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1 DADOS CRIMINAIS
Os dados criminais servem para registro dos marcos para controle individual das
pessoas presas e lançamento dos dados relativos às medidas cautelares e protetivas,
enquadramento, suspensões, transações e acordos, sentença de 1º Grau, recursos, rol de
culpados, pena aplicada, substituição da pena privativa de liberdade e efeitos da
condenação.
A alimentação e atualização do menu Dados Criminais possibilita o gerenciamento
das pessoas presas, o desenvolvimento de ferramenta informatizada para registro do rol
de culpados, bem como o controle do prazo prescricional em processos com mandado de
prisão expedido com pessoa foragida/não encontrada.
1.1 Acesso aos Dados Criminais
Para acessar a tela de dados criminais, entre na capa do processo, seção Dados
Criminais, e clique em Editar:

O sistema abrirá a tela dos dados criminais para preenchimento. O
preenchimento dos dados é individual. Portanto, na barra superior, cada réu contará
com uma aba para o cadastro dos seus dados:
NOME

NOME

A aba selecionada ficará na cor azul, enquanto a outra aba permanecerá com a cor
preta. Para alterar as abas, basta clicar no nome da pessoa.
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1.2 Dados Iniciais
Os dados iniciais se referem à Unidade da Federação, cidade, situação da parte ré,
data do fato e vinculação da data do fato:
NOME

NOME

NOME

As opções da situação da parte ré são: primária e reincidente.

Para vincular o evento que consta a data do fato, basta selecionar o evento
correspondente, que geralmente constará no primeiro evento com a distribuição:
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Após selecionar o evento e o documento, clicar em Salvar Dados Iniciais:

1.3 Dados da Prisão
A entrada e saída da prisão devem ser preenchidas nos Dados Criminais. Desta
forma, todas as prisões serão cadastradas, independente do tipo e se encerradas ou não.
O cadastro das prisões em aberto é essencial para a correta utilização do controle
individual das pessoas presas no Painel de Entrada da unidade.
No menu Prisões, existem os campos Nova Prisão e Histórico Prisões. Para
cadastrar a prisão, clicar no campo Nova Prisão:

Para iniciar o preenchimento, informar a data da decretação da prisão, vincular o
evento da data da decretação e selecionar o documento:
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Para os casos em que a prisão está contida no inquérito policial ou no pedido de
prisão, basta colar o número do processo no campo Número do Processo.
Em seguida, preencher os dados da data da prisão, com vinculação do evento e
documento ou com informação do número do processo, caso tenha sido realizada em
autos apartados:

Preencher os dados da soltura da parte, oportunamente, quando ocorrer:

O tipo de prisão é obrigatório e a vinculação da parte é automática. A situação da
parte deve ser selecionada conforme o caso:

Importante! A manutenção da situação como Normal impedirá a conclusão dessa
fase.
Informar o Estado, cidade e local do recolhimento da pessoa:

A data da última verificação da prisão deve ser informada, bem como se houve
pagamento de fiança.

Caso a fiança tenho sido paga, informar a data do pagamento, valor e dados
bancários:
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Concluída esta etapa, clicar em salvar e aparecerá o pop up com a mensagem de
que a prisão foi salva e a situação da parte foi alterada:

A prisão ficará registrada no sistema e no campo Data da Soltura constará como
Réu Preso. Para verificar o tempo de prisão, local do recolhimento e outras informações,
basta clicar no ícone

:

Para ter acesso aos documentos de decretação da prisão e data da prisão, basta
clicar na lupa ao lado das datas informadas:
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1.4 Medidas Cautelares e Protetivas
As medidas cautelares diversas da prisão ou medidas protetivas de urgência
devem ser preenchidas quando houver. As medidas cautelares/protetivas devem ser
lançadas no sistema somente após a intimação da parte réu a respeito da fixação. Para
tanto, clicar em Nova Medida:

Informar as condições interpostas, uma por vez; vincular o evento; vincular o
documento que decretou a medida; inserir a data da intimação com vinculação do
evento e clicar em Salvar:

A opção Data de Término deverá ser lançada quando houver a revogação das
medidas cautelares/protetivas lançadas ou, caso a fixação tenha prazo certo, a data do
término.
Observação: Não constando a medida cautelar/protetiva na lista, utilizar a opção
Outras medidas protetivas ou Outras medidas cautelares. Poderão ser incluídas quantas
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medidas cautelares/protetivas forem necessárias. Para adicionar medidas, clicar em
Novas Medidas.

Para ter acesso aos documentos, basta clicar na lupa ao lado das datas
informadas.
1.5 Enquadramento
Para

cadastrar

o

enquadramento

da

pessoa,

clicar

na

opção

Novo

Enquadramento:
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Selecionar a tipificação penal e clicar na opção Crime Tentado, se o caso. Informar
as datas do fato e do recebimento da denúncia, com vinculação do evento e documento
da decisão:

A data de nascimento da parte será automaticamente preenchida pelo sistema,
conforme cadastro. Informar se houve sentença, com data e vinculação do evento e pena
aplicada. Não havendo, clicar na opção Nenhuma. Clicar em salvar:

Para ter acesso ao documento de recebimento da denúncia, basta clicar na lupa
ao lado da data informada. Para verificar o tempo de prisão, local do recolhimento e
outras informações, basta clicar no ícone

:
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Observação: Poderão ser incluídos quantos enquadramentos forem necessários.
Para adicionar medidas, clicar em Novas Medidas.
1.6 Rol de Culpados
Para cadastrar o rol de culpados no sistema, selecionar uma das opções na
pergunta Rol de culpados?: sim ou não. Informar a data da decisão da extinção da
punibilidade e o trânsito em julgado, caso não seja culpado, a data da baixa da
condenação e clicar em Salvar Rol de Culpados:

1.7 Controle das Pessoas Presas
Na Página Inicial do sistema e-Proc, é possível visualizar a quantidade pessoas
presas, bem como as pessoas com mais de 90 dias sem verificação de sua prisão, nos
termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal:
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Para realizar o controle, basta clicar no número de processos, clicar na opção
Marcar:

Informar a data da última verificação da prisão, vincular o evento que comprova a
verificação. Caso a verificação tenha ocorrido em outro processo do sistema e-Proc,
basta clicar na opção Vincular Evento/documento de Outro Processo, informar o número
do processo e carregar os eventos:

Após o preenchimento dos dados, a Página Inicial fica com o controle zerado. Se
clicar no número 0, vão ser relacionados os processos com os dados da prisão e a data da
última verificação da prisão:
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2. Orientações Adicionais
Por ora, a alimentação dos Dados Criminais deve ser realizada nos casos de
pessoas presas, sem prejuízo de que a unidade o faça em relação aos demais.
Os campos com alimentação imprescindíveis são: dados iniciais, dados da prisão,
medidas cautelares e protetivas, enquadramento e rol de culpados. Demais itens serão
alimentados a partir de recomendações da Corregedoria-Geral da Justiça e atualização
deste manual.
Os Dados Criminais devem ser alimentados apenas nas ações penais, sendo
dispensável que isso seja feito nos inquéritos policiais e medidas cautelares,
garantidoras e incidentais.
As alterações que forem surgindo no curso do processo, a exemplo de soltura e
condenação, devem ser preenchidas tão logo aconteçam, para que os Dados Criminais
reflitam com fidelidade a situação da pessoa presa.
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