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1. APRESENTAÇÃO

Esta é uma iniciativa da Coordenadoria da Infância e Juventude do Poder 
Judiciário do Estado do Ceará. O objetivo é apresentar algumas considerações 
sobre a tramitação dos procedimentos afetos à justiça da infância e juventude. 
Referidos procedimentos envolvem adolescentes autores de atos infracionais. 

Será abordada a formação do processo de execução de medidas 
socioeducativas com delegação de competência para a  5.ª Vara da Infância e 
Juventude da Comarca de Fortaleza. 

Há um número recorrente de ingresso de adolescentes nos Centros 
Socioeducativos, oriundos das Varas da Infância e Juventude de Fortaleza e das 
Comarcas do Interior do Estado, sem  a expedição das devidas Guias de 
Execução, ou então, emitidas pela Secretaria de origem em formato inadequado, 
utilizando, quase sempre, modelo de execução penal ou por carta precatória, 
tornando inviável a execução da medida aplicada. 

A Lei 12.594/2012 e a Resolução n.º 165/2.012, editada pelo Conselho 
Nacional de Justiça, instituíram o formato legal do processo de execução de 
medidas socioeducativas, inclusive, quando se fizer necessário a delegação de 
competência para outro juízo. 

Será tratado a seguir sobre a execução e sua delegação de competência para 
a Comarca de Fortaleza-CE, atentando para outros procedimentos 
correlacionados, buscando assim, uniformizar todo o processo de execução das 
medidas socioeducativas no Estado do Ceará.
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2. ACESSO AO SISTEMA DE CADASTRO

O acesso ao sistema é feito pelo site do CNJ: 
https://www.cnj.jus.br/corporativo/, após a identificação do usuário¹, será 
apresentada a página inicial, na qual constam os dados do servidor que está 
acessando: https://www.cnj.jus.br/corporativo/usuarioPaginaPrincipal.php

¹ Recomenda-se o cadastramento de pelo menos dois servidores para ter acesso a esse Sistema.
   O requerimento deverá ser feito à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará.

2. ACESSO AO SISTEMA DE CADASTRO

O acesso ao sistema é feito pelo site do CJN: 
https://www.cnj.jus.br/corporativo/, após a identificação do usuário¹, será 
apresentada a página inicial, na qual constam os dados do servidor que está 
acessando: https://www.cnj.jus.br/corporativo/usuarioPaginaPrincipal.php

2. ACESSO AO SISTEMA DE CADASTRO

O acesso ao sistema é feito pelo site do CJN: 
https://www.cnj.jus.br/corporativo/, após a identificação do usuário¹, será 
apresentada a página inicial, na qual constam os dados do servidor que está 
acessando: https://www.cnj.jus.br/corporativo/usuarioPaginaPrincipal.php
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Nessa tela, será mostrado os Sistemas disponíveis, no caso: Cadastro 
Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei (Novo). Ao clicar nesse 
sistema, abre-se a página inicial, que contém os seguintes dados: Adolescente; 
Guia; Relatório; Manual.

2. ACESSO AO SISTEMA DE CADASTRO

O acesso ao sistema é feito pelo site do CJN: 
https://www.cnj.jus.br/corporativo/, após a identificação do usuário¹, será 
apresentada a página inicial, na qual constam os dados do servidor que está 
acessando: https://www.cnj.jus.br/corporativo/usuarioPaginaPrincipal.php



Feito o cadastrado, o processo segue seu curso normal.

2. ACESSO AO SISTEMA DE CADASTRO

O acesso ao sistema é feito pelo site do CJN: 
https://www.cnj.jus.br/corporativo/, após a identificação do usuário¹, será 
apresentada a página inicial, na qual constam os dados do servidor que está 
acessando: https://www.cnj.jus.br/corporativo/usuarioPaginaPrincipal.php
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3. TIPOS DE CADASTRO

Vamos trabalhar, basicamente, com os dois primeiros:

a) Adolescente: Cadastrar ou Consultar/Alterar:
Nessa guia deverá ser feito o cadastro de todos os adolescentes envolvidos 
com atos infracionais. Isso quer dizer que a Secretaria de Vara ao receber o 
procedimento infracional da Delegacia de Polícia, e após seu registro e 
autuação em livros próprios, deverá obrigatoriamente fazer o cadastrado 
do jovem no CNACL. Esse cadastro é necessário e será utilizado 
posteriormente no caso de ser aplicada medida socioeducativa ao 
autuado.
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2. ACESSO AO SISTEMA DE CADASTRO

