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1 - Introdução 

Visando melhor ajustar o gerenciamento eletrônico no Sistemas de Controle Processual 

(SCPV), o Tribunal de Justiça de Sergipe atualizou a ferramenta de Cadastro da Criança ou 

Adolescente em situação de risco ou em conflito com a lei, mediante o desmembramento de 

relatório gerencial e criação de novos relatórios de atividades.  

 

A partir destes ajustes, o atual Relatório Gerencial denominado “Processo com 

Criança/Adolescente em Situação de Risco ou em Conflito com a Lei” foi desmembrado para 

viabilizar um melhor gerenciamento e visualização dos registros gerados no SCPv, bem como 

melhor ajustar a análise de dados dos registros por parte de Corregedoria-Geral da Justiça e 

Coordenadoria da Infância e Juventude. 

 

Foram criados, ainda, 02 (dois) novos relatórios de atividades, seguindo o mesmo 

padrão que ensejou no desmembramento do relatório acima, ou seja, um relatório para as medidas 

de Acolhimento -  Seção Cível da Infância e Juventude e outro para as medidas de Internação – 

Seção Infracional da Infância e Juventude. 

 

A partir da mudança, os Relatórios estarão aplicados conforme a competência da 

Unidades Jurisdicional – se a vara possuir competência para processar ações da Infância e 

Juventude – Seção Cível, ou se a vara possuir competência para processar ações da Infância e 

Juventude – Seção Infracional. Caso seja uma vara de competência plena, a mesma passará a 

conter os 02 relatórios gerenciais (decorrente do desmembramento do relatório atual) e os dois 

novos relatórios de atividades. 

 

Importante ressaltar que os processos serão listados nos relatórios gerenciais até o 

arquivamento definitivo dos feitos, por se tratar de gerenciamento. Já com relação aos relatórios 

de atividades, os processos serão listados conforme o prazo das medidas aplicadas (explicação em 

tópico próprio desta cartilha). 
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As demais regras até então aplicadas estão mantidas no SCPv, como movimentações 

processuais, juntadas de documentos específicos e caixas de alerta com relação à expiração da 

medida aplicada, quando do acesso ao SCPv. Portanto, a mudança impacta em desmembramento 

de relatório gerencial já existente e criação de 02 novos relatórios de atividades. 

 

No tocante ao acervo de processos com cadastro da situação da criança/adolescente, 

ou seja, os cadastros já realizados e que constam no Relatório Gerencial atual, estes serão migrados 

para os novos relatórios conforme a situação, se acolhimento, se internação.  

 

Por fim há de se registrar a importância do cadastro da situação da criança/adolescente 

para fins de cumprimento da Meta 5 da Corregedoria Nacional de Justiça, já que restou verificado o 

grande número de adolescentes que permanecem internados provisoriamente além do prazo legal, 

bem como em execução de medidas, sem a necessidade de reavaliação no prazo máximo legal, 

além do descumprimento de direitos e garantias individuais do adolescente e incidência de 

rebeliões e desestabilização do sistema socioeducativo.  

 

Dispõe a Meta 5 da Corregedoria Nacional de Justiça: 

 

As corregedorias deverão implementar, no prazo de 90 dias, mecanismos de controle do prazo 

máximo de 45 dias para internação provisória do adolescente e reavaliação na execução, 

informando, via formulário eletrônico do CNJ, o sistema adotado. Transcorrido o prazo, as 

corregedorias indicarão, trimestralmente, todas as varas que descumprirem o controle e 

informarão as medidas efetivamente adotadas. 
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2 - Procedimento no Sistema Informatizado 

 

2.1 - Cadastro da Situação da Criança/Adolescente 

 

Para que este controle seja mais efetivo, foram aplicadas na tela de Cadastro da 

Situação/Adolescente, como obrigatoriedade, a indicação do número da GUIA do CNJ - Conselho 

Nacional de Justiça, tanto de Internação quanto de Acolhimento. 

 

A partir das alterações, ao serem gerados os novos autos ou mediante o uso do Menu  

>> Secretaria >> Processo >> Cadastro de Menor, o SCPv apresentará a tela 

seguinte:

 

Importante observar que devem ser cadastradas tantas quantos forem as Crianças/Adolescentes 

registrados nos autos. 

