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Aperfeiçoamento dos 
Sistemas de Informação 

do Socioeducativo

SOCIOEDUCATIVO

 Conselho Nacional de JustiçaETAPAS

CNIUPS

 

Sistema Eletrônico

CNIUPS

 Produção de normativa

 Formulação da proposta para os novos sistemas

 Desenvolvimento e implementação de projeto-piloto

 Implementação da ferramenta em todo o país

 Elaboração de manual

 Realização de processos formativos

 Disseminação e comunicação

Sistema Eletrônico de Tramitação de Processos de 
Conhecimento de Apuração de Atos Infracionais e de 
Execução de Medidas Socioeducativas (novo CNACL) 
e Cadastro Nacional de Inspeções em Unidades e 
Programas Socioeducativos (CNIUPS) desenvolvidos e 
implementados.

O aperfeiçoamento dos sistemas de informação 
do socioeducativo, com produção de dados e 
indicadores judiciários nas fases processual e de 
execução, é essencial ao aprimoramento do sistema 
de monitoramento e informação do Sinase. O objetivo 
é um maior alcance da garantia de direitos de 
adolescentes e jovens em cumprimento de medida 
socioeducativa. A partir da reformulação da Resolução 
CNJ nº 77/2009, o Sistema Eletrônico de Tramitação 
de Processos de Conhecimento de Apuração de Atos 
Infracionais e de Execução de Medidas Socioeducativas 
(novo CNACL) objetiva padronizar e informatizar os 
atos processuais da justiça juvenil. Já a restruturação 
do CNIUPS, cadastro para unificação e informatização 
das inspeções judiciais nas unidades e programas 
socioeducativos, permitirá o monitoramento e 
fiscalização da atuação do Sinase.

Entrega 
principal 

NACIONAL

ESTADUAL

 Produção do formulário de 
inspeção judicial do meio fechado 
(internação e semiliberdade)

 Produção do formulário de 
inspeção judicial do meio aberto

 Alteração normativa elaborada e  
publicada

 Desenvolvimento, implementação 
e hospedagem do cadastro 
nacional de inspeções judiciais

 Elaboração de manual para 
orientação dos magistrados sobre 
a metodologia de inspeções 
judiciais e seu preenchimento 
eletrônico

 Realização de processos 
formativos regionais

 Manutenção preventiva e 
corretiva do sistema

 Assistência técnica e conteudista 
dos usuários do sistema

 Monitoramento e 
acompanhamento dos dados

 Elaboração de painéis de dados e 
infográficos

 Alteração normativa elaborada e 
publicada

 Produção do fluxo de tramitação 
de processos de conhecimento 
de apuração de atos infracionais 
e de execução de medidas 
socioeducativas

 Levantamento das 
funcionalidades do Sistema 
Eletrônico de Tramitação de 
Processos de Conhecimento de 
Apuração de Atos Infracionais 
e de Execução de Medidas 
Socioeducativas

 Desenvolvimento, implementação 
e hospedagem do sistema: 
- Projeto-piloto
- Etapa nacional

 Elaboração de manual para 
orientação dos magistrados sobre 
a utilização do sistema

 Realização de processos formativos

 Manutenção preventiva e corretiva 
do sistema

 Assistência técnica e conteudista 
dos usuários do sistema

 Monitoramento e 
acompanhamento dos dados

Saiba mais 
sobre o 
Fazendo 
Justiça 

acessando o 
código QR

CNIUPS Sistema Eletrônico

 Gerenciamento da disponibilização 
de acessos no CNIUPS

 Realização das inspeções judiciais 
no meio fechado do sistema 
socioeducativo

 Registro das inspeções judiciais no 
Cadastro Nacional (CNIUPS)

 Apoio e realização de processos 
formativos

 Monitoramento dos dados 
regionais de dados e infográficos

 Gerenciamento da disponibilização 
de acessos no sistema

 Prestação jurisdicional por meio do 
Sistema Eletrônico de Tramitação 
de Processos de Conhecimento 
de Apuração de Atos Infracionais 
e de Execução de Medidas 
Socioeducativas

 Apoio e realização de processos 
formativos

 Monitoramento dos dados 
regionais

MUNICIPAL

 Realização das inspeções judiciais no meio aberto do sistema 
socioeducativo

 Recepção dos magistrados e repasse das informações do meio aberto



Aperfeiçoamento dos Sistemas de Informação do Socioeducativo
Socioeducativo - Conselho Nacional de Justiça

Criação de formulário 
de inspeções judiciais

Esferal Nacional Esferal Estadual

Cadastro Nacional de Inspeção em Unidades e Programas Socioeducativos - CNIUPS

Sistema Eletrônico de Tramitação de Processos de Conhecimento de Apuração de Atos Infracionais e de Execução de Medidas Socioeducativas

CNJ

CNJ

Tribunal de Justiça + Poder Executivo Estadual Tribunal de Justiça + Poder Executivo Municipal

Tribunal de Justiça + DPE + MPE + Poder Executivo + sociedade civil 
+ adolescente em cumprimento de MSE e seus familiares

Produtos e Entregas

Levantamento das 
funcionalidades do sistema

Manutenção preventiva 
e corretiva do sistema

Monitoramento e 
acompanhamento dos dados

Realização dos atos processuais 
de forma informatizada

Monitoramento dos procedimentos 
judiciais e dos dados

Gestão dos acessos

Atualização 
normativa

Realização das inspeções 
judiciais no meio fechado

Recepção dos magistrados 
e repasse das informações

Registro das informações 
no CNIUPS

Produção e monitoramento 
dos dados

Realização das inspeções 
judiciais no meio aberto

Recepção dos magistrados 
e repasse das informações

Registro das informações 
no CNIUPS

Produção e monitoramento 
dos dados

Desenvolvimento e 
implementação do CNIUPS

Acompanhamento e 
monitoramento dos dados

Esferal Nacional Esferal Estadual Esferal Municipal

Desenvolvimento 
e implementação 
do “Novo CNACL” 