O acesso ao sistema é feito pelo site do CJN: 
https://www.cnj.jus.br/corporativo/, após a identificação do usuário¹, será 
apresentada a página inicial, na qual constam os dados do servidor que está 
acessando: https://www.cnj.jus.br/corporativo/usuarioPaginaPrincipal.php

b) Guia: nesse menu, temos diversas opções, começando por cadastrar, 
consultar, etc. (www.cnj.jus.br/cnaclnovo/pages/guia/cadastrar.jsf) 
Ao clicar, será aberto a opção para Cadastrar nova guia – Tipo de guia: 
Selecione uma opção: será mostrado todos os modelos disponíveis.

Ao selecionar o modelo 
de guia de acordo com a 
decisão judicial, surge a 
seguinte tela para 
preenchimento.

O preenchimento do 
cadastro para extração da 
guia selecionada simples 
não se faz necessário 
discorrer sobre isso.
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4. O PROCESSO DE EXECUÇÃO

A Coordenadoria da Infância e Juventude constatou diversos problemas 
relacionados ao processo de execução das medidas socioeducativas, e sua correta 
formação. Dentre os quais, destacam-se:

  Adolescente internado sem guia de execução 
expedida para o juízo executório. Na maioria 
dos casos, a Secretaria de Vara somente 
tomava conhecimento dessa internação 
quando recebia o relatório de avaliação, ou 
quando era comunicada sobre o decurso do 
prazo da internação cautelar, gerando 
enormes dificuldades para a avaliação ou 
liberação do socioeducando.

  Expedição de carta precatória em vez de 
guia de execução, inclusive com prazo de 
devolução fixado pelo juízo deprecante.

  Expedição, pela Vara de origem, de guia de 
execução, mas em vez de utilizar o modelo 
obrigatório extraído do CNACL, usa-se 
modelo de execução penal.

  Recebimento de cartas precatórias com as 
mais diversas finalidades e, que por indicarem 
a 5.ª Vara como deprecante, vinculava a 
distribuição, mesmo que a competência não 
fosse dessa Unidade, e nunca era, uma vez 
que a Vara não tem competência para o 
cumprimento de cartas precatórias.

  Recebimento de pedidos de acolhimento 
institucional.

  Requerimento para elaboração de relatórios 
psicossociais para instrução processual. 

5ª Vara
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Partindo da premissa que esses equívocos ocorrem por falta, em tese, de um 
maior conhecimento do processo executivo de medidas socioeducativas e, após 
conversar com servidores das diversas Comarcas, algumas dúvidas se 
sobressaíram, em especial, o correto processamento das medidas socioeducativas, 
o que será abordado a seguir.

Vamos falar sobre como proceder após a aplicação de medida 
socioeducativa de internação (cautelar, provisória e definitiva) ou 
semiliberdade, e é sobre isso que falaremos com mais vagar.

Inicialmente, é recomendada a leitura atenta da Resolução 165/2012, 
disponível na internet e também como anexo deste sumário.

Essa Resolução disciplina as regras gerais e específicas para o atendimento 
do adolescente em conflito como a lei, bem como o procedimento para a execução 
da internação provisória (cautelar) e demais medidas socioeducativas (Liberdade 
Assistida, Prestação de Serviço à Comunidade, Internação e Semiliberdade), e 
ainda, classifica os diversos tipos de guia de execução, consubstanciando, assim, 
um verdadeiro manual do processo de execução menorista.

4.1. Classificação das guias de execução
(todos esses modelos se encontram no site do CNJ – CNACL):

a) Guia de internação provisória (cautelar) (inciso I, art. 2.º), também 
chamada de Guia de internação cautelar. Esse modelo deverá ser 
utilizado quando foi decretada a internação provisória pelo prazo de 
até 45 dias;

b) Guia de execução provisória (incisos II e III, art. 2.º). Deverá ser 
expedida quando for aplicada medida socioeducativa por sentença, e 
determinada sua execução antes do trânsito em julgado. Aplica-se esse 
modelos para todas as medidas, quais sejam: Liberdade Assistida, 
Prestação de Serviço à Comunidade, Internação e Semiliberdade.

c) Guia de execução definitiva (incisos IV e V, art. 2.º). Esse modelo é 
utilizado quando a sentença ou acórdão transitou em julgado.



