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1 OBJETIVO 
 

Este manual tem o objetivo de orientar os usuários do Sistema das Varas de 
Execuções Criminais (SIVEC), a utilizarem as regras da Resolução nº 46 do 

CNJ dentro do sistema, e ainda, demonstrar as suas funções de maneira 
clara, auxiliando no cadastro de movimentação de processos, Roteiro de 

Penas, Habeas Corpus e Mandado de Segurança. 
 

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de melhorar os serviços 
prestados pela Justiça aos cidadãos, visando aprimorar a coleta de 

informações estatísticas essenciais ao planejamento estratégico do 
Poder Judiciário e dar cumprimento à sua missão constitucional na 

busca pela padronização nacional, instituiu através da resolução nº. 46 

de 18 de dezembro de 2007 as Tabelas Processuais Unificadas do Poder 
Judiciário.  

 
As tabelas são de observância obrigatória para as Justiças Estadual, 

Federal e do Trabalho, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça e 

Supremo Tribunal Federal. 

 

O que há de novo: 
a) Cadastro de Incidentes para Roteiro de Penas, Habeas Corpus e Mandado de 

Segurança; 

b) Cadastro de Movimentos, normatizados pela Resolução CNJ 46; 

c) Movimentos Automáticos, quando alterar a classe de uma execução ou na 

impressão de expedientes;  

d) Funcionalidades para Apensamento, Desapensamento, Remessa de Processos 

e Transferência de Processos Arquivados  

e) Recursos para Pesquisar e Recuperar Processos (CNJ) excluídos. 

O que deixa de existir: 
f) Cadastro de Andamentos, que passa a ser substituído pelo Cadastro de 

Movimentos; 

g) Pesquisa de Remessa, substituída pela funcionalidade de Remessa de 

Processos para Outra VEC; 

h) Transferir Comarca, que dependendo da situação será utilizada a 

funcionalidade de Transferência de Processos Arquivados ou a Remessa de 

Processos para outra VEC; 

Importante: 
i) Remessas anteriores à versão e não concluídas, precisarão ser refeitas no 

sistema pela nova funcionalidade de Remessa de Processos; 

j) No cadastro de Incidentes, deixa de ter a opção para o Roteiro de Penas, para 

este tipo de incidente deve-se utilizar o Cadastro de Roteiro de Penas; 

k) Movimentos somente podem ser “Excluídos” no dia em que foram criados, 

após esta data somente podem ser alterados para “Sem Efeito”. 
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2 CADASTRO DE ROTEIRO DE PENAS 

 
Regras: 

 
1. Os campos com (*) asterisco são de preenchimento obrigatório. 

2. Ao salvar o Roteiro de Penas o mesmo receberá um número sequencial 
próprio, associado ao número do processo de execução representando 

todos os Roteiros de Penas para o referido processo. 
3. Depois de cadastrado, só as informações do campo Observação poderão 

ser alteradas. 
4. O Roteiro de Penas é um processo tipo incidente. 

5. O incidente Roteiro de Penas será sempre apresentado no topo da lista de 

processos (CNJ) relacionados em Cadastros / Movimentos e Pesquisas / 
Movimentos. 

 
A pesquisa do Roteiro de Penas pode ser por: 

1. Nº do Controle VEC  
2. Nº do Roteiro de Penas (CNJ) 

 

 
 

Cadastros / Roteiro de Penas / Por Nº Controle ou Nº Roteiro de Penas 
(CNJ) 

 

O usuário deverá informar o Nº Controle VEC e clicar no botão OK. 
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Clicar em Incluir Roteiro de Penas. 
 

 
 

Na tela seguinte preencher os campos obrigatórios, selecionar a execução e 
clicar no botão Salvar.  Será gerado um número de Roteiro de Penas e o 

número Processo CNJ. 
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Exclusão de Roteiro de Penas  
 

IMPORTANTE 

A partir desta versão, as exclusões de Processos CNJ, passam a ser lógicas e não 
mais físicas, onde o(a) Coordenador(a) da Vara (ou a quem ele(a) autorizar), possui 
recursos para sua ação, visualização e/ou reativação. 

Esta funcionalidade dever ser utilizada apenas para o cadastro indevido. 

 
Na opção Cadastros / Roteiro de Penas,  o usuário vai informar o Nº Controle e clicar 

em Ok.  Na tela seguinte selecionar o número de ordem do Roteiro de Penas, clicar 
em Excluir Roteiro de Penas e na mensagem web clicar no botão “OK”. 

