ORIENTAÇÃO CGJ/SEEU/Nº10 – Extinção da punibilidade

No caso da extinção abranger todas as ações penais, deve ser criado um incidente de
extinção e vinculá-lo a todas as guias de recolhimento da execução da pena. Após, arquivar
definitivamente a execução penal.
Caso tenha criado um incidente pendente de ofício, deverá clicar na aba correspondente
“Incidentes Pendentes”, clicar no incidente criado e em “Alterar”, realizando a alteração
conforme deliberação do magistrado.
Se não criado o incidente pendente, o servidor deverá clicar na aba “Incidentes Concedidos”
ou “Incidentes Não-Concedidos” e “Adicionar”.

Selecionar o tipo de incidente “Extinção” e clicar em “Novo Incidente”.

Preencher os dados da extinção, motivo, que poderá ser por Cumprimento de pena, indulto,
prescrição, etc. Selecionar todas as guias de recolhimento, vinculando a elas a extinção.
Clicar em salvar.

Cumprida todas as determinações do magistrado na sentença de extinção, os autos deverão
ser arquivados definitivamente. Para isso clicar na aba “Movimentações” e selecionar o
evento (movimentação) de referência.

Após, clicar no botão “Movimentar a partir desta Movimentação”

Na Opção “Outras Ações”, clicar em “Arquivar Processo”

Clicar em “Arquivamento Definitivo” e “Arquivar”

Extinção parcial de guia de recolhimento

Quando a execução penal é composta por mais de uma guia de recolhimento e a extinção
da punibilidade não abrange todas as condenações, o procedimento é o mesmo relacionado
acima, contudo o incidente de extinção deverá ser vinculado à(s) guia(s) extinta(s). Neste
caso não haverá o arquivamento da execução penal.

Extinção de pena fixada para uma mesma guia de recolhimento

Refere-se à extinção de apenas uma pena fixada numa mesma guia de recolhimento, por
exemplo: na guia de recolhimento com 2 ou mais desmembramentos com enquadramentos
distintos.

Para dar cumprimento a essa sentença, se faz necessário clicar no desmembramento cuja
pena é objeto da extinção.

Clicar no botão “Alterar”.

Na tela de cadastro de desmembramento selecionar “Sim” para desmembramento extinto,
inserir a data da decisão que extinguiu e caso tenha alguma informação relevante acerca da
extinção, preencher o campo “observação”. Clicar em salvar.

O sistema registrará a extinção deste único desmembramento, permanecendo ativas as
demais penas (enquadramentos) fixadas na ação criminal.

