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EXCELENTÍSSIMO ministro cezar peluso

PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
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Senhor Presidente,

Encerrados no Estado de Minas Gerais os

trabalhos do PROGRAMA JUSTIÇA AO JOVEM, que pretende a

realização de uma radiografia nacional a respeito da forma

como vem sendo executada a medida socioeducativa de

internação, apresentamos a Vossa Excelência o relatório que

segue em anexo, fazendo-se necessárias as seguintes

considerações:

1- Para a execução dos trabalhos foram

constituídas 03 equipes, compostas de 01 juiz, e 04 técnicos e

servidores de cartório, que, durante o período de 20 a 29 de

março de 2011, efetivaram a visita às s^rQ-^ unidades de

internação e 12 varas da infância e da ju/entude\ situadas em

Uberaba, Uberlândia, Patrocínio, Pirapora,/Montes C\Laros, Sete

Lagoas, Teófilo Otoni, Governador Valadarejs, Divinópolis, Juiz

de Fora, Ribeirão das Neves e Belo Horizon
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2- A Presidência e a Corregedoria do

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e suas assessorias, foram

extremamente receptivos ao Projeto, fornecendo às equipes todo

o apoio logístico necessário ao bom desenvolvimento dos

trabalhos.

3- Houve expresso comprometimento dos

responsáveis pelas unidades de internação, bem como dos

magistrados e servidores das varas da infância e da juventude.

4- O instrumental utilizado para a

execução do programa foi profícuo no levantamento da realidade

local, com dados que servirão ao aprimoramento do sistema

sócio-educativo, especialmente no que diz respeito à medida de

internação.

Ante o que acima se colocou e o constante

no relatório em anexo, opinamos pelo prosseguimento do

Programa Justiça ao Jovem e, s.m.j. de Vossa Excelência, sejam

adotadas as providências sugeridas no relatório.

Brás junho de 2011.

:•: : ;.l:: ntra torres de carvalho

daniel issler

Juizes Auxiliares da Presidência do CNJ


































