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APRESENTAÇÃO

Em atendimento às determinações da Resolução CNJ-66/2009, de 27 de 
janeiro  de  2009,  a  Corregedoria-Geral  da  Justiça,  em  conjunto  com  os  técnicos  da 
Diretoria  de  Informática,  promoveu  estudos  para  desenvolvimento  de  sistema 
informatizado, na forma de complemento ao atual sistema SPG, que permita o controle 
das  prisões  provisórias,  inicialmente  no  âmbito  das  informações  que  chegam  às 
escrivanias.

Essa estratégia mostrou-se  a mais adequada, em razão do exíguo prazo 
para  operacionalização  do  controle  das  prisões  provisórias,  de  forma a  possibilitar  a 
elaboração dos relatórios indicados na Resolução CNJ-66/09.

Um  levantamento  junto  às  escrivanias  da  área  criminal, das rotinas e 
informações referentes aos processos de prisão em flagrante, temporárias e preventivas, 
possibilitou o esboço dos procedimentos e definição dos dados a serem registrados no 
SPG, cuja extração sistematizada venha permitir a elaboração dos relatórios exigidos.

Definiu-se  que  será  mantida  uma  base  de  dados  com  registros 
originalmente gerados no primeiro instante em que a informação sobre a prisão chegue à 
escrivania,  com atualização subsequente de todas as modificações efetuadas,  criando 
inclusive pontos de alerta no sistema SPG nas movimentações de processos correlatos 
com os autos das prisões cadastradas.

Apresentamos,  em  anexo,  cópia  das  telas  de  computador  que  foram 
acrescentadas aos “menus” do SPG, com detalhes sobre a “navegação” e conteúdo dos 
campos de dados a serem digitados.

Quaisquer  esclarecimentos  ou  dúvidas  poderão  ser  sanados  junto  aos 
setores de atendimento do SPG da Capital ( ramais 2608, 2615, 2720 )  e do Interior 
(ramais  2619,  2621,  2556,  2473  ).  No  caso  de  fases  envolvendo  gabinetes  de 
Desembargadores, os esclarecimentos serão prestados no ramal 2264 ( Gerenciamento 
de Sistemas ).

Goiânia, 15 de setembro de 2009

        Diretoria de Operações da CGJ
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA - TJGO



PROJETO CNJ066

CONTROLE DE PRISÕES

Todos  os  usuários  do  atual  SPG,  com  perfil  para  acesso  aos  processos  das  serventias 
criminais,  deverão  registrar  no  subsistema  de  controle  de  prisões  provisórias,  as  informações 
pertinentes às prisões em flagrante, temporárias e preventivas.

O acesso direto ao menu principal do controle de prisões está localizado dentro de Outras 
Opções, em Serventias.(observe nas imagens de tela as opções destacadas)



O menu também se abre digitando a palavra “prisao” na linha de comando.



MENU PRINCIPAL:

1 – Opção
Opção 1: Faz o registro da prisão. 
Opção 2: Faz uma busca através do nome da pessoa, ou do número do processo.
Opção 3: Faz alterações em dados digitados erroneamente.
Opção 4: Registra qualquer outro evento que não seja a prisão (relaxamento, revogação...).
Opção 5: Registra data de cumprimento de algum mandado ou alvará.
Opção 6: Verifica se há algum mandado ou alvará com data em aberto na sua serventia.

Observação: todos os valores de dados apresentados nesse manual são fictícios, servindo apenas 
como exemplo de conteúdo.

REGISTRA PRISÃO

Registra a prisão diretamente pelo menu principal do controle de prisões. É sempre necessário 
registrar uma prisão antes de cadastrar um relaxamento ou revogação, por exemplo. 



Informe o número do processo e tecle <enter> para abrir a próxima tela.



Nesta tela, temos o Campo 1, que representa o nome das partes cadastradas no processo. No campo 
2 deve-se preencher a situação atual da pessoa. Caso apague-se qualquer nome, por completo, não 
será efetuado o registro de prisão para esta pessoa. 

É  válido  lembrar  que  todas  as  partes  que  estiverem  exibidas  nesta  tela  terão  todos  os  dados 
registrados de forma igual, com a mesma infração, datas de registro, etc... Caso deseje registrar 
infrações separadas, ou datas separadas, selecione apenas a parte pertinente.

Obs.: Ao autuar processos, e a natureza for flagrante, automaticamente o sistema cairá nesta tela, já 
buscando o nome das partes e outras informações que estiverem registradas.
Obs².: Ao emitir mandado de prisão, também, automaticamente o sistema abrirá esta tela, para que 
se complete os dados do cadastro da prisão.

Apertando PF3, abre-se a próxima tela para registro das informações:

Obs.: Caso já exista algum registro de prisão anterior registrada para alguma das partes, será exibida 
um aviso, e em seguida será listada as prisões já realizadas, exibindo o fato gerador, a infração, a 
data, o juiz que decretou (caso haja).

Após apresentadas as informações de prisão anterior, caso haja, será exibida a tela para registro das 
informações referente a prisão provisória.

Caso seja cadastrado um flagrante, abrir-se-á a seguinte tela:



Para o flagrante, pede-se a data do fato criminoso ocorrido, ilustrado no campo 2. Pode ser 
registrado valores como “Primeira semana de julho”, “meados de setembro”, ou então, a data 
comum, ex.: 01/09/2009.
No campo 3 é necessário registrar a data em que teve-se a prisão efetuada na delegacia.
No caso de se realizar uma prisão Temporária, ou Preventiva, abre-se a seguinte tela:



Então, no Campo 1, pede-se para registrar a data em que o juiz decretou a prisão.
O campo 2 pode ser preenchido, caso já esteja com os dados em mãos.
Após informar o restante dos dados, basta teclar <enter>. Você pode optar por digitar alguma 
observação.

