
 
Poder Judiciário 

Conselho Nacional de JustiçaConselho Nacional de JustiçaConselho Nacional de JustiçaConselho Nacional de Justiça    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE VISITA  
 

PROGRAMA JUSTIÇA AO JOVEM  
 

ALAGOAS 
 

JULHO DE 2012 
  



 
Poder Judiciário 

Conselho Nacional de JustiçaConselho Nacional de JustiçaConselho Nacional de JustiçaConselho Nacional de Justiça    
    

 
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 Executivos 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; 

 
3) 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; 

 
4) Participação no FONAJUV - Fórum Nacional da Justiça Juvenil; 
 
5) Acompanhamento e avaliação do SINASE, através do Colegiado Interinstitucional do 

SINASE; 
 
6) Termos de cooperação com a CHILDHOOD e a UNICEF; 
 
7) Elaboração da Carta de Constituição de Estratégias em Defesa da Proteção Integral 

dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
 
8) Termo de Compromisso com o Distrito Federal.  
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Dentre os Estados apontados como críticos em relação ao Sistema Socioeducativo, 
conforme relatório do Programa Justiça ao Jovem, apontou-se o Estado de Alagoas, o qual recebeu 
visitas da equipe deste Departamento no período de 21 a 25 de outubro de 2010, e apresentava 
como principais deficiências, in verbis: 

 
1. A falta de regionalização das unidades de internação, o que obriga o deslocamento 

dos adolescentes que residem no interior cumprir as medidas de internação na cidade de Maceió e 
impossibilita, no mais das vezes, a visita e o acompanhamento do adolescente por seus familiares; 

 
2. Inadequação das atividades de educação, profissionalização, cultura e lazer, bem 

como predominância da cultura de segregação e segurança; 
 
3. As unidades apresentavam arquitetura prisional e sem a devida manutenção; 
 
4. Foram ouvidas reclamações em relação à quantidade e qualidade das refeições 

fornecidas; 
 
5. Carência de funcionários e técnicos, além da maior parte dos educadores ser formada 

por voluntários que recebiam aproximadamente um salário-mínimo, por mês, como ajuda de custo; 
 
6. Ausência de autonomia financeira das unidades para atendimento de pequenas 

necessidades; 
 
7. Ausência de programa e projeto socioeducativo a ser seguido pelas unidades; 
 
8. Não havia separação entre os internos por idade, compleição física ou gravidade da 

infração cometida; 
 
9. A existência de um Núcleo Estadual de Atendimento Socioeducativo – NEAS que 

presta atendimento aos adolescentes de todas as unidades nas áreas de saúde, física e mental, de 
escolarização e de profissionalização, foi visto como um aspecto positivo, contudo prejudicado pela 
falta de profissionais, equipamentos e materiais de reposição como remédios e insumos para as 
oficinas profissionalizantes; 

 
10. A assistência jurídica era prestada de forma precária;  
 
11. Em relação ao Poder Judiciário, perceberam-se falhas nos procedimentos de 

execuções por ser realizada a reavaliação da medida pelo magistrado sem a participação da Defesa e 
do Ministério Público, bem como a intimação dos atos decisórios ser feita apenas a unidade. Viu-se 
também que as execuções originadas em processos de conhecimento de outras comarcas eram 
processadas por meio de carta precatória. 

 
A partir desse quadro, foram feitas várias sugestões ao Poder Executivo e Poder 

Judiciário, dentre as quais se destacam: 
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1. Formulação de projeto pedagógico (Poder Executivo); 
 
2. Construção de unidades de internação no interior (Poder Executivo); 
 
3. Adaptação das unidades existentes para que possam atender às determinações legais 

(Poder Executivo); 
 
4. Qualificação e treinamento dos servidores (Poder Executivo); 
 
5. Capacitação de juízes e servidores (Poder Judiciário). 
 
Em face desse quadro encontrado pelo Programa Justiça ao Jovem, em outubro de 2010, 

e diante da necessidade premente de substanciais mudanças na situação das unidades de internação 
locais e no sistema socioeducativo de um modo geral, após a remessa dos relatórios ao Chefe do 
Poder Executivo local, ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, 
ao Procurador Geral de Justiça do Estado de Alagoas, ao Defensor Público do Estado de Alagoas, 
ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, à Secretaria de Estado da Mulher, 
da Cidadania e dos Direitos Humanos do Estado de Alagoas, ratificou-se a conveniência de nova 
inspeção no estado de Alagoas. 