 

 

 
 

Na tela seguinte o usuário poderá fazer anotação no campo Observação e 
clicar no botão Confirmar. 
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Irá retornar a mensagem da exclusão do Roteiro de Pena. 

 
 

Ao clicar em Ok vai retornar a tela de Roteiro de Penas com a informação que 
existem Roteiro de Pena (CNJ) excluído para o Controle VEC. 

 
 

Visualizar ou Reativar Roteiro de Penas (CNJ) excluído. 
 

Observação: 
A permissão para visualizar ou reativar o Roteiro de Penas (CNJ) excluído é feita pelo 
usuário Administrador de Usuários, url http://intinfo.tj.sp.gov.br/adm. 

 

Para usuários com permissão de visualização e reativação, o mesmo deve 
clicar no link “Clique para Exibir Roteiro(s) de Pena(s) Excluído(s)”. 

 
 

Na tela de Roteiro de Penas excluído clicar no link Nº de Ordem. 
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Na tela do Roteiro de Penas (CNJ) o usuário poderá reativar o processo ou 
voltar para a tela de inclusão de roteiro de penas. 
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3 CADASTRO DE HABEAS CORPUS 
 

Regras: 

 
1. Os campos com (*) asterisco são de preenchimento obrigatório. 

2. O paciente sempre será o Réu da execução 
3. Ao salvar o H.C. o mesmo receberá um número sequencial (CNJ) 

próprio, associado ao número de Controle VEC. 
4. Depois de cadastrado, as informações do H.C. poderão ser alteradas e 

mais assuntos poderão ser cadastrados. O H.C. poderá ser excluído, 

porém a sua ordem sequencial será mantida. 
 

A pesquisa de Habeas Corpus pode ser por: 
1.  Nº de Controle VEC 

2.  Nº Processo (CNJ) 
 

 
 
Cadastros / Habeas Corpus / Por Nº Controle ou Nº Único (CNJ) 
 
O usuário deverá informar o nº de Controle VEC e clicar em OK e na tela seguinte 
clicar em Incluir H.C. 
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Na tela de cadastro informar os dados e clicar no botão Salvar.  Será gerado um nº 
de ordem Habeas Corpus e o nº Processo(CNJ). 
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Para incluir ou alterar alguma informação do H.C. o usuário deverá clicar no 
link Nº de Ordem  (Ex. 1 ), na tela seguinte efetuar a inclusão ou alteração e 

clicar no botão Salvar. 
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Emissão de Etiqueta 
 

O usuário deverá acessar o módulo Demais Funcionalidades, selecionar a 
opção Imprimir Etiquetas / Habeas Corpus. 
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Selecionar o tipo Por Controle ou Processo(CNJ), informar o número e a 
Ordem e clicar em Ok. 
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Exclusão de Habeas Corpus 
 

IMPORTANTE 

A partir desta versão, as exclusões de Processos CNJ, passam a ser lógicas e não 
mais físicas, onde o(a) Coordenador(a) da Vara (ou a quem ele(a) autorizar), possui 
recursos para sua ação, visualização e/ou reativação. 

Esta funcionalidade dever ser utilizada apenas para o cadastro indevido. 

 

O usuário deve acessar Cadastros/Habeas Corpus, informar o Nº Controle e 

Ok.  
Selecionar o Nº Ordem e clicar em Excluir H.C. 

 

 
Na tela seguinte o usuário poderá fazer anotação no campo Observação e 

clicar no botão Confirmar. 
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Irá retornar a mensagem da exclusão do Habeas Corpus. 

 
 
Ao clicar em Ok vai retornar para a tela de Habeas Corpus relacionados com a 

informação que existe Habeas Corpus excluído para o Controle VEC. 
 

 
Visualizar ou Restaurar Habeas Corpus (CNJ) excluído. 

 

Observação: 

A permissão para visualizar ou restaurar o Habeas Corpus (CNJ) excluído é feita pelo 

usuário Administrador de Usuários, url http://intinfo.tj.sp.gov.br/adm. 

 
O usuário vai clicar no link Clique para Exibir Habeas Corpus Excluído(s). 

 

 
 

Clicar no link Nº de Ordem do Habeas Corpus excluído. 
 

