Cadastrar corretamente as penas e medidas aplicadas
nos processos criminais
(importante para a FAC e para as demais serventias do Estado)

Acesse o Menu “Penas e Medidas”

Os dois primeiros submenus influenciam a confecção da Carta de Sentença
e o último é importante para o controle dos processos suspensos pelo art. 89
da Lei 9099/95 e nos casos de sursis.
a) Penas e Medidas da Parte:
O submenu “Penas e Medidas da Parte” deve ser utilizado por todas as
Serventias que possuam competência criminal, a fim de incluir as penas,
medidas e benefícios aplicados pelos juizes aos réus dos processos
criminais.

Digite o nº
do processo
Selecione a parte desejada.

Selecione o tipo de pena que
será aplicada.

Obs: Conforme o tipo da pena, medida ou benefício selecionado, o sistema
exibirá uma janela específica.

As entidades que receberão as
cestas
básicas deverão ser
cadastradas pelo Setor de
Informática
(DGTEC-DERUSDISTJ, 3133-7100)

Assinale este campo
se não souber a
entidade

A janela preenchida ficará da seguinte forma:

Clique em
“Gravar”
Situação atual
daquela pena ou
medida.

Aqui deve ser
digitada a data em
que foi incluída a
situação da pena ou
medida.

OBS: A confecção das Guias de Execução Penal terá os dados alimentados
pelas informações contidas nesta tela.
Caso a medida daquela parte venha a ser substituída por outra, bastará
assinalar o campo “Substitui Pena/Medida” .

Se, durante o cumprimento da pena, a situação da medida for modificada, o
usuário deverá retornar a esta tela e escolher nova situação. Neste caso, não
deve deixar de informar a data da mudança da situação.”“

O
usuário
poderá
verificar as mudanças realizadas
no tipo da pena, através do botão
“Histórico”.

Observação: Se o réu for acusado, o usuário informará no campo “ação” o
artigo referente à pena determinada.

Observe o exemplo abaixo:
Quando o processo foi distribuído, foram incluídos todos os artigos nos
quais o réu estava sendo acusado. No momento do cadastramento da
pena/medida, todos estes artigos apareceram na tela de “Penas e Medidas”.
Artigos informados
na inicial.

O juiz concedeu “pena” ou “medida” levando em consideração apenas
um dos artigos. Desse modo, os artigos não referentes deverão ser excluídos.

Selecione o artigo que
se deseja excluir , clique
em “Excluir” e no botão
“OK”.

Artigo ao
qual se
refere esta
pena.

Atenção: As mudanças realizadas não alimentarão a tela de alteração do
processo.

b) GUIA DE EXECUÇÃO PENAL/MEDIDA:
Para fazer a Carta de Sentença ou a Guia de Medida Alternativa, deve-se
utilizar o submenu “Guia de Execução Penal / Medidas”.

Digite o processo

Selecione a parte
desejada.

Obs: Se ainda não houver nenhum documento para a parte, o sistema
informará.

Clique em “OK” e “Nova Guia” para que seja liberada a escolha do tipo
de Guia que o usuário está fazendo.

Seleccione
o tipo.

A qualificação da parte é
exibida nesta tela, desde
que os dados estejam
informados
na
tela
“Alteração”.

Obs:Os dados da parte poderão ser alterados nesta tela.
Os
campos
marcados por setas
são obrigatórios.

.
Alguns dados da tela anterior são obrigatórios, tais como:
• Data do Delito
• Data do Oferecimento da Denúncia
• Data do Recebimento da Denúncia
• Data da Sentença Condenatória
• Data do Transito em Julgado do MP
• Data do Transito em Julgado da defesa

As informações contidas em “Dados do Processo Criminal” tais como
“Recursos”, “Continência e/ou conexão” e ”Processos Redistribuídos” deverão
ser preenchidas conforme a necessidade, ou seja, nos casos onde houver
notícia destes procedimentos no processo.
Na pasta “Recurso” deve-se escolher o tipo de Recurso.

Selecione o “Órgão Julgador”, clicando na “?”.

Selecione o
resultado do
recurso.

Digite a data
em que
ocorreu a
decisão.

Após incluir o
recurso, caso
haja outro
bastará fazer
o mesmo
procedimento

.

