
corregedoria poder judiciário
geral da jUStiça Corregedoria-Gera/ da Justiça
do estado de goiás Secretaria Executiva

n° )JftOfício Circular n° ^1 /2014-SEC

Goiânia, J6 de^UJUW de 2014.

Processo n° 4925793/2014

Aos Magistrados Diretores de Foro do Estado de Goiás atuantes na área da Infância e

Juventude

Assunto: Cientificação do inteiro teor do Ofício Circular n° 235/2014-CMF, o qual informa

acerca do novo Cadastro Nacional de Adolescente em Conflito com a Lei (CNACL),

atualmente sob a gestão do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema

Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas - DMF

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho Ofício n° 2431/2014, do

Ofício Circular n° 235/2014-DMF do Conselho Nacional de Justiça, do Ofício Circular n°

007/CNJ/COR/2014 e da Resolução CNJ n° 191, para conhecimento próprio e de seus pares,

notadamente dos magistrados que atuam na área da Infância e da Juventude.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br {linkcorregedoria, item publicações).

/

Atenciosamente,

ofcir103/RC

Desembargadora NELMA BR^CÓ FERREIRA PERILO
Corregedora-Gí

Rua 10. n° 150.11° andar. Setor Oeste • CEP 74120-020 Goiánia-GQ- Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec@tfqqJus.br
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Processo:

Nome:

Assunto:

corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

4925793/2014

Conselho Nacional de Justiça

Faz solicitação

DESPACHO/OFÍCIO N°ZH^\ '2014

Trata-se do Ofício Circular n° 235/2014 - DMF, informando

acerca do novo Cadastro Nacional de Adolescente em Conflito com a Lei (CNACL),

atualmente sob a gestão do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema

Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas - DMF.

Considerando o Despacho n° 180/2014, da Secretária-Geral

desta Corregedoria (em substituição), Sra. Eunice Machado Nogueira, determino a

expedição de ofício circular aos Diretores de Foro do Estado de Goiás, para ciência

própria e de seus pares, notadamente dos magistrados que atuam na área da Infância e

da Juventude, encaminhando-lhes cópias deste ato, do Ofício Circular n° 235/2014-DMF,

Ofício Circular n° 007/CNJ/COR/2014 e da Resolução CNJ n° 191.

Ato contínuo, por tratar-se de matéria de natureza similar,

apensem-se estes autos aos de n° 4920261/2014 e 4871863/2014.

À Secretaria Executiva.

Goiâniajftde julho 2014.

Desembargadora NELMA BRAMÇpTÈftREIRA PERILO
Corregedora^Geral da Justiça

JSN
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Ofício Circular ns 235/2014 - DMF

A Sua Excelentíssima o(a) Senhor(a)

Corregedor(a) do Tribunal de Justiça do Estado

Assunto: Novo Sistema CNACL

Senhor(a) Corregedor(a) Geral,

Brasília, 05 de maio de 2014.

Entrou em funcionamento, em 1o de maio deste ano, o novo Cadastro

Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei (CNACL), atualmente sob a gestão

deste Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do

Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas - DMF.

O novo ÇNAÇL foi totalmente reformulado, sendo hoje uma ferramenta

simplificada com foco na expedição das guias obrigatórias previstas na Resolufcão

165/2009 deste Conselho (guias de execução de medidas socioeducativas e de
internação provisória).

Importante destacar que, diferentemente da versão antiga do CNACL, a

versão atual não exige a inclusão de informações semelhantes àquelas exigidas por
um sistema de acompanhamento processual. Em sua nova versão, o foco é o

momento da expedição das guias.

Deste modo, não será mais necessário o cadastro de informações do<
Processo de Conhecimento (além deseunúmero no cadastro da guia), nem a inclusão
de mandados de busca e apreensão expedidos ou boletins de ocorrência, por
exemplo.

Também cumpre esclarecer que, devido a nova concepção do CNACL,
os dados cadastrados anteriormente não serãomigrados parao novo sistema, sendo
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importante a sua correta alimentação inclusive com observância do prazo previsto no

art. 2o da Resolução 191/2014 do CNJ.

Sendo assim, solicito a Vossa Excelência a divulgação destas

informações junto aos magistrados competentes desse Tribunal.

Eventuais dúvidas ou sugestões deverão ser encaminhadas para o e-

mail cnacl@cni.ius.br

larma üutaesi jzfa Costa

Juíza Auxiliar da Presidência

Departamento de Monitoramento .e Fiscalização *

do Sistema Carcerário e do Sistemade Execução de Medidas Socioeducativas- DMF
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Corregedoria Nacional de Justiça

Ofício Circular n2()07/CNJ/COR/2014

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Desembargador (a)
Corregedor(a)-Gcral de Justiça

Excelentíssimo(a) Senlior(a) Conegedor(a)-Geral,
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Brasília, 29 de abril de 2014.

Encaminho cópia tia Resolução n" 191 de 25/04/2014 que trata da nova

apresentação do Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei (CNACL), que

passará a servir como gerador das guias de medida socioeducativa, solicitando a sua ampla

divulgação entre os magistrados das Varas da Infância e Juventude desse Tribunal

especialmente quanto à suaalimentação com asguias jáem'andamento, como preyê seu art. 2o.