² Art. 45.   Se, no transcurso da execução, sobrevier sentença de aplicação de nova medida, a 
autoridade judiciária procederá à unificação, ouvidos, previamente, o Ministério Público e o 
defensor, no prazo de 3 (três) dias sucessivos, decidindo-se em igual prazo. 
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d) Guia de execução de internação sanção (inciso VI, art. 2.º). A 
internação sanção é aplicada em razão do descumprimento reiterado de 
medida em meio aberto ou semiaberto, e tem como prazo máximo três 
meses.

e) Guia unificadora (inciso VII, art. 2.º). Até a promulgação da Lei 
12.594/2012, não existia previsão legal para a unificação de medidas 
socioeducativas, agora plasmado no art. 45 da citada Lei². O art.3.º impõe 
a obrigatoriedade da expedição das guias de execução pelo site do CNJ, 
senão vejamos, in verbis:

Art. 3º As guias de execução, para fins desta resolução, 
são aquelas incorporadas ao Cadastro Nacional de 
Adolescentes e m Conflito com a Lei,  geradas 
obrigatoriamente por meio do referido sistema. 
(Alterado pela Resolução nº 191, de 25.04.2014). 
(grifei).

5. EM CASO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
EM REGIME FECHADO

Apresentadas as guias em suas respectivas formas, vamos falar sobre a 
execução das medidas socioeducativas em meio fechado.

No âmbito no Estado do Ceará, foi criada a Superintendência do 
Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo - SEAS, bem 
como foi publicada a Portaria 05/2.016 (Cópia no anexo), que 
regulamenta o ingresso e permanência de jovens nos Centros 
Socioeducativos do Estado.

Essa Portaria criou a Central de Regulação de Vagas, responsável pelo 
recebimento e encaminhamento do socioeducando para a Unidade mais 
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adequada, de acordo com o perfil do internado. Portanto, o ingresso de 
jovens no Sistema de internação ou semiliberdade somente ocorrerá se 
preenchidos os requisitos da Resolução 165/2012/CNJ e Portaria 05/2016 
-STDS.

Portanto, para o correto cumprimento das disposições constantes nesses 
regulamentos, a Secretaria de Vara deverá proceder da seguinte forma:

1. No caso de internação provisória cautelar:
Extrair a respectiva guia de execução cautelar do CNACL, anexar cópia da 
representação da decisão que decretou a internação, a certidão de atos 
infracionais, os documentos pessoais do internado e o ofício à Central de 
Regulação de Vagas.

a) Feito o encaminhamento do jovem, a Secretaria de Vara deverá mandar 
idêntica documentação para o Setor de Protocolo do Fórum Clóvis 
Beviláqua para que seja gerado o processo de execução e distribuído para a 
5.ª Vara da Infância e Juventude.

b) Sobrevindo sentença dentro do prazo dos 45 dias, na qual se aplique 
medida de internação, a Secretaria deverá encaminhar imediatamente 
cópia da sentença para o Centro Socioeducativo e para a 5.ª Vara da 
Infância, ficando a cargo desta, a conversão da internação provisória 
cautelar em execução provisória.

c) Ocorrendo o trânsito em julgado, deverá ser remetida certidão para a 5.ª 
Vara, que procederá com a devida alteração na guia de execução, 
convertendo-a em definitiva.
Obs.: após o trânsito em julgado o processo de conhecimento 
deverá ser arquivado (art. 11,§ 4.º – Res. 165/CNJ).  

2. No caso de sentença com o socioeducando em liberdade:
a) Nesses casos, se a sentença não tiver transitado em julgado, expede-se a 
guia de execução provisória do CNCAL, instruindo-a com a cópia da 
representação, da sentença e demais documentos especificado no item 1, e 
deverá proceder na forma descrita na letra “a”., do item 1 supra. Após o 
trânsito em julgado, proceder na forma da letra “c”, do item 1 supra. 
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3. Na execução definitiva.
a) Guia de execução definitiva do CNACL, com os documentos descritos no 
item 2 “a”, acrescendo a certidão de trânsito em julgado. Nesse caso, o 
processo de conhecimento deverá ser arquivado. 

4. Guia de Execução de internação sanção.
Nesta guia, deve ser observado o mesmo procedimento da execução 
definitiva, no que couber, devendo ser observando o Termo de Audiência de 
oitiva do adolescente, na forma prevista no art. 43, § 4.ª, inciso II da Lei 
12.594/2012 e Art. 15, § 1.º da Res. 165/2012- CNJ.