As outras pastas devem ser preenchidas usando o mesmo tipo de
procedimento.
Selecione “Outros Dados Registrados ou Noticiados” para os casos em
que haja prisão do réu/acusado.

Preencha as demais pastas com as informações existentes no processo.

Na pasta “Documentos Anexados” inclua os documentos que vão em
anexo à Carta de Sentença/Guia de Medida, selecionando os tipos destes.

Botão para
incluir.

O usuário poderá digitar observações pertinentes ao documento.

Quando as informações forem gravadas, o sistema criará um número de
guia.

Nº da
guia.

Clique em “Imprimir” para que a guia seja impressa. O sistema mostrará
a janela abaixo, onde se devem preencher os campos “Escrivão” e “Juiz”:

A guia impressa ficará da seguinte forma:

ATENÇÃO: Após imprimir a guia não será permitida alteração na mesma,
a não ser que seja feita uma nova via desta guia.

O botão “Penas” ,que fica liberado na tela, após a criação da guia,
mostra apenas as penas e medidas referentes àquela guia. Não deverá ser
utilizado para inclusão de novas penas para aquele réu.

Este botão se
refere à situação
das penas do
réu no momento
da gravação
desta guia.

c) CONTROLE DE COMPARECIMENTO:
Para utilizar o controle de comparecimento o usuário deverá clicar em
“Penas e Medidas – Controle de Comparecimento”:

O sistema exibirá a janela abaixo:

Digite o nº do
processo.

Atenção:
O nome do beneficiário só ficará
disponível se ,no Controle de Penas e
Medidas, a parte estiver com uma pena
de código 77 -Suspensão Condicional
(Art. 89) ou 69 – Suspensão Condicional
da Pena. Além disso, deverá constar a
situação “Em Execução”.

Nome do
beneficiário da
suspensão.

Clique aqui para
agendar os
comparecimentos.

Clicando no botão “Agendar”, o sistema abrirá a janela abaixo:

Digite a data em que começará
a contar a suspensão.

O sistema trará o mesmo prazo
que foi informado no controle de
penas e medidas, Este prazo
poderá ser alterado.

Obs: A periodicidade também pode ser alterada.

Tabela de
periodicidade.

O sistema oferece a possibilidade de escolha do dia da semana em que
o beneficiário deverá comparecer.
Informe a data
inicial dos
comparecimentos.

Após gravar o agendamento, o sistema informará as data em que o
beneficiário deverá comparecer.

O usuário poderá mudar as
datas de comparecimento. Para
tanto, deverá apagar a data
criada e digitar outra.

OBS: As datas deverão ser
informadas completas, inclusive
com as barras.
EX: 21/12/2004

Para imprimir a lista com as datas agendadas clique no botão “Imprimir”.

Após cada comparecimento, a listagem deverá ser atualizada. Para isso,
informe a data do comparecimento e altere a situação, conforme tela abaixo.
Grave o procedimento.
1º) Clicar no
quadrado ao lado
da data.

2º) Digitar a data
em que ele
realmente
compareceu
colocando a barra
e o ano completo.

3)Selecionar a
situação daquela
visita.

Clique em “Imprimir” para a impressão do comparecimento e do
comprovante.

Escolha o nome do
funcionário que
assina o
comprovante.

Para um melhor aproveitamento da função, chamamos atenção para as
seguintes situações:
•
Caso seja necessário modificar este agendamento, devem-se clicar nos
dias a serem alterados e no botão “Excluir”.
Após a exclusão, utilize o botão “Agendar” para novo procedimento.

Datas
reagendadas.

•

Para facilitar o controle dos processos suspensos foram
criados 3 relatórios:

1. Processos Suspensos
2. Visitas em Atraso
3. Término de Suspensão.
Clique em “Impressão – Penas e Medidas – Proc.Suspensos/Visitas em
Atraso/Término de Suspensão”.

O sistema exibirá a janela abaixo:

Opção “Processos Suspensos”:

Digite as
datas
desejadas.

Serão relacionados todos os processos e acusados que tiveram medidas de
suspensão (tipos 69 e 77) cadastrados na tela “Penas e Medidas”.

Opção “Visitas em Atraso”:

Informe o número
de dias em atraso
a ser pesquisado.

Opção “Término da Suspensão de Processos”:

Este relatório lista os processos que terão término da suspensão previsto
dentro do período selecionado pelo usuário.