Atenciosamente,

Ministro FRANCISCO FALCÃO

Corregedor Nacional de Justiça
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PoíJor Judiciário

9^RESOLUÇÃO N. 191 , DE <~3 DE ABRIL DE 2014

Altera a Resolução CNJ n. 165/2012,
que dispõe sobre normas gafeis para o
atendimento, pelo poder judiciário, ao
adolescente em conflito com a lei no

(P^ âmbito da internação provisória e do
* -^ cumprimento das : medidas

f^ socioeducativas.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

(CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO que compete ao Sistema de Garantia dos

Direitos da Criança e do Adoiescento. veiculado pelo Estatuto da Criança e do

Adolescente e pela Lei do Sistema Nacional Socioeducativo (SINASE).

promover, defender e controlar a efetivação dos direitos, em sua integralidade,

em favor de adolescentes em conflito com a lei, em respeito ao princípio da
proteção integral da criança e do adolescente;

CONSIDERANDO que o processo de execução de' medida

v socioeducativa deve obedecer às garantias constitucionais da ampla defesa e
do contraditório;

CONSIDERANDO as alterações que reformularam o cadastro

Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei;

CONSIDERANDO a decisão plenária tomada no julgamento do

Ato Normativo n. 0001520-34.2014.2.00.0000, na 185- Sessão Ordinária,
realizada em 24 de março de 2014;

/
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Poder Judiciário
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RESOLVE:

Art.1e A Resolução nQ 165, de 16 de novembro de 2012, passa a

vigorar com as seguintes alterações, ficando mantida a redação dos demais

incisos, parágrafos e artigos abaixo não citados;

"Art. 2° Para os fins desta Resolução define-se que;

I) Guia de internação provisória é aquela que se refere ao decreto de
^ internação cautelar (art. 183 da Lei n. 8.069/1990);

VII) Guia unificadora é aquela expedida pelo juiz da execução com
finalidade de unificar duas ou mais guias de execução em face do
mesmo adolescente (art. 45 da Lei n. 12.594/2012)." (NR)

"Art. 39 As guias de execução, para fins desta resolução, são aquelas
incorporadas ao Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a
Lei, geradas obrigatoriamente por meio do referido sistema." (NR)

"Art. 6a A guia de execução - provisória ou definitiva - e a guia de
internação provisória deverão ser expedidas pelo juízo do processo de
conhecimento.

§ 19 Extraída a guia de execução ou a de internação provisória, o juízo
do processo de conhecimento encaminhará, imediatamente, cópia
integral do expediente ao órgão gestor do atendimento socioeducativo,

p requisitando designação do programa ou da unidade de cumprimento
Ç^ da medida.

"(NR)

"Art. 7Q A guia de internação provisória, devidamente extraída do
CNACL, será instruída, obrigatoriamente, com os seguintes
documentos, além de outros considerados pertinentes pela autoridade
judicial:" (NR)

"Art. 99 Não tendo sido decretada a internação provisória no curso do
processo de conhecimento, prolatada a sentença, deverá ser expedida
a guia de execução provisória de medida socioeducativa de internaç
semiliberdade ou em meio aberto (parágrafo único do art. 39 o!a Lei
12.594, de 18 de janeiro de 2012), que deverá ser "instruída,
obrigatoriamente, com os seguintes documentos, além de ouiifos,
considerados pertinentes pelaautoridade judicial." (NR)
"Art. 10
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§ 15 A guia de execução provisória, quando existente, será convertida
em guia de execução definitiva, mediante simples comunicação do
trânsito em julgado pelo juízo do conhecimento, acompanhada dos
documentos supramencionados, devendo o juiz da execução atualizar a
informação nosistema CNACL reimprimindo a guia." (NR)
"Art. 11....

§ 3- Unificados os processos de execução pelo juiz da execução,
deverá ser expedida obrigatoriamente por meio do CNACL, nova Guia
unificadora das medidas, devendo ser arquivados definitivamente os
autos unificados." (NR)

"Art. 17. Findo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da internação
provisória ou determinada a liberação, por qualquer motivo, antes de
expirado o prazo referido, deverá ser imediatamente remetida cópia da
decisão, preferencialmente por meio eletrônico ou oficial de justiça, ao
gestor da unidade de atendimento e ao juízo responsável pela
fiscalização da unidade, preferencialmente por meio eletrônico, devendo
o magistrado do processo de conhecimento providenciar a imediata
baixa da Guia no sistema CNACL" (NR)

"Art. 18. Adecisão que extinguir a medida socioeducativa de Internação
ou semiliberdade deverá ser, na mesma data, comunicada ao gestor da
unidade para liberação imediata do adolescente, devendo o magistrado
do processo de execução providenciar a imediata baixa da Guia no
sistema CNACL" (NR)

Art. 29 Com a finalidade de calibrar adequadamente o sistema

com o acervo em andamento quando da entrada em vigor desta Resolução, os

magistrados da infância e juventude que tiverem sob sua condução processos
executivos deverão, até o dia 19 de setembro de 2014, gerar novas Guias de
execução, por meio do sistema CNACL.

Art. 3g Esta Resolução entrará em vigor em 1s de maio de 2014,
quando então ficam revogados^os anexos da Resolução n. 165/2012 do
Conselho Nacional de Justiça.

vO
Ministro im Barbosa
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CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Disponibilizado no DJ-e. nS

Matncula /aàr. Ass;

Th$wyo Rosent
Chefe da Seção de

Jurisprudência-CNJ


