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Ao término da gestão anterior, os juízes do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 

Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas – DMF, Reinaldo Cintra Torres de 

Carvalho e Daniel Issler, efetuaram a entrega do relatório final do Programa Justiça ao Jovem, 

radiografia nacional a respeito da forma como vem sendo executada a medida socioeducativa de 

internação, nos 26 estados e no Distrito Federal.  

O relatório final sintetizou as impressões apontadas nos relatórios pertinentes a cada uma das unidades 

da federação.  

Os relatórios parciais, disponíveis no sítio do CNJ na internet, foram encaminhados aos Tribunais de 

Justiça (através de suas Presidências e Corregedorias) e aos Executivos Estaduais, além de outras 

autoridades integrantes do Sistema de Garantias de Direitos Infanto-Juvenis, para a adoção das 

providências cabíveis, originando procedimentos neste DMF, para acompanhamento.  

Na segunda fase do Programa Justiça ao Jovem, preocupamo-nos em focar o trabalho nas seguintes 

questões:  

1) retorno aos estados apontados como mais críticos, nos relatórios anteriores, para verificação da 

situação atual das unidades; 2) reunião com o Poder Judiciário e o Poder Executivo dos referidos 

estados, propondo-se – quando pertinentes – a realização de Curso de Aperfeiçoamento para 

Magistrados e Servidores e/ou a implantação do Projeto Eficiência nos cartórios com competência para 

a área infracional; 2) revisão da minuta de resolução sobre a execução de medidas socioeducativas, 

inclusive com discussão de seus termos com as Coordenadorias da Infância e Juventude, em reunião de 

trabalho realizada no CNJ, no dia 06/07; 3) participação no FONAJUV -Fórum Nacional da Justiça 

Juvenil; 4) acompanhamento e avaliação do SINASE, através do Colegiado Interinstitucional do 

SINASE.  

O Estado da Bahia havia sido visitado pelo Programa Justiça ao Jovem em setembro de 2010. Naquela 

ocasião, após verificadas as situações das 03 unidades de internação existentes em 02 cidades, 

constatou-se:  

• Concentração das unidades de internação na Capital e em Feira de Santana, apesar da grande 

extensão territorial do estado, sendo a única destinada ao sexo feminino a localizada em Feira de 

Santana;  

• Inexistência de programa de atendimento estadual;  

• Não elaboração do Plano de Atendimento Individualizado – PIA;  

• Permanência prolongada de adolescentes em Delegacias de Polícia, diante da falta de unidades 

regionalizadas;  

• Unidades com arquitetura prisional, sem possibilidade de adequação aos ditames do ECA e do 

SINASE;  

• Falta de uniformidade no processamento da execução das medidas socioeducativas.  
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Nos dias 09 e 10 de julho do corrente, retornamos à Bahia, acompanhados da servidora Silvia Knopf 

Fraga, onde nos reunimos, na segunda-feira, com o Desembargador Coordenador da Infância e 

Juventude, Emílio Salomão Resedá, o Juiz Auxiliar da Presidência, Ricardo Schmidt e os Juízes 

Titulares das Varas da Infância e da Juventude da Capital, Dr. Nelson Santana do Amaral e Dra. 

Mariana Varjão Alves Evangelista.  

Foi apresentada a movimentação processual da 2ª Vara da Infância, com competência para os feitos de 

conhecimento e de execução de medidas socioeducativas, com um total de 5.968 processos, sendo 497 

de execução e 183 cartas precatórias de ordem. Também se extrai do relatório a informação de que a 

distribuição no período de março a julho de 2012 havia sido de 1.145 novos feitos.  

Apresentou-se quadro da FUNDAC – Fundação da Criança e do Adolescente contemplando a 

reformulação das unidades do estado. Todavia, ainda não existe a regionalização dos centros de 

cumprimento de medidas de internação, concentrados na Capital. Segundo os juízes e a Coordenadoria 

da Infância, uma unidade na Comarca de Itabuna seria imprescindível para atender melhor ao requisito 

da manutenção dos laços familiares.  

Na manhã do dia 10/07, visitamos as unidades CASE e CASE CIA, onde os adolescentes de ambos os 

sexos cumprem medida de internação e internação provisória.  