 
 

http://intinfo.tj.sp.gov.br/adm
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Na tela do Processo (CNJ) excluído o usuário poderá reativar o processo ou 
voltar para a tela de inclusão de Habeas Corpus. 
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4 CADASTRO DE MANDADO DE SEGURANÇA 
 

Regras: 
 

1. Os campos com (*) asterisco são de preenchimento obrigatório. 
2. O Impetrado ou Impetrante poderá ser o próprio Réu do processo de 

execução. 

3. Ao salvar o Mandado de Segurança, o mesmo receberá um número 
(CNJ) sequencial próprio, associado ao número de Controle VEC. 

4. Após cadastrado, as informações do M.S. poderão ser alteradas e mais 
assuntos poderão ser cadastrados. O M.S. poderá ser excluído, porém a 

sua ordem sequencial será mantida. 
 

A pesquisa de Mandado de Segurança pode ser por: 

1. Nº de Controle 

2. Nº Processo (CNJ) 

 

 
 
O usuário deverá informar o nº de Controle VEC ou o Nº único (CNJ) clicar em OK e 
na tela seguinte clicar em Incluir M.S. 
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Na tela seguinte preencher os campos e clicar no botão Salvar 

 
 
Ao clicar em Salvar vai retornar a mensagem de inclusão com nº ordem 

Mandado de Segurança e nº Processo(CNJ). 
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Emissão de Etiqueta 
 

O usuário deverá acessar o módulo Demais Funcionalidades, selecionar a 

opção Imprimir Etiquetas / M. Segurança. 
 

 
 

Selecionar o tipo Por Controle ou Processo(CNJ),  informar o número e a 

Ordem e clicar em Ok. 
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Exclusão de Mandado de Segurança 
 

IMPORTANTE 

A partir desta versão, as exclusões de Processos CNJ, passam a ser lógicas e não 
mais físicas, onde o(a) Coordenador(a) da Vara (ou a quem ele(a) autorizar), possui 
recursos para sua ação, visualização e/ou reativação. 

Esta funcionalidade dever ser utilizada apenas para o cadastro indevido. 

 

O usuário vai acessar Cadastros/Mandado de Segurança, informar o Nº 

Controle VEC e clicar em Ok.  
Selecionar o Nº Ordem e clicar em Excluir M.S.  

 

 
Na tela seguinte o usuário poderá fazer anotação no campo Observação e 

clicar no botão Confirmar. 
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Irá retornar a mensagem da exclusão do Mandado de Segurança. 
 

 
Ao clicar em Ok vai retornar para a tela de Mandado de Segurança com o link 
exibir o Mandado de Segurança excluído para o Controle VEC. 

 
Visualizar ou Reativar Mandado de Segurança (CNJ) excluído 

 

Observação: 

A permissão para visualizar ou reativar o Mandado de Segurança (CNJ) excluído é 

feita pelo usuário Administrador de Usuários, url http://intinfo.tj.sp.gov.br/adm. 

 

 
 

 
O usuário vai clicar no link Clique para Exibir Mandado(s) de Segurança excluído(s). 

Na próxima tela clicar no link Nº de Ordem. 
 

 
 

  

http://intinfo.tj.sp.gov.br/adm
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Na tela do Mandado de Segurança (CNJ) excluído o usuário poderá reativar o 
processo ou voltar para a tela de inclusão de mandado de segurança 
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5 SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO 
 

A partir da data da implantação, todos os andamentos processuais lançados 

nos processos em tramitação (não baixados) deverão observar a tabela 
unificada de movimentos processuais.  

 

Os movimentos devem refletir o andamento processual ocorrido e não a mera 
expectativa de movimento futuro. 

 
Com a inclusão das funcionalidades de movimentos, a aplicação VEC passa a 

contar para Processos (CNJ), com o campo “situação do processo”. Este 
campo terá sua atualização atrelada à movimentação do Processo (CNJ), 

seguindo as regras de atualização da Tabela de Movimentos normatizada. 
 

Entenda-se que nem toda a movimentação irá alterar a “situação do 
processo”, mas a mesma somente poderá ser alterada por uma 

movimentação. 
 

 
 
 
  

 
  

 

IMPORTANTE: 
 

A inclusão da “situação do processo”, não muda as regras de visualização, dos 
controles de emissão de expedientes e da usabilidade da “Situação do Processo 

de Execução”, que já existia na aplicação VEC. 
 