IMPORTANTE:

• É obrigatória a remessa da Guia para que seja gerado o processo 
de execução, ato este de responsabilidade da Secretaria de Vara e 
não da Central de Regulação de Vagas, conforme preconiza o § 3.º 
do art. 6.º da Res. 165/12-CNJ. 

• A remessa para o Setor de Distribuição do Fórum Clóvis Beviláqua por 
Malote Digital, deverá ser feita no prazo de até 24 h, após a expedição dos 
documentos para a Central de Regulação de Vagas.

• Recomenda-se que essa remessa seja feita de forma antecipada, e nos 
documentos a serem enviados para a Central de Regulação de Vagas conste 
o comprovante da remessa do Malote Digital para o Fórum Clóvis 
Beviláqua, pois existe um entendimento no sentido de só receber o jovem 
caso esse comprovante conste nos documentos enviados. Isso ocorre em 
razão da grande quantidade de jovens que ingressam no sistema,  e as 
Secretarias de Vara não encaminham a Guia de Execução para o Fórum 
Clóvis Beviláqua, dificultando o acompanhamento do socioeducando e 
impossibilitando a correta execução da medida.

Em síntese:

• Recebido o processo, faz o cadastro do jovem no CNACL;
• Decretada a internação, extrai-se a guia correspondente do CNACL 

(lembrando que o sistema tem um modelo para cada uma das situações previstas 
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em lei);
• Extraída a guia, é feita sua instrução com os documentos obrigatórios 

(Representação/pedido de internação provisória, decisão, certidão de atos 
infracionais, documentos pessoais, certidão de trânsito em julgado, quando for o 
caso) e documentos não obrigatórios, porém, essenciais, tais como: relatórios 
psicossociais e comprovante do envio do Malote Digital para o Setor de Protocolo 
do Fórum Clóvis Beviláqua.

Finalizando, é importante ressaltar, que em relação às medidas em 
meio aberto, o procedimento é quase idêntico.

Aplicada medida socioeducativa de Liberdade Assistida ou Prestação de 
Serviço à Comunidade, quer seja por remissão extrajudicial, remissão judicial ou 
julgamento de mérito, a Secretaria adotará o seguinte precedimento:

Se no processo constar mais de um adolescente, será extraída guia de 
execução individual, e após, deverá ser registrada como processo novo, em 
livro próprio, com o arquivamento do processo de conhecimento, não obstante o 
juízo da execução seja o mesmo.

A execução sempre será feita em autos próprios, salvo quando a medida 
aplicada for a de advertência ou reparação do dano, quando então será 
executada nos autos do processo de conhecimento.

Em hipótese alguma, será expedida carta precatória para a 
execução de medida socioeducativa. Havendo necessidade de delegação de 
competência, esta será feita com a remessa do processo de execução, ficando o 
juízo delegado, com competência plena para decidir todos os incidentes que 
surgirem no curso da execução, bem como proceder a baixa e o arquivamento do 
processo de execução, sem devolução para a origem, vez que a delegação é plena.

Nos casos de jovem com mais de uma medida socioeducativa, deverá ser 
feita a unificação, na forma prevista no art. 45 da Lei 12.594/2.012, e por 
conseguinte, extraída a respectiva guia unificadora do CNACL.
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6. DÚVIDAS RECORRENTES:

1) Quando deve ser feito o cadastro do adolescente no CNACL?
R.: Logo que a Secretaria de Vara receber os autos de investigação da 
Delegacia. Esse cadastro é obrigatório e será utilizado para a extração, se 
for o caso, da respectiva guia de execução.

2) É possível executar a medida aplicada nos mesmos moldes do processo 
de conhecimento?
R.: Não. O processo de execução é autônomo, devendo ser instaurado com a 
extração da guia de execução. Após o trânsito em julgado da sentença, o 
processo de conhecimento deverá ser arquivado (art. 11 da Res. 
165/12-CNJ).

3) Em caso de internação provisória cautelar decretada em plantão 
judiciário, como deve ser o procedimento de encaminhamento para 
Fortaleza/Ce.
R.: A Secretaria responsável pelo Plantão deverá adotar todas as 
providências referidas no tópico sobre internação provisória cautelar, sob 
pena de não recebimento do jovem pela Central de Regulação de Vagas. Na 
impossibilidade, devidamente justificada, o juiz plantonista poderá se valer 
do disposto no § 2.º do art. 185 do ECA, cabendo à Secretaria de Vara 
responsável pelo processamento e julgamento da ação pública 
socioeducativa, expedir a guia de execução, na forma retromencionada.

