
 

Indulto e Comutação  

A tela Cadastro de Decretos de Indulto e Comutação, localizada no menu Apoio > 

Infrações Penais do SAJ/PG5ADM foi alterada para contemplar o cadastro de novas 

regras de cálculo, conforme documentado a seguir.  

 

 

 

 



 

O Histórico de Partes será alterado para permitir a inclusão, edição, consulta e exclusão 

de eventos com o comportamento de considerar o pedido de comutação indeferido. 

Assim, o sistema irá identificar os processos/partes que tiveram pedido de comutação 

indeferido em relação a um dos decretos presidenciais, fazendo com que o 

processo/parte não conste na lista da fila de trabalho Comutação. 

 

O evento de indeferimento de comutação não pode ser lançado se não houver decreto 

de comutação cadastrado e ativo. 

 

Ao lançar o evento “Indeferido o pedido de comutação”, o usuário deverá escolher, 

dentro de uma lista pré-estabelecida, a qual decreto o indeferimento se refere.  

 

 

 

O campo complemento do evento lançado não estará sujeito à edição, e será formado 

pelo código e descrição do Decreto, mais a observação lançada pelo usuário. 

 

Não é permitido selecionar um decreto cujo ano da data base corresponda com o ano 

da data base de um evento de comutação já existente, ou seja, não é possível indeferir 

uma comutação já concedida. 

 

A tela Histórico de Partes será alterada para que quando um evento, 

independentemente de comportamento, for incluído, excluído ou tiver seus dados 

alterados, o sistema atualize os dados de indulto e comutação, refazendo os cálculos 

conforme as novas regras trazidas, além da verificação do indeferimento do pedido de 

indulto ou de comutação. 



 

O sistema calcula a Previsão de indulto quando todos os requisitos abaixo forem 
atendidos:  
 

• A situação do processo precisa ser uma que mantenha o processo ativo;  

• O processo deve pertencer a uma das classes de execução penal ou, se não 

pertencer, não deve estar vinculado a um PEC criado;  

• A pena não pode ter sido extinta, ou seja, não pode haver evento vinculado ao 

comportamento “Considerar pena extinta”;  

• Em casos de soma ou unificação de penas, o indulto é calculado apenas para o 

processo somador/unificador;  

• A parte que atender a uma ou mais regras de indulto cadastradas em cada um 

dos decretos ativos, desde que não haja evento de indeferimento de pedido de 

indulto vinculado ao referido decreto nem concessão de indulto condicional ou 

comutação cujo ano da data base seja igual ao ano da data base do decreto. 

 

O sistema calcula a previsão de Comutação quando todos os requisitos abaixo forem 

atendidos:  

• A situação do processo precisa ser uma que mantenha o processo ativo;  

• O processo deve pertencer a uma das classes de execução penal ou, se não 

pertencer, não deve estar vinculado a um PEC criado; 

• Não houver indulto condicional já concedido cuja data base seja do mesmo ano 

da data base do decreto;  

• A pena não pode ter sido extinta, ou seja, não pode haver evento vinculado ao 

comportamento “Considerar pena extinta”;  

• Em casos de soma ou unificação de penas, a comutação é calculada apenas para 

o processo somador/unificador; 

• A parte atender a uma ou mais regras de comutação cadastradas em cada um 

dos decretos ativos, desde que não haja evento de indeferimento de pedido de 

comutação vinculado ao decreto e nem evento de concessão de comutação cujo 

ano da data base informada corresponda com o ano da data base definida no 

decreto. 

 