Portanto, se alguma movimentação exigir a atualização da “Situação do 

Processo de Execução”, esta deve ocorrer manualmente na aplicação VEC pelo 

Cadastro da Execução. 
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6 CADASTRO DE MOVIMENTAÇÃO 
 

Regras: 

 

1. A movimentação será tratada para cada execução, incidente, roteiro de 

penas, habeas corpus e mandado de segurança cadastrados. 
2. Para o cadastro ou atualização de um movimento, a execução, 

incidente, roteiro de penas, habeas corpus e mandado de segurança 
deverão pertencer à VEC do usuário que está efetuando o cadastro. 

3. A Data do Movimento sempre será igual ou menor que a data corrente. 
 

O cadastro de movimentação pode ser por: 
 

1. Nº de Controle VEC 
2. Nº Processo(CNJ) 

3. Em Lote (Código de barras) 
 

No menu Cadastros foi criada a opção Movimento para cadastro de 
movimentação de processos, incidentes, roteiro de penas, habeas corpus e 

mandado de segurança. 
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6.1 Cadastros / Movimentos / Por Nº Controle 

 
O usuário deverá selecionar a opção por Nº de Controle VEC, informar o número e 

clicar no botão OK.  
 

 
 
Selecionar o(s) processo(s) e clicar no botão Incluir Movimento. 
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Na tela de Movimentação selecionar ou informar o código do movimento, 
preencher os outros campos e clicar no botão Salvar. 

 

 
 

 
 

Ao clicar em Salvar vai retornar a mensagem da inclusão do movimento. 
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OBSERVAÇÃO: 
 

Na tela do cadastro de movimento, o campo Movimento, tem o recurso de 
auto completar o código e a descrição enquanto o usuário for digitando o 

número ou parte da descrição. 
 

Tela de inclusão do código do movimento. 
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Inclusão do Movimento por descrição. 
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Para visualizar o(s) movimento(s) cadastrado(s), o usuário deverá clicar no Nº de 
Ordem do processo(CNJ) relacionado. 
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Alteração do Movimento cadastrado 
 

IMPORTANTE! Na alteração de um movimento seguir as seguintes regras: 
a) Uma vez que o status de visibilidade externa foi cadastrado com o valor 

“Sim”, não poderá mais ser alterada. O caso contrário essa alteração 
poderá ser efetuada, ou seja, de “Não” para “Sim”. 

b) O usuário só poderá excluir os movimentos cadastrados no dia, para os 
movimentos cadastrados nos dias anteriores ele irá marcar o 

movimento com a situação “Sem Efeito”, nesse caso a descrição do 
movimento vai ser complementada com a informação “Sem Efeito” 

entre parênteses e estará visível em todas as consultas do sistema. 
 

O usuário deverá informar o Nº Controle VEC e clicar em OK e na tela 
seguinte selecionar o Nº Ordem do Processo (CNJ). 
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Clicar no link Data Movimento a ser alterado, efetuar as alterações e clicar no botão 
Salvar. 
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IMPORTANTE!  Alteração do status de visibilidade externa cadastrado de “Não” 

para “Sim”. 

 

Para alguns movimentos cadastrados com status “Visibilidade Externa”: “Não”, 
quando for o momento de dar publicidade à movimentação, o usuário deverá alterar 

o status para “Sim”. 
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Exclusão de Movimento cadastrado 
 

IMPORTANTE!  Um movimento poderá ser excluído somente no dia que foi 

cadastrado. 

 
O usuário deverá informar o Nº de Controle e clicar no botão OK. Na próxima 

tela clicar no Nº de Ordem do processo (CNJ). 
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Selecionar o(s) movimento(s) a ser(em) excluído(s), clicar em Excluir 
Movimento e confirmar a exclusão. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Ao clicar em OK vai retornar a mensagem de exclusão do(s) movimento(s). 
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Para um movimento que não pode mais ser excluído, o usuário deverá alterar 
o movimento com a anotação “Sem Efeito”.  O movimento continuará sendo 

visível, porém a descrição deverá vir com a anotação conforme representado 
na figura abaixo: 
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Ao clicar em OK vai retornar a mensagem de alteração do movimento. 
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6.2 Cadastros / Movimento / Nº Processo(CNJ) 

 
O usuário deverá selecionar a opção Nº processo(CNJ),  informar o número e clicar 

em OK. 
 

