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Ofício Circular n°. U)5 /2013 - SGCGJ Q
Goiânia, ' i de dezembro de 2013.

Senhores Magistrados e Escrivães oficiantes na área da Infância e Juventude

Assunto: Sistema de Controle de Internações Provisórias de Adolescentes.

Senhores Juizes e Escrivães,

Oriento quanto à necessidade de alimentar e fiscalizar a utilização do

Sistema de Controle de Internações Provisórias, referente aos feitos da Infância e

Juventude, nos termos da Resolução n° 66/2009 do CNJ e passo a demonstrar suas

funcionalidades na plataforma Sistema de Primeiro Grau - SPG.

Para tanto, o servidor/usuário do SPG deverá observar os seguintes
passos: "Serventias", acessar "Outras opções":

Serventias

Outras Opções

Controle de Internações

No "Controle de Internações" há as seguintes opções:

Registra Internação

Consulta Internação

Altera Dados

Registra outro Evento

Inclui Data de Cumprimento do Mandado/Reavaliação

Pauta de Audiência de Reavaliação

- Altera para Internação Definitiva

Relatórios

Exclui Internação
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Ao acessar "Registra Internação" será possível efetuar o cadastro da

internação, provisória, definitiva ou a regressão.

A opção "Consulta Internação" será utilizada para acompanhar a

internação.

Na tela "Registra outro Evento", o usuário deve informar um dos

códigos abaixo para os fatos ocorridos após o cadastro da internação:

21 - Semi-Liberade

22 - Revogação da Internação

23 - Remissão por Exclusão

24 - Remissão por Suspensão

25 - Sentença Absolutória

26 - Habeas-Corpus

27-Fuga

28 - Extinção da Medida

29 - Reavaliação

30 - Término da Regressão

Acessar "Pauta de Audiência" para registrar, excluir e consultar as

audiências de reavaliação, conforme opções que seguem:

Atualiza Audiência

Exclui Audiência

Consulta Audiência

A opção "Relatórios" tem a função de imprimir a relação das

internações cadastradas na serventia.

Se houver alimentação equivocada de dados o usuário poderá alterar o

registro da internação em "Altera Dados".

Informo-lhes que os dados coletados do Sistema de Internações

Provisórias de Adolescentes são compilados, via Sistema Controle1 e, mensalmente, e

encaminhados ao Conselho Nacional de Justiça.

I Após a realização do login no Portal da Corregedoria (corregcdoria.tjgo.gov/login). acessar:
- Sistema Controle

- Adolescentes Internados Provisoriamente há mais,de 45 dias
- Selecionar a comarca desejada.
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Eventuais dúvidas devem ser dirigidas à Divisão de Gerenciamento do

SPG pelos telefones: 3216-2619 / 3216-2621 / 3216-2556.

Atenciosamente,

Desembargadora NEÜM

Corregedorá-Geral da Justiça

3RÀNCO FERREIRA PERILO
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