 
Cumpre registrar que, até então, não havia sido remetida resposta do Governo do 

Estado. 
 
Desse modo, nos dias 16 e 18 de julho, foi feita nova visita ao Estado de Alagoas, a qual 

foi dividida em três momentos, quais sejam, primeiramente, foi feita uma reunião com o Juiz da 
Vara da Infância e Juventude de Maceió, único com competência para conhecimento do panorama 
atual do sistema socioeducativo no estado, bem como das dificuldades enfrentadas pelo Poder 
Judiciário para eficaz atendimento das demandas nessa área. Em seguida, foram levadas as questões 
envolvendo a pauta da visita, principalmente, no que se refere à atuação do Poder Judiciário, a 
Desembargadora Maria Catarina Ramalho Moraes, representante do Presidente do Tribunal de 
Justiça de Alagoas e ao Desembargador James Magalhães de Medeiros, Corregedor do Tribunal de 
Justiça de Alagoas. Igualmente, procurou-se conhecer as instalações da Vara da Infância e 
Juventude de Alagoas e o modo de gestão das atividades cartorárias ali realizadas.  

 
Em um segundo momento, foram realizados encontros com o Poder Executivo do 

Estado de Alagoas em busca do estabelecimento de um debate para adoção das medidas necessárias 
para a melhoria do sistema socioeducativo e das unidades de internação da localidade. Neste ponto, 
discutiu-se sobre as providências tomadas e pretendidas pelo Estado de Alagoas com o Secretário 
de Estado da Promoção da Paz, Sr. Jardel Aderico, e com o Secretário-Chefe do Gabinete Civil, Sr. 
Álvaro Antônio Machado.  

 
Por fim, foi feita visita às unidades de internação situadas em Alagoas e a unidade de 

atendimento socioeducativo em meio aberto. 
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Antes de serem detalhadas as atividades realizadas e apresentadas as conclusões da 

vistoria feita em Alagoas, importante esclarecer que a responsabilidade pela gestão de todo Sistema 
Socioeducativo, principalmente das unidades de internação, é de competência da Secretaria de 
Estado da Promoção da Paz, a partir do ano de 2011. As unidades de internação provisória e 
definitiva estão localizadas apenas na capital Maceió e há 36 vagas na unidade de internação 
provisória, 112 vagas nas unidades de internação definitiva masculina, 20 vagas na unidade de 
internação feminina (provisória e definitiva), além de 20 vagas de unidade de semiliberdade. Por 
ocasião da visita, nenhuma unidade estava com lotação acima de sua capacidade. 

 
De igual modo, deve ser ressaltado que a Presidência e a Corregedoria do Tribunal de 

Justiça do Estado de Alagoas, o Juiz da 1ª Vara Criminal da Infância e Juventude da Capital, Dr. 
Fernando Tourinho, os servidores da 1ª Vara Criminal da Infância e da Juventude e os responsáveis 
pelas unidades de internação foram receptivos e solícitos, bem como forneceram todo o apoio 
necessário para a conclusão dos trabalhos.   

 
No pertinente ao Poder Judiciário, na visita realizada à Vara da Infância e Juventude de 

Alagoas, constatou-se que há instalações físicas adequadas ao funcionamento das atividades 
cartorárias e que dispõe o Juízo de equipe técnica, nos termos da Recomendação n. 2 deste 
Conselho.  Há sala privativa e confortável para acomodação dos adolescentes e das testemunhas, 
sendo que a sala reservada para os adolescentes tem passagem direta para a sala de audiências de 
forma a preservar a integridade e evitar estigmatização. É feito rígido controle dos prazos 
processuais e da situação de cada adolescente.  