 
 
Na tela de Movimentos relacionados, clicar no botão Incluir Movimento. 
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Informar os dados e clicar no botão Salvar. 
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6.3 Cadastros / Movimento / Em Lote (código de barras) 

 
O usuário deverá selecionar a opção Em Lote (código de barras) e clicar no 

botão OK.  Na próxima tela informar os dados e clicar no botão Continuar. 
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Informar os números de controle ou os números de processo CNJ através do 
código de barras.  Conferir os processos incluídos no lote e clicar em Salvar 

Movimento. 
 

 
 
 

Vai retornar a mensagem de inclusão do(s) movimento(s). 
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7 PESQUISA DE MOVIMENTOS 
a) Pode ocorrer diretamente na tela de Cadastro de Movimentos, pelo 

“Menu Cadastro”, informando Nº de Controle e posteriormente 
selecionando  o Processo(CNJ) ou já informando o mesmo. 

b) Também pode efetuar o mesmo Procedimento pela Pesquisa de 
Movimento, pelo “Menu Pesquisas/Movimentos”. 

c) Ou diretamente no Processo de Execução, pelo link “Movimentos”. 
 

Cadastros / Movimentos 
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8 MOVIMENTO AUTOMÁTICO 
 

O movimento automático será gerado quando o usuário alterar a classe de 

uma execução ou após a impressão de expedientes.  
 

8.1 Mudança da Classe Processual 

 

Quando o usuário acessa a funcionalidade Cadastros / Execução e altera a 
classe do processo (CNJ) e salva.  Neste momento o sistema deverá gerar 

automaticamente um movimento com código nº 10966 – Mudança de classe 
processual. 
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8.2 Expedientes 

 
Após a geração do expediente pelo o usuário (Relatório / Expedientes e 

Relatórios / Mandado de Prisão / Emissão de Mandado), o sistema irá trazer 
uma mensagem para o usuário incluir ou não o movimento e se clicar em Não 

deverá fazer o cadastro manual do movimento.    Ao confirmar a inclusão do 
movimento o sistema irá gravar um registro de movimento para o(s) 

processo(s) selecionados, sendo que o código do tipo de movimento deverá 

seguir a tabela de movimento automático e a data do movimento será da 
data da impressão do documento. 
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Os movimentos gerados deverão seguir a tabela representada a seguir: 
 

Expedientes da VEC  Código da tabela Movimento  

Alvará de Soltura  60240 - Alvará de Soltura Expedido 

Atestado de Pena  61311 – Atestado de Pena Expedido. 

Autorização de Viagem 60244 - Alvará expedido 

Benefício Progressão  60232 - Ofício expedido 

Carta de Livramento Condicional  60267 - Carta expedida 

Carta de Intimação  60263 - Carta de Intimação Expedida 

Certidão para Inscrição de Dívida  60740 - Certidão de Inscrição da Dívida 

Comunicação de Arquivamento  60232 - Ofício expedido 

Contramandado de Prisão  60241 - Contramandado de Prisão Expedido 

Despacho/Mandado de Audiência  11009 - Despacho proferido 

Despacho/Mandado de Comparecimento  11009 - Despacho proferido 

Despacho/Mandado Condução Coercitiva  11009 - Despacho proferido 

Despacho/Mandado Depósito Pecuniário  11009 - Despacho proferido 

Despacho/Mandado ex. Ces. Periculosidade  11009 - Despacho proferido 

Despacho/Mandado Pagamento Multa  11009 - Despacho proferido 

Guia de Transferência  61312 - Guia de Transferência Expedida. 

Indulto  60240 - Alvará de Soltura Expedido  

Intimação RSA  60263 - Carta de Intimação Expedida 

Mandado de Constatação  60231 - Mandado expedido 

Mandado de Custas  60231 - Mandado expedido 

Mandado de Intimação  60231 - Mandado expedido 

Mandado de Intimação de Prest. Serviço Com.  60231 - Mandado expedido 

Mandado de Prisão  60239 - Mandado de Prisão Expedido 

Mandado de Recaptura  60239 - Mandado de Prisão expedido 

Ofício Exame Criminológico  60232 - Ofício expedido 

Ofício Geral  60232 - Ofício expedido 

Ofício Trânsito Julgado  60232 - Ofício expedido 

Ofício Unificação RG  60232 - Ofício expedido 

Ofício de Comunicação ao Tribunal de Justiça  60232 - Ofício expedido 

Remessa Segunda Instância  60232 - Ofício expedido 

Requisita Expediente Praxe  60232 - Ofício expedido 

Requisição Guia Recolhimento  60232 - Ofício expedido 

Requisição Oitiva  60232 - Ofício expedido 

Requisição Preso  60232 - Ofício expedido 

Requisição Sindicância  60232 - Ofício expedido 

Sustação de Regime  60232 - Ofício expedido 

Termo PAD  60247 - Termo de Audiência expedido 

Termo Sursis  60247 - Termo de Audiência expedido 

 

