SUBMENU: CONSULTA DE INTIMAÇÕES RECEBIDAS
Uma vez recebidas as comunicações encaminhadas à SAP, elas não estarão mais disponíveis na tela de
“Recebimento de Intimações Eletrônicas” (uma vez que já foram recebidas).
Após o recebimento da comunicação, estas estarão disponíveis na tela de “Consulta de Intimações
Recebidas”.
Isso possibilita que o trabalho seja realizado por pessoas distintas, ou seja, uma pessoa poderá ficar
responsável pelas especializações e recebimento das comunicações, enquanto que outra pessoa poderá
trabalhar com o conteúdo das comunicações recebidas, recebendo e/ou encaminhando documentos ao
processo, atualizando prontuário, etc.
Na tela de “Consulta de Intimações Recebidas” o usuário deverá clicar sobre o campo “Foro” e digitar a
expressão “UR8”, seguido da tecla “TAB”.

O sistema preencherá automaticamente o campo “Foro” com a informação “São José do Rio Preto/DEECRIM
UR8” e o campo “Vara” com a informação “Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 8ª RAJ”, conforme imagens abaixo
No campo “Especialização”, selecionar o seu estabelecimento prisional e clicar em “Consultar”.

Será exibida a lista de comunicações já foram recebidas pela unidade prisional.

Observe que algumas linhas são exibidas em negrito. Elas correspondem os documentos que ainda não foram
impressos, como uma forma de organização.
Selecione o checkbox do processo que deseja imprimir o documento encaminhado com a comunicação e
clique sobre o botão “Imprimir selecionados” (a atividade pode ser feita em lote, selecionando mais de um
processo).
Todavia, realizando a impressão por esse botão, o documento exibido não apresentará a assinatura digital.
Observe a sequência de ícones disposto no final de cada linha das comunicações recebidas:

Detalhes da Intimação/Citação
Exibe a janela com os “Detalhes da intimação”

Histórico da intimação/Citação
Exibe a janela com o “Histórico da intimação”. Nela é possível visualizar as alterações de “Especialização”
realizadas para o processo.

Isso porque, sempre que o preso for transferido de estabelecimento prisional, a especialização do processo
também deverá ser alterada para que o processo deixe de constar da lista de uma unidade prisional e seja
apresentada na lista do novo estabelecimento prisional.

Peticionar processo desta intimação
É exibida a janela de peticionamento eletrônico, ou seja, é o caminho oficial pelo qual a SAP encaminha
documentos ao processo como, por exemplo, informação de transferência de estabelecimento prisional,
alvará de soltura cumprido.
Sempre que acionado esse botão, a tela já estará preenchida com os dados necessários do processo. O campo
“Tipo de petição” estará preenchido, por padrão, com o código correspondente à “Petição Intermediária”.

É extremamente importante que o usuário clique na “Lupa” e selecione o “Tipo de petição” correspondente
às disponibilizadas para a SAP e clicar em “Avançar”.

Informar o tipo de participação da parte, marcar o checkbox “Declaro que as informações acima
correspondem aos dados de todas as partes deste requerimento” e clicar em “Avançar”.

Arrastar o documento em formato pdf que será encaminhado ao processo no campo “Arraste e solte os
documentos aqui”. Também é possível clicar sobre o botão “Anexar documentos” e selecionar no
computador o documento que será anexado ao peticionamento.

O documento anexado será exibido na janela. Clicar sobre o campo “Tipo do documento” e selecionar o
correspondente. As opções exibidas dependerão do “Tipo de petição” selecionado na primeira tela do
peticionamento.

É possível anexar mais de um documento no mesmo peticionamento.
Selecionar o certificado digital e clicar sobre o botão “Assinar e enviar”.
Será exibida a janela para “Confirmar ordenação dos documentos”.

Clicar sobre o checkbox “Estou ciente de que sou responsável pela legibilidade e ordem dos documentos
adicionados” e, na sequência, sobre o botão “Continuar”.

Será exibida a janela com o protocolo do peticionamento realizado.

Clique para marcar a intimação/citação para cumprida/encerrada
O ícone

corresponde às comunicações recebidas pendentes de providências da SAP.

Ao clicar sobre esse ícone, ele é alterado para o ícone
que indica que a pendência está cumprida, ou seja,
não há mais nenhuma ação necessária da SAP para essa comunicação.
Essa marcação permite uma organização do trabalho uma vez que a própria tela possibilita consultar as
comunicações que já foram “Cumpridas” (

), as que estão “Pendentes” (

), ou inda, “Ambas”.

Transferência do preso para outro estabelecimento prisional
Na hipótese de ocorrer transferência do preso para outro estabelecimento prisional, além de encaminhar o
peticionamento eletrônico com essa informações, a especialização deverá também ser atualizada.
Isso porque, o processo deixará de ser apresentado na lista de consulta do estabelecimento prisional que ele
estava e passará a ser apresentado na lista de consulta da nova unidade prisional.
Observe o exemplo abaixo. Trata-se de uma consulta de comunicações recebidas pela unidade prisional CDP
“Marcos Amilton Raysaro” de Icém.

Supondo que a presa do processo 0000003-53.2018.8.26.0509 (o segundo da lista) tenha sido transferida
para o estabelecimento prisional CR Feminino de São José do Rio Preto.

A partir dessa mesma tela será possível realizar o peticionamento eletrônico, comunicando a transferência
da presa para o novo estabelecimento prisional e, ainda, alterar a especialização para indicar a nova unidade
prisional.
Para isso, clicar sobre o ícone do peticionamento eletrônico ( ) e encaminhar para o processo o documento
contendo a informação da transferência (conforme esclarece o tópico do peticionamento eletrônico).
Finalizado o procedimento do peticionamento eletrônico, selecionar o processo cuja especialização será
alterada, clicar sobre o botão “Definir Especialização e Cargo” e selecionar o novo estabelecimento prisional.

Essa atividade também poderá ser feita em lote, selecionando mais de um processo na tela anterior, antes
de clicar sobre o botão “Definir Especialização e Cargo”.
A nova janela exibirá todos os processos selecionados. Clicar sobre a “Lupa” do campo “Especialização” e
indicar o novo estabelecimento prisional que deverá ser vinculado aos processos selecionados.
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