4) Pode-se expedir carta precatória para execução e acompanhamento de 
medidas socioeducativas?
R. Não. Expressamente vedada a expedição de precatória com essa 
finalidade (art. 11, § 1.º . Res. 165/12- CNJ).

5) O que é a Central de Regulação de Vagas - CRV?
R. É um órgão da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento 
Socioeducativo - SEAS que tem por finalidade centralizar, fiscalizar e gerir 
todas as informações relacionadas às vagas disponíveis nas unidades de 
atendimento a autores de atos infracionais.

6) A CRV é vinculada ao Poder  Judiciário?
R. Não. Está inserida no organograma do Poder Executivo Estadual.
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7) É obrigatória a remessa da Guia de Execução e os documentos para a 
Central de Regulação de Vagas?
R. Sim. Conforme determinação constante no § 1.º do art. 6.º da Resolução 
165/12-CNJ, bem como do disposto na Portaria 05/2016, expedida pela 
STDS.

8) Quais documentos são necessários para o recebimento do jovem pela 
CRV?
R. Ofício endereçado à CRV, Guia expedida do sistema do CNACL, cópia da 
decisão/sentença que aplicou a medida, cópia da representação ou do pedido 
de internação provisória feito pelo MP, certidão de atos infracionais, 
documentos pessoais do adolescente, e atualmente, comprovante de remessa 
via malote digital da guia de execução para o setor de distribuição da 
Comarca de Fortaleza/Ce.

9) A CRV compartilhará essa documentação acima referida com a 5.ª Vara 
da Infância e Juventude?
R. Não. Conforme já explanado, a CRV não é órgão do judiciário e não está 
em suas atribuições fazer tal compartilhamento. 
A Res. 165/2012 – CNJ, preconiza no § 3.º do art. 6.º que compete ao Juízo 
do processo de conhecimento, no prazo de 24 h, remeter a Guia de Execução, 
devidamente instruída, ao Juízo com competência executória, a quem 
competirá formar o devido processo de execução.

10) Então deverá ser remetida a Guia de Execução diretamente para a 
Secretaria da 5.ª Vara da Infância e Juventude?
R. Não. A 5.ª Vara da Infância e Juventude faz parte do Fórum Clóvis 
Beviláqua, e nela está inserida administrativamente.
O procedimento correto será a seguir descrito, conforme Memorando n.º 
012/2017 – CFORSPRO, expedido pela Seção de Protocolo Administrativo e 
Judicial desta Comarca.
Extraída a Guia de Execução e devidamente instruída com os documentos 
obrigatórios, a Secretaria de Vara remete o Malote Digital para a Seção de 
Protocolo – Carta Precatória.
O Memorando descreve os seguintes passos:
Encaminhar o Malote Digital para o endereço da Seção de Protocolo da 
Comarca de Fortaleza quando acessar o site do Malote Digital:
    • Justiças dos Estados e do Distrito Federal e Territórios
    • Tribunal de Justiça do Ceará
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    • Unidades Jurisdicionais
    • 1.º Grau
    • Fórum Clóvis Beviláqua
    • Seção de Protocolo – Cartas Precatórias.

Portanto, após a determinação judicial de internação do adolescente, seja 
qual for a modalidade, o procedimento a ser adotado é esse: Remessa da 
Guia e documentos para a CRV e para Seção de Protocolo da Comarca de 
Fortaleza, este último, por Malote Digital.

11) Nos casos de Acolhimento Institucional, a competência também é da 5.ª 
Vara?
R. Não. A competência nesses casos é da 3.ª Vara da Infância e Juventude da 
Comarca de Fortaleza.

12) A 5.ª Vara tem competência para o cumprimento de Cartas 
Precatórias?
R. Não. Se relacionadas às ações públicas socioeducativas, a competência é 
concorrente entre as 1.ª, 2.ª e 4.ª Varas da Infância; se de natureza cível, em 
questões relacionadas à criança ou adolescente em situação de risco, 
adoção, destituição de poder familiar e demais correlatas, a competência é 
da 3.ª Vara da Infância.

13) Processos criminais nos quais deverão ser ouvidos adolescentes como 
testemunhas ou declarantes, é competência das Varas da Infância?
R. Não. A competência é das Varas Criminais. 