 

  
 
O Juízo está em fase inicial da virtualização dos processos judiciais. Dessa forma, os 

processos iniciados atualmente são todos digitalizados, apesar das dificuldades apresentadas pelos 
demais participantes do Sistema Justiça, em especial advogados e pelos órgãos de gestão 
administrativa das unidades, os quais não dispõem das ferramentas eletrônicas que permitam 
participação integral no processo judicial eletrônico. Assim, os servidores do Juízo acabam 
sobrecarregados, pois acabam responsáveis por digitalizar a maior parte dos documentos 
apresentados pelas partes, tornando-os, inclusive, igualmente responsáveis pelo conteúdo material 
dos documentos quando por eles digitalizados.  
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A única preocupação com os trabalhos realizados é a extensa pauta de audiências 
marcadas até para o final do ano, o que pode comprometer a eficácia da medida e do processamento 
do feito.  

 
Em reunião com o Secretário do Estado de Promoção da Paz Sr. Jardel Aderico e seus 

auxiliares, foi apresentado o plano de reestruturação do Núcleo Estadual de Atendimento 
Socioeducativo – NEAS, criado a partir do Decreto n. 17.931, de 27 de janeiro de 2012 (em anexo), 
além do Decreto n. 17.932 de 27 de janeiro de 2012, que cria, no âmbito do Estado de Alagoas, a 
comissão intersetorial do sistema de atendimento socioeducativo – SINASE, composta por 
representantes de diversos órgãos do Governo do Estado, como a Secretaria de Estado da Promoção 
da Paz Secretaria de Estado da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos, Secretaria de Estado 
da Defesa Social, Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de 
Estado da Educação e do Esporte, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado do Trabalho, 
Emprego e Qualificação Profissional, Secretaria de Estado da Cultura, Secretaria de Estado do 
Planejamento e do Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Estado da Fazenda e Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

 
Entre as medidas previstas no Decreto n. 17.931/2012, destacam-se elaboração do Plano 

Estadual de Medidas Socioeducativas; revisão do Regimento Interno da Superintendência de 
Proteção e Garantia em Medidas Socioeducativas; implantação de unidades produtivas na área do 
NEAS, visando promover o desenvolvimento econômico e oferecer profissionalização e inserção 
dos socioeducandos no mercado de trabalho; implantação de um Núcleo Administrativo local e 
definição de novos procedimentos administrativos; criação de almoxarifado central; aquisição de 
material permanente e de consumo necessários ao funcionamento adequado; contratação dos 
serviços permanentes necessários; revisão, reestruturação e readequação da frota de veículos; 
implantação do Sistema de Informação para Infância e Adolescência – SIPIA II; revisão, 
reestruturação e readequação do quadro de servidores; implantação do Programa de Formação 
Continuada para os servidores; reformas de prédios, ampliação e adaptação das unidades de 
internação, com adequação às normas do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – 
SINASE e às disposições específicas sobre espaços destinados ao atendimento Socioeducativo;  
aquisição de novos equipamentos e substituição dos equipamentos obsoletos, visando à utilização 
de tecnologias mais modernas e adequadas; implantação de estratégias para o desenvolvimento de 
atividades pedagógicas, profissionalizantes, semiprofissionalizantes, terapêuticas e recreativas em 
horário integral aos socioeducandos; criação de selo social, agregando valor aos produtos 
confeccionados nas oficinas; implantação do Plano Operativo Estadual de Saúde Integral para 
Adolescentes em Regime de Privação de Liberdade obedecendo às Portarias Interministeriais 
MS/SEDH/SPM nºs 1426/2004 e 647/2008 SAS/MS; identificação dos socioeducandos usuários de 
substâncias psicoativas para encaminhamento à recuperação da dependência química, por meio do 
Projeto “Acolhe Alagoas”, da Superintendência de Políticas sobre Drogas, da Secretaria de Estado 
da Promoção da Paz; garantir a execução dos Planos Individuais de Atendimento – PIA, 
supervisionando-os; implantação da Norma Geral de Ação – NGA, garantindo a segurança externa 
do NEAS e a escolta dos socioeducandos; implantação de banco de dados central destinado ao 
armazenamento das informações integrais relacionadas aos socioeducandos; implantação de 
mecanismos adequados para o encaminhamento dos socioeducandos egressos ao mercado de 
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trabalho, programas sociais e acesso aos direitos básicos do cidadão; e elaboração e implementação 
das medidas socioeducativas de meio aberto, programas de liberdade assistida e prestação de 
serviços à comunidade. 