Obs: no momento em que o usuário imprimir o documento, o sistema irá gravar um 
registro de movimento para o(s) processo(s) selecionado(s), sendo que o código do 
tipo de movimento deverá seguir a tabela acima e a data do movimento será a data 

da impressão do documento. 
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9 APENSAMENTO  
Regras: 
Toda execução, incidente, Habeas Corpus e Mandado de Segurança (processo – CNJ) 
“nascem” apensados ao Controle VEC(Processo de execução). 
O desapensamento pode ocorrer para uma execução, incidente, H.C. ou M.S. 

(processo – CNJ) sendo desapensado do Controle VEC (processo de execução). 
 

Apensamento 
O apensamento de um Incidente, Execução, H.C. ou M.S. sempre será realizado 
quando o usuário entrar na funcionalidade de Cadastro de movimento e utilizar o 

código 135 da tabela de movimento. 
O apensamento somente poderá ocorrer para processos Desapensados. 

Ao incluir a movimentação de código 135 o sistema deverá vincular novamente o 
processo CNJ ao seu processo pai (ou controle VEC), armazenando a data do 
cadastro do movimento como data do apensamento. 

Tanto a inclusão do movimento 135 como a inclusão do apensamento somente 
poderá ocorrer se o processo pai estiver na mesma VEC que o processo filho. Caso 

isso não seja verdade o SIVEC deverá exibir a mensagem: 
 

“Não foi possível incluir o movimento de apensamento pois o [Processo nº NNNNNNN-

DD.AAAA.J.TR.OOOO ou Controle VEC nº XXXXXXX] encontra-se na Comarca [nome 

da VEC]” 
 

Para o cadastramento de movimento em lote, no momento da inclusão dos processos no lote o 
sistema já deverá checar as situações citadas acima, permitindo ou não a inclusão do processo 
no lote. 

 



Sistema VEC – Vara das Execuções Criminais /Implementação da Resolução 46 CNJ 

 

 52 

10 DESAPENSAMENTO 
 

O desapensamento de um Incidente, Execução, H.C. ou M.S. sempre será realizado 
quando o usuário entrar na funcionalidade de Cadastro de movimento e utilizar o 

código 137 da tabela de  movimento. 
O desapensamento somente poderá ocorrer para processos Apensados. 
Ao incluir a movimentação de código 137 o sistema deverá desvincular o processo 

filho do seu processo pai (ou controle VEC), armazenando a data do cadastro do 
movimento como data do desapensamento do processo. 

Para o cadastramento de movimento em lote, no momento da inclusão dos 
processos no lote o sistema já deverá checar as situações citadas acima, permitindo 
ou não a inclusão do processo no lote. 
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11 REMESSA DE PROCESSOS 
 

Regras: 

1. A remessa de processos será classificada como: Remessa para outra VEC ou 
Remessa para outro local.  Quando a remessa for para outra VEC será possível 
efetuar a anotação de recebimento do processo através do sistema, já para a 

Remessa para outro Local, somente será possível efetuar a anotação de 
devolução do processo, sendo que os locais estão representados na tabela do 

item 11.2. 
2. Toda remessa de processo para outra VEC gerará automaticamente um 

movimento com código 60400 – (Remessa) Outro Foro / Comarca deste 

Estado. 
3. O código 60348 – (Recebimento) Outo Foro, corresponderá ao recebimento de 

cada processo e o código 60625 - Cancelamento de Encaminhamento de 
Processo a Outro Foro, corresponderá ao cancelamento da remessa de cada 

processo. 
4. Para toda remessa será criada um Lote de remessa contendo um ou mais 

processos(CNJ), ou seja, se a remessa for para um único processo(CNJ) o lote 

de remessa conterá apenas um processo(CNJ). 
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11.1 Remessa de Processo para Outra