As adolescentes do sexo feminino estavam todas acomodadas num mesmo alojamento, com pouca 

ventilação e espaço insuficiente, sendo alguns colchões colocados no chão.  

Um ponto positivo, no entanto, foi a existência de alojamento separado para uma adolescente com filho 

em fase de aleitamento. No momento da visita, a adolescente havia saído para um curso de cabeleireira.  
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Os adolescentes estavam, em sua maioria, envolvidos em alguma oficina ou atividade. Os que eram 

encontrados em seus alojamentos, ali estavam por opção – segundo a Coordenação da entidade, que 

enfatizou que as oficinas são facultativas, mas a escolarização é obrigatória.  

A visita foi acompanhada pelo Magistrado Titular, que tem feito inspeções na unidade, regularmente.  

Há espaço próprio para os adolescentes entrarem em contato telefônico com a família. Infelizmente, em 

razão da inexistência de unidades no interior, muitos jovens estão privados do contato mais próximo 

com seus entes e raramente recebem visitas.  

Os adolescentes não apresentaram queixas sobre o tratamento que lhes é dispensado na unidade, mas 

vários tinham dúvidas sobre sua situação processual.  

A unidade dispõe de atendimento médico, odontológico, psiquiátrico e fisioterápico. A equipe técnica, 

composta por assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, mostra-se bastante empenhada em atender os 

adolescentes, a despeito da precariedade estrutural.  
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Com efeito, embora o elemento humano se destaque no CASE (fato já apontado no relatório anterior), 

destoa do atendimento prestado à população internada o ambiente físico em que está inserida, que em 

tudo lembra uma unidade prisional.  
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A servidora Silvia Knopf Fraga visitou a unidade judiciária (2ª Vara da Infância e Juventude) e detectou 

a necessidade de melhor organização, sugerindo a implementação do Projeto Eficiência.  

No último dia de nossa visita, o governador da Bahia, Jaques Wagner, afirmou aos representantes do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que implodirá a Comunidade de Atendimento Socioeducativo de 

Salvador, conhecida como Case Salvador, até o fim de seu mandato, em 1º de janeiro de 2015.  

Salientamos que todas as visitas foram acompanhadas pela Secretaria de Comunicação Social e houve 

ampla cobertura pela imprensa local.  

Diante de tudo que foi constatado, determinamos a expedição de ofício às seguintes autoridades:  

1-ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado da Bahia, comunicando-o do teor do presente 

relatório, na qualidade de gestor do sistema socioeducativo em meio fechado e semiaberto, alertando-o 

para: I); a necessidade de desativação do CASE e de construção de unidade adequada aos termos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e do SINASE; II) a necessidade de construção de unidades de 

internação no interior do estado, sugerindo-se a cidade de Itabuna para receber uma delas.  
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2-aos Excelentíssimos Senhores Presidente, Corregedor e Presidente da Coordenadoria da Infância e da 

Juventude do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, dando ciência do presente relatório e sugerindo, 

dentro da conveniência administrativa e jurisdicional: I) o desmembramento da Vara da Infância e 

Juventude da Capital, que hoje atende às áreas cível e infracional; II) a realização de cursos de 

capacitação e formação continuadas, para servidores e magistrados.  

3-à Excelentíssima Senhora Corregedora Nacional da Justiça, para ciência do presente e apreciação da 

eventual ocorrência de ilícito administrativo.  

4-aos Excelentíssimos Senhores Presidente e Corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público, 

para ciência do presente relatório, e verificação da forma como a instituição vem agindo na defesa dos 

adolescentes cujos direitos têm sido violados.  

5-à Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho Nacional da Defensoria Pública,  

6-ao Excelentíssimo Senhor Procurador Geral da Justiça do Estado da Bahia, para ciência e 

providências porventura cabíveis.  

7-aos Excelentíssimos Juízes de Direito responsáveis pelas unidades visitadas, para ciência e 

providências cabíveis quanto aos fatos aqui relatados.  

Brasília, 31 de julho de 2012.  

JOELCI ARAÚJO DINIZ 

Juízas Auxiliares da Presidência do CNJ 

 

  

 