 
Tais ações são objeto de um plano de acompanhamento, igualmente, apresentado na 

reunião (em anexo). 
 
Foi feita, ainda, outra reunião com o Secretário-Chefe do Gabinete Civil, Sr. Álvaro 

Antônio Machado, o Secretário de Estado Especial de Promoção da Paz, Sr. Jardel Aderico, 
Secretaria de Estado da Mulher da Cidadania e dos Direitos Humanos, Sra. Kátia Born, , Secretaria 
da Assistência Social, Sra. Celyane da Rocha Santos, Presidente do Conselho Estadual da Criança e 
do Adolescente, Sr. Cláudio Fernando Rodrigues Soriano, e Representante da Defensoria Pública 
do Estado, na qual os envolvidos ratificaram os compromissos de cada pasta para a reestruturação 
da execução das medidas socioeducativas.  

 
Na terceira parte da visita ao Estado de Alagoas, retornou-se a três unidades de 

internação definitiva masculina e a unidade de atendimento dos adolescentes em cumprimento de 
liberdade assistida e prestação de serviços a comunidades.  

 

 
 
As unidades de internação ficam localizadas em um mesmo espaço físico em localidade 

a cerca de trinta minutos do centro de Maceió, em uma área predominantemente residencial. Além 
das três unidades, no mesmo local, está localizado o NEAS – Núcleo Estadual de Atendimento 
Socioeducativo, responsável pelas áreas de saúde, escolarização e profissionalização, além de 
contar com quadra desportiva. Não há programa de atendimento socioeducativo de qualquer 
entidade inscrito no respectivo Conselho Estadual ou Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, como determinado no artigo 81 da Lei n. 12.594, de 18 de janeiro de 2012.  

 
Acompanharam a visita o Juiz da 1ª Vara Criminal da Infância e da Juventude de 

Alagoas, Dr. Fernando Tourinho, o Secretário da Promoção da Paz, Sr. Jardel Aderico e os gestores 
das unidades, bem como houve a participação da Secretaria de Comunicação Social do Conselho 
Nacional de Justiça e ampla cobertura pela imprensa local.    

 
A primeira unidade visitada foi a UIM – Unidade de Internação Masculina, que conta 

com capacidade para 50 adolescentes, mas, no mês da visita, havia 39 adolescentes, sendo 15 do 
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interior e 24 da capital, com idades entre 13 e 17 anos. A estrutura física da unidade não está 
adequada aos padrões exigidos na espécie, em especial por possuir caráter prisional. Além disso, a 
estrutura está bastante danificada, motivo pelo qual, segundo seu diretor, foi iniciada uma reforma 
emergencial. O primeiro contato na unidade foi com quatro adolescentes que estavam em uma sala 
de aula com duas professoras. Este grupo seria formado por adolescentes que, por questões de 
segurança, não poderiam ter contatos com os demais. Os adolescentes reclamaram da falta de 
estrutura local e da ausência de atividades extracurriculares, deixando-os diariamente ociosos.   

 
No local em que ficam alojados os adolescentes pode se perceber efetivamente a 

deterioração dos quartos e a necessidade de uma reforma ampla e a imediata necessidade de 
transferência daqueles que ali estão. Pelas péssimas condições, poucos quartos são utilizados, o que 
gera a concentração dos adolescentes, aumentando ainda mais as condições degradantes, pois 
passam a dormir em colchões espalhados por todo o quarto e não há modo de manter sequer mínima 
higiene. Há grande incidência de mosquitos, o que faz com que os adolescentes mantenham uma 
espécie de corda queimando diuturnamente, tornando o odor mais desagradável e inóspito. Os 
quartos interditados estão completamente destruídos e incendiados.  
 

   
 

Os adolescentes que estavam no local reclamaram da péssima estrutura e igualmente de 
permanecerem sem atividades extracurriculares, o que os fazia permanecer ali durante todo o dia, 
dentre dos quartos.  

