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EXCSLENTISSIMO MINISTRO CEZAR PELUSO

PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICE

Senhor Presidente,

Encerrados no Estado do Rio Grande do

Norte os trabalhos do PROJETO JUSTI^A AO JOVEM, que pretende a

realizacao de uma radiografia nacional a respeito da forma

como vem sendo executada a medida socioeducativa de

internacao, apresentamos a Vossa Excelencia o relatorio que

segue em anexo, fazendo-se necessarias as seguintes

consideracoes:

1- Para a execucao dos trabalhos foi

constituida uma equipe, composta de 01 juiz, 02 tecnicos e 03

servidores de cartorio, cfue durante o periodo de 22 a 26 de

novembro de 2010 efetivaram a visita as 06 unidades de

internagao existentes no Estado do Rio Grande do Norte, nas

cidades de Mossoro, Caico, Parnamirim e Natal.

2- 0 Presidente do Tribunal de Justi9a do

Estado do Rio Grande do NorUe, Desembargador RAFAEL GODEIRO, o

Corregedor Geral, Desembargador CLAUDIO MANOEI.—-DE AMORIM

SANTOS, o Coordenador da Infancia e Juventude, Jiriz JOSE

DANTAS DE PAIVA, e suas assessorias, for/am extreraamente
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receptivos ao Projeto, fornecendo as equipes todo o apoio

logistico necessario ao bom desenvolvimento dos trabalhos.

3- Foi realizada solenidade de

encerramento do projeto no estado, evento que contou com a

presenca de autoridades do Judiciario.

4- Houve expresso comprometimento dos

responsaveis pelas unidades de internacao, bem como dos

vnagistrados e servidores das Varas da Infancia e da Juventude

que contam com unidades em sua area de jurisdicao.

5- 0 instrumental utilizado para a

execucao do programa foi proficuo no levantamento da realidade

local, com dados que servirao ao aprimoramento do sistema

socio-educativo, especialmente no que diz respeito a medida de

internacao.

6 - A vista do bom andamento e da

relevancia das atividades desenvolvidas, opinamos pelo

prosseguimento do programa e, s.m.j. de Vossa Excelencia,

sejam adotadas as providen/Tias s^geridas no relatorio.

Brasilia, 22 de ffevereiro de 2011.

REINALDO CINTRA TORRES DE CARVALHO

DANIEL ISSLER

Juizes Auxiliares da Presidencia do CNJ






















