundos de Defesa dos Direitos

da Criança e do Adolescente;

k) incentivar a criação de Banco de Boas Práticas na área da

infância e da juventude, com divulgação de tais práticas;

I) relatar trimestralmente suas atividades à Corregedora-Geral da

Justiça;

m) desenvolver atividades alinhadas à Coordenadoria da Infância

e da Juventude;

III - A Presidência do Fórum será exercida pelo 3o Juiz Auxiliar da

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás e, em sua ausência por qualquer

dos demais, competindo-lhe a convocação dos membros para as reuniões. As

reuniões ordinárias serão realizadas semestialmenie e as extraordinárias em virtude

de convocação do presidente ou do substituto legal;

IV - O Fórum Estadual será composto por:

a) membros integrantes do Poder Judiciário:

Juiz Auxiliar da Corregedcria-Geral da Justiça;

Juizes Coordenadores de? infância e da Juventude;
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Juizes titulares de varas de competência exclusiva da Infância e da
Juventude;

b) membros convidados:

Representante do Ministério Público Estadual;
Representante da Secretaria da Cidadania e do Trabalho;
Representante da Secretaria da Saúde;

Representante da OAB;

Representante do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente;

c) outros órgãos e/ou entidades indicados pela Presidência do

Fórum;

sgs

V - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Goiânia, i í de maio de 2013.

An [WWJ/VA^Des4lm6|rgador NEY TELES DE PAULA
Presidente do'tribuna! de Justiça do Estado de Goiás
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Desembargadora NELMA BRA^ÇÓ FERREIRA PERILO
Corregedora-Gei^da Justiça
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