 
Nesta unidade, foi visitada uma ala, na qual estariam os supostos adolescentes de maior 

periculosidade ou com algum grau de liderança negativa na unidade. É uma área separada com dois 
quartos e um pequeno pátio. Os adolescentes ficam no local sem contato com os demais, vão a 
escola em horário especial e não fazem outras atividades. Ademais, o espaço não comporta a 
quantidade de adolescentes, obrigando-os a espalharem colchões e bens pessoais pelo chão. A 
escolha dos adolescentes é feita pela direção e comunicada ao Juízo responsável e, segundo os 
gestores, eles são avaliados constantemente e tão logo seja observada a sua evolução, retornam ao 
convívio. Ouvidos, contudo, os adolescentes informaram que não viam razão para estar separados e 
reclamaram do tratamento dispensado pelos gestores, os quais, segundo eles, agem de modo 
abusivo. 
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Há um projeto de rádio para todas as unidades, contudo, neste momento, a escolha das 
músicas é feita pelos administradores, o que gera muita reclamação dos adolescentes, os quais 
gostariam de opinar na escolha dos estilos musicais tocados.   

 
A segunda unidade visitada foi a UIME – Unidade de Internação Masculina Extensão 

com capacidade para 22 adolescentes, contudo, atualmente, com 20 adolescentes internados, sendo 
11 da capital e 09 do interior. Todos com idade entre 13 e 17 anos. Como destacado no primeiro 
relatório do Programa Justiça ao Jovem, essa unidade é a que mais se aproximava dos padrões 
legais, e, atualmente, apesar de igualmente necessitar de reformas, possui uma estrutura 
efetivamente não tão aproximada de aspectos prisionais. Há uma nítida separação por compleição 
física e idade, vez que os adolescentes que ali estavam são mais novos e com menor porte físico. O 
ambiente é higienizado e não há superlotação. A maior reclamação dos adolescentes é a falta de 
atividades. No momento da visita, chegaram, inclusive, a postular pela possibilidade de soltarem 
pipas. 

 

   
 
Todos os adolescentes, a exceção de um, estavam fora de seus quartos e conviviam 

aparentemente sem maiores divergências entre si. Preocupante, porém, a situação do adolescente 
restrito ao seu quarto, que, por ter problemas de relacionamento com os demais e já ter sido por eles 
agredido, permanece durante todo o dia em seu quarto, sem qualquer convívio e atividade. 

 
A última unidade visitada foi a UIJA – Unidade de Internação para Jovens e Adultos, 

em que permanecem os adolescentes com mais de 18 anos. Com capacidade para 40 jovens, a 
unidade atualmente conta com 24 socioeducandos, sendo 13 da capital e 11 do interior. A unidade 
igualmente tem aspecto prisional e está em reforma e uma ala estaria interditada e sem a presença 
de adolescentes. Ao chegar ao local, havia um grupo de adolescentes participando de um jogo de 
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futebol. Em inspeção aos quartos, verificou-se que, apesar da reforma em seu telhado, em dias 
chuvosos, como no momento da visita, via-se gotejamento pela fiação da iluminação, o que, por 
certo, coloca em risco a integridade física dos adolescentes. 
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Provavelmente, pelas características dos adolescentes ali alojados, em especial pela 
idade, percebe-se um clima mais ameno e conformado na unidade, sem maiores reclamações. 
Igualmente, as instalações são mantidas pelos adolescentes bem conservadas e não há alimentos 
concentrados e espalhados pelo chão.  

 
Vale registrar que há refeitório que, apesar da reforma, está sendo utilizado pelos 

adolescentes.  
 
Como reclamação constante de todos os adolescentes, tem-se, além da ausência de 

atividades profissionalizantes, de lazer e extracurriculares, a falta de atendimento jurídico, o que os 
impede de ter ciência da situação de seus processos e de acompanhamento de suas famílias. Neste 
ponto, salienta-se que, ser de crucial importância a participação e fortalecimento dos vínculos 
familiares, durante a execução da medida socioeducativa. Tendo em vista a falta de regionalização 
das unidades no Estado e a concentração das unidades apenas na capital do Estado, foi sugerida aos 
gestores e responsáveis pelo sistema socioeducativo a criação de um programa de atendimento e 
assistência às famílias que viabilizasse esse constante acompanhamento.   

