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5. Durante os dias de plantão, considerando a possibilidade de troca da equipe plantonista e a necessidade de 
haver uma continuidade, deverão ser observadas as seguintes orientações, em conformidade com: 

 
- Artigo 1.172, das NSCGJ: 
 
Todas as petições, requerimentos e expedientes deverão, depois de autuados, ser organizados e 

separados em escaninhos, classificados em Foro Central ou Foros Regionais, quando se tratar do plantão 
da Comarca da Capital, e classificados por Comarcas, no caso de plantão realizado nas demais 
localidades, como forma de facilitar a continuidade do trabalho para a nova turma de plantonistas do dia 
subsequente.  

 
Parágrafo único. Na área da Infância e Juventude, todos os expedientes serão depositados em pastas 

próprias, classificados em Foro Central ou Foros Regionais, quando se tratar do plantão da Comarca da 
Capital, ou por Comarcas, no caso de plantão realizado nas demais localidades, para conhecimento do juiz 
plantonista do dia imediatamente subsequente e assim sucessivamente. 

 
- Artigo 1.141, das NSCG: 
 
Se não houver unidade da Fundação Casa no local em que o ato, em tese, foi praticado, caberá ao juiz 

plantonista que decretou ou manteve a custódia provisória do adolescente, requisitar vaga para sua 
remoção, expedindo os ofícios pertinentes. 

  
§ 1º Caso não disponibilizada a vaga para remoção no mesmo dia da requisição, caberá ao juiz 

plantonista do(s) dias(s) subsequente(s), cobrar a resposta da Fundação Casa e uma vez informada a data 
e unidade para remoção, expedir os ofícios cabíveis.  

 
§ 2º A emissão das guias de recolhimento e requisição deverá ser realizada no sistema do CNJ – 

CNACL (Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei). 
 
Lembra-se, ainda, que para solicitar a vaga deve-se enviar e-mail para o NUMOVA, no endereço 

numova.fcasa@sp.gov.br, enviando também a respectiva guia de internação do adolescente, a ser gerada no 
sistema do CNACL do CNJ, acompanhada de cópia da representação ou pedido de internação provisória, cópia de 
certidão de antecedentes, cópia da decisão que determinou a internação, cópia de documentos de caráter pessoal 
que possam comprovar a idade, cópia do termo circunstanciado ou boletim de ocorrência, conforme orientações já 
transmitidas por meio do Comunicado CG. 

 
COMUNICADO CG nº 2107/2018 

(Processo nº 2005/123) 
 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA aos MM. Juízes de Direito e todos os funcionários para que ALERTEM 

o público em geral sobre golpes praticados por criminosos que se identificam como funcionários do TJSP. 
 
COMUNICA, que alguns criminosos enviam falsos ofícios, e-mails ou correspondências contendo identificação de 

unidades do TJSP, com números de telefones diversos dos ofícios, solicitando depósitos de custas ou outras taxas, para 
posterior levantamento de valores em dinheiro. 

 
COMUNICA, ainda, que os servidores devem orientar a população para que entrem em contato com a unidade 

cartorária apenas nos telefones indicados no site do TJSP (http://www.tjsp.jus.br/ListaTelefonica), onde a busca poderá 
ser feita por comarca ou vara judicial. 

 
PUBLICA, finalmente, para conhecimento, um modelo de notificação falsa utilizada pelos golpistas.  
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Anexo do Comunicado CG nº  

 