Após será pedida uma confirmação para registrar a prisão no banco de dados.



E então será exibida a tela de cadastro efetuado com sucesso.

CONSULTA PRISAO



Opção 1: Faz uma busca fonética na base do SPG, retornando dados como CPF, data de nascimento 
e nome da mãe.
Opção 2: Busca pelas partes do processo.



No retângulo vermelho mostra-se a quantidade de registros de prisões para este processo. Pode ser 
que hajam mais de um registro para uma parte, ou então um registro para cada parte do processo.

Com a tecla PF3 é possível verificar o histórico de registros para esta prisão.

No retângulo em vermelho, mostra-se a sequência/quantidade de eventos relacionados a esta prisão. 
No caso, tivemos a prisão, como evento inicial, e abaixo temos o alvará de revogação.



Caso não haja histórico, o sistema informará.

ALTERA DADOS DO CADASTRO



Utilizado unicamente para alterar eventuais erros no cadastro de prisão. Não é possível aqui alterar 
um flagrante para relaxamento, por exemplo.

Pode-se alterar:
   Situação da pessoa, com as opções P, S ou L.
   Tipo do documento, ou ALVARA ou MANDADO
   Data do Crime(Fato), Data da Prisão, Infração, Juiz, Unidade Prisional, Se a Família e/ou     
   Defensoria Pública foram avisadas, o motivo, e as observações.

Para confirmar as alterações, basta clicar <enter>



É exigido um motivo de alteração. Até este momento é possível cancelar a alteração, apertando PF2 
ou PF7.



Após informar o motivo, é finalizada a operação.

REGISTRA OUTRO EVENTO

Nesta opção, registra-se qualquer outro evento que não seja a prisão, mas sim fatos sucessores a ela. 

Não é possível registrar então um relaxamento, ou revogação sem antes ter sido cadastrada uma 
prisão anterior.



No campo 1 deve-se informar o número do processo que já contenha alguma prisão cadastrada para 
alguma parte. 

Quando se emite um alvará de soltura, caso a parte possua algum mando de prisão em flagrante, ou 
então tenha sua prisão preventiva ou provisória efetuada, abrirá automaticamente esta tela já com o 
número do processo preenchido.

Após ter o número do processo preenchido, tecle <enter> para que o sistema localize as partes e 
você escolha apenas UMA parte para a qual o evento se dará.



Após escolher somente UMA parte, marque-a e tecle enter.



O sistema retorna com o nome selecionado e libera para serem preenchidos os seguintes campos 
marcados:

Campo 1: Abre para informar o tipo de evento.
Campo 2: O tipo de documento, se alvará ou ofício.
Campo 3: Informar o número do documento.
Campo 4: Situação atual do documento. 
Campo 5: Data em que o documento foi decretado, liberado para qualquer opção do campo 4.
Campo 6: Data em que o documento foi cumprido, liberado apenas caso a opção do campo 4 seja 
                 cumprido.
Campo 7: Situação atual em que se encontra a pessoa.

Após preencher os campos, tecle <enter> para abrir tela que perguntará se deseja registrar alguma 
observação, está será obrigatória caso a situação do campo 4 seja preenchido com “Não cumprido”.

Após esta tela, será exibida informação de que o registro foi cadastrado corretamente, e o sistema 
voltará para a tela inicial, ou então dará continuidade ao Alvará de Soltura.



INCLUI DATA DE CUMPRIMENTO DO MANDADO

Registra a data em que o Mandado de Prisão ou o Alvará de Soltura foram cumpridos
Após entrar com o número do processo, segue-se as telas:



Opção 1 : Informar a situação do documento, se ele foi cumprido ou não. Caso não tenha sido 
cumprido, relatar o motivo.
Opção 2 : Informar a data do cumprimento do documento.
Opção 3 : Informar a unidade prisional em que se encontra a pessoa.
Opção 4 : Informar a situação atual do preso.
Opção 5 : Para gravar as informações, tecle <enter>.

Caso deseje, registre alguma observação. Obrigatória para situação do documento “não cumprido”.



Pede-se o motivo da alteração, e em seguida finaliza o cadastro.



VERIFICA DATA EM ABERTO NA SERVENTIA 

Verifica se há algum mandado ou alvará com data em aberto na sua serventia.

Para cada mandado/alvará com a data de cumprimento em aberto será listado o número do processo 
correspondente. Se houver 2 mandados para o mesmo processo em aberto, o mesmo número de 
processo será exibido duas vezes.

Opção 1 : Deve-se marcar o numero do processo (pode ser mais de um) e em seguida teclar <enter> 
para abrir a tela de registros.



Opção 1 : Informar a situação do documento, se ele foi cumprido ou não.
Opção 2 : Informar a data do cumprimento do documento.
Opção 3 : Informar a unidade prisional em que se encontra a pessoa.
Opção 4 : Informar a situação atual do preso.
Opção 5 : Para gravar as informações, tecle <enter>.



Caso deseje, registre alguma observação. Obrigatória para situação do documento “não cumprido”.

Pede-se o motivo da alteração, e em seguida finaliza o cadastro.