 
 Importante, contudo, salientar que pode ser percebido um bom relacionamento entre o 

Juiz responsável pela execução da medida de internação e os adolescentes, vez que se notou que era 
conhecida a situação processual do adolescente de modo individualizado, bem como a facilidade e o 
respeito observados na comunicação entre eles, estando claro que os adolescentes conhece o juiz 
responsável pela medida e este, por outro lado, conhece as dependências das unidades e realiza 
periodicamente as inspeções determinadas pela Resolução n. 72 (conforme, inclusive, relatórios 
anexos). 

 
Quanto ao NEAS – Núcleo Estadual de Atendimento Socioeducativo, importante 

ressaltar que o espaço físico poderia ser melhor adaptado e utilizado para profissionalização e lazer 
dos adolescentes. Observe-se que a visita foi feita durante a manhã e nenhuma unidade utilizava a 
quadra existente no local, preferindo-se manter os adolescentes em suas unidades. Elogiável é a 
existência de uma unidade básica de saúde no NEAS para o pronto atendimento dos adolescentes e 
encaminhamento a rede. Segundo informado pela diretora e pela médica ali presentes, os 
adolescentes são atendidos por dentistas, médicos (clínicos geral), enfermeiros assistentes sociais. 
Após, o atendimento inicial são encaminhados pela rede diretamente para a especialidade indicada. 
Foi feita a contratação de uma psiquiatra para atendimento semanal. Há uma preocupação com os 
adolescentes envolvidos ou dependentes de drogas e há um interesse, tanto dos gestores, como do 
Juiz da 1ª Vara da Infância e da Juventude, no atendimento adequado a eles, inclusive, com a 
possibilidade de suspensão da medida de internação para seu encaminhamento as comunidades 
acolhedoras, programa de combate às drogas do estado de Alagoas, também sob a responsabilidade 
da Secretaria de Promoção da Paz.     
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A visita realizada na unidade de acompanhamento da medida aberta em Maceió foi feita 
no dia 18 de julho. Está localizada em um prédio que também comporta o Conselho Tutelar de 
Maceió. Há uma divisão para o acompanhamento das medidas de prestação de serviços, sendo os 
adolescentes encaminhados para cumprimento em escolas. Não há convênios com outros tipos de 
entidades para prestação de serviços diversos. Quanto à liberdade assistida, há uma equipe técnica, 
composta por profissionais de psicologia, assistência social e pedagogia. É feito o atendimento do 
adolescente e de sua família e, em seguida, eles são encaminhados para os órgãos competentes, 
inclusive, CREA’S ou comunidade de acolhimento, caso haja envolvimento com drogas. Dessa 
forma, vê-se que há uma forma abrangente de acompanhamento do adolescente, como é próprio da 
medida de liberdade assistida. É de responsabilidade da Prefeitura de Maceió, mas acompanhada 
pelo Governo do Estado, por meio de programa da Secretaria de Estado da Promoção da Paz, que se 
pretende estender pelo restante do estado de Alagoas. 

 
Em parceria com órgãos de pesquisas, está sendo realizada pesquisa para conhecimento 

da eficiência e dos resultados do trabalho ali realizado.  
 
No mais, as reuniões realizadas com a representante da Presidência do Tribunal de 

Justiça de Alagoas, Desembargadora Maria Catarina Ramalho Moraes, e com o Corregedor de 
Justiça do Tribunal de Alagoas, Desembargador James Magalhães de Medeiros, foi anotada a 
necessidade do Tribunal de Justiça de Alagoas continuar promovendo investimentos e fornecendo 
estrutura aos Juízos com competência na área da infância e juventude, principalmente no 
fornecimento dos meios necessários para a adequada implantação do processo judicial eletrônico e 
na capacitação dos servidores e juízes, em especial daqueles que trabalham nas comarcas do 
interior, com competências múltiplas, e são responsáveis pelo conhecimento e julgamento do ato 
infracional. Pugnou-se também que fosse considerada a possibilidade de um mutirão de audiências 
no Juízo da 1ª Vara Criminal da Infância e Juventude da Capital para diminuição da extensa pauta 
de audiência, o que foi prontamente aceita pelo Corregedor do Tribunal de Justiça de Alagoas e, 
pelo que posteriormente informado pelo Dr. Fernando Tourinho, foi realizado no mês de outubro de 
2013.  

