ORIENTAÇÃO CGJ/SEEU/ Nº 20 – Lançamento do Local de Prisão
Trata-se de lançamento que deve ser realizado no momento da inclusão da Prisão na aba
“Eventos”.

Essa alimentação é importante, pois posteriormente poderá ser realizada uma pesquisa
dos presos utilizando o local de cumprimento prisional lançado no sistema.

O cadastro do local de prisão poderá ser realizado por meio do menu “Cadastro” >>
Locais Prisões/Acolhimento/Internação >> Novo.

OBS¹.: Antes do cadastro é importante realizar a pesquisa.

O cadastro do local da prisão também poderá ser realizado no momento da inclusão do
evento “Prisão” por meio do ícone lupa. O usuário será direcionado para tela seguinte que
possui a opção de “Pesquisar” e “Novo”.

OBS².: Caso a busca resulte positiva e liste alguns locais já cadastrados, basta optar pelo
local desejado e clicar em selecionar. Se negativa, proceder o cadastro clicando em
“Novo”.

Para cadastro dos estabelecimentos prisionais é necessário a descrição, nome do diretor
da unidade e endereço completo.
Nas comarcas em que o regime semiaberto utiliza-se da Súmula 56 do STF, sugere-se
criar um local de prisão denominado “DOMICILIO” e preencher os campos descrição,
diretor da unidade e logradouro com este nome, o campo “Número” preencher com “S/N”
e os demais campos obrigatórios com os dados da própria comarca.

OBS³.: Esta sugestão permite a serventia gerar relatório do sentenciado em prisão
domiciliar.

A pesquisa deve ser realizada no Menu Superior “Processos> Busca > Presos”

Preencher os campos necessários e, ao final, clicando em “Gerar Relatório” ou
“Pesquisar”.

OBS4.: No meio aberto não é possível emissão de relatório por local de prisão, vez que
infere que nesse meio não existem pessoas encarceradas, por esta razão impossibilita
relatório das pessoas em cumprimento de pena em domiciliar.
OBS5.: Ao receber uma execução penal transferida atentar-se para alteração do
estabelecimento prisional na aba “Eventos” para adequar ao estabelecimento dessa
comarca.