 

O usuário deverá definir/selecionar/preencher as informações dos campos: 

 

a) Condição da Criança/Adolescente - parametrizada de acordo com a Classe 

Processual para a geração do processo. Por exemplo: ‘Situação de Risco’ – quando se tratar de 
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Classes Processuais elencadas para a Seção Cível da Infância e Juventude – ex: Medida de Proteção 

à Criança e Adolescente, ou Conflito com a Lei – quando se tratar de Classes elencadas na Seção 

Infracional da Infância e Juventude – ex: Processo de Apuração de Ato Infracional; 

b) Medida Aplicada - parametrizada de acordo a condição da criança/adolescente: 

 Conflito com a Lei: 

 Internação; 

 Liberdade Assistida; 

 Semiliberdade; 

 Prestação de Serviço à Comunidade; 

 Outras Medidas Socioeducativas; 

 Evasão; 

 Desligamento/Cumprimento de Medida. 

 Situação de Risco: 

 Acolhimento Institucional; 

 Acolhimento Familiar; 

 Colocação em Família Substituta; 

 Outras Medidas Protetivas; 

 Desligamento/Cumprimento de Medida. 

c) Caráter da Medida Aplicada - se a condição da criança/adolescente foi definida de 

forma 'Provisória' ou por 'Sentença'; 

d) Local de Cumprimento da Medida – definição do local onde a criança/adolescente 

encontra-se Acolhido ou Internado, de acordo com o rol de Entidades listados na ferramenta do 

SPCV; 

e) Data Inicial da Medida - preenchimento livre; 

f) Data Final da Medida - preenchimento livre; 

g) Motivo da Aplicação da Medida/Atendimento - parametrizada de acordo a condição 

da criança/adolescente. Se Ato Infracional – Seção Infracional ou Maus Tratos, Abandono 

Intelectual, Abandono Material, Abuso Sexual, Exploração de Trabalho Infantil, Maus Tratos ou 

Pobreza – Seção Cível; 

h) Guia CNJ de Entrada - preenchimento livre pelo usuário, porém deve ser lançado o 

número da Guia gerada no cadastro do CNJ; 
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i) Guia CNJ de Saída - preenchimento livre pelo usuário, devendo ser lançado o número 

da guia do CNJ, caso não possua, deverá ser lançado o número do documento de desacolhimento 

ou desinternação; 

j) Observação - preenchimento livre pelo usuário;  

 

Ao finalizar o cadastro, o registro passará a compor o respectivo Relatório Gerencial, se 

em Situação de Risco, se em Conflito com a Lei. 

 

2.2 - Dos Relatórios de Atividades 

 

Outra mudança visível para os usuários consiste na criação de 02 novos Relatórios de 

Atividades: 

 

 Adolescente Internado há mais de 45 dias – relatório específico para os 

Adolescentes em Conflito com a Lei. Estão listados neste relatório todos os 

processos onde houve o cadastro do adolescente e que estão a 20 dias para 

expirar o prazo máximo de 45 dias da internação. Observe-se que o relatório 

listará o processo antes mesmo da expiração da medida aplicada, a fim de evitar 

que o prazo seja ultrapassado. O processo sairá desse relatório com a 

atualização da situação do adolescente. 

 

 Criança/Adolescente acolhido há mais de 180 dias - relatório específico para 

Crianças/Adolescentes em Situação de Risco. Estão listados neste relatório todos 

os processos onde houve o cadastro da criança/adolescente e que estão a 45 

dias para expirar o prazo do total de 180 dias do acolhimento. Vejam que o 

relatório informará antes mesmo da expiração do acolhimento aplicado, a fim de 

evitar que o prazo seja ultrapassado. O processo sairá desse relatório com a 

atualização da criança/adolescente. 
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2.3 - Dos Filtros 

 

Considerando a necessidade de análises mais acuradas das situações das 

crianças/adolescentes e a fim de proporcionar uma melhor análise dos relatórios, para todos eles, 

Relatórios Gerenciais e Relatórios de Atividades, foram aplicados filtros, conforme os campos de 

registro, seja de acolhimento, seja de internação. Inclusive tais filtros podem ser utilizados 

cumulativamente para melhorar a pesquisa do usuário: 

 
Relatório de Atividades:  
 
Criança ou Adolescente Acolhido há mais de 180 dias: 

 
 

Relatório de Atividades – Adolescente Internado há mais de 45 dias: 

 