 
De outra feita, foi realizada uma reunião interinstitucional de todos os envolvidos com o 

sistema socioeducativo alagoano, estando presentes o Secretário-Chefe do Gabinete Civil, Sr. 
Álvaro Antônio Machado, o Secretário de Estado Especial de Promoção da Paz, Sr. Jardel Aderico, 
a Secretária de Estado da Mulher da Cidadania e dos Direitos Humanos, Sra. Kátia Born, a 
Secretária da Assistência Social, Sra. Celyane da Rocha Santos, o Presidente do Conselho Estadual 
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da Criança e do Adolescente, Sr. Cláudio Fernando Rodrigues Soriano, o Representante da 
Defensoria Pública do Estado, além do Dr. Fernando Tourinho. Nesta reunião, os envolvidos 
ratificaram os compromissos de cada pasta para a reestruturação da execução das medidas 
socioeducativas, bem como foram divididas experiências e ressaltadas as necessidades prementes de 
modificações nas unidades e criação e fortalecimento de programas envolvendo as crianças e 
jovens. 

 
Por fim, como já salientado, toda a visita foi acompanhada da Assessoria de 

Comunicação do Conselho Nacional de Justiça, que realizou importante trabalho de divulgação de 
todas as atividades realizadas, o que possibilitou a sociedade alagoana conhecer a atual realidade do 
sistema socioeducativo de seu estado e debater soluções para seu aprimoramento em prol de toda 
coletividade.  

 
Diante de tudo que foi constatado, recomendamos as seguintes providências de 

expedição de ofícios: 
 

1- ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Alagoas, comunicando-o do teor do presente 
relatório, na qualidade de gestor do sistema socioeducativo em meio fechado e semiaberto, 
alertando-o de que: 

a) é necessária a efetiva implementação de projeto pedagógico para a ressocialização dos 
adolescentes, atendendo as exigências da lei e do SINASE, com capacitação constante dos 
servidores; 
b) expansão da descentralização das unidades de internação, com a criação de vagas em 
unidades que sigam os padrões do SINASE; 
c) realização de reformas para adequação das instalações que se encontram deterioradas, 
conforme exposto no teor deste relatório; sugerindo, ainda, ao Senhor Governador, a 
interlocução com o Poder Judiciário para viabilizar a melhoria da situação vivenciada 
atualmente pelos adolescentes privados de liberdade; 
 

2- aos Excelentíssimos Senhores Presidente, Corregedor e Coordenador da Infância e da Juventude 
do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, dando ciência do presente relatório e sugerindo, 
dentro da conveniência administrativa e jurisdicional, realização de cursos de aperfeiçoamento 
voltados a magistrados e servidores que trabalhem em juízos com competência em feitos 
envolvendo crianças e adolescentes; fornecimento de meios e servidores em número adequado para 
a continuidade da implementação do processo judicial eletrônico, inclusive com a realização de 
convênios com a OAB, Ministério Público, Defensoria Pública e órgãos gestores das unidades de 
cumprimento medida socioeducativa, para facilitação do trâmite de documentos por meio 
eletrônico; e realização de mutirões para redução da pauta de audiência nos Juízos com competência 
especializada. 

 
3- ao Excelentíssimo Senhor Corregedor Nacional da Justiça, para ciência do presente. 

 
4- aos Excelentíssimos Senhores Presidente e Corregedor do Conselho Nacional do Ministério 
Público, para ciência do presente relatório. 
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5- ao Excelentíssimo ao Defensor-Geral de Alagoas para ciência do presente relatório providências 
que entender necessárias. 

 
6- ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, 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, 08 de abril de 2013. 

 
 
 
 

 
 
 

 
JOELCI ARAÚJO DINIZ 
 
 
Juízas Auxiliares da Presidência do CNJ 
 
 
 

 
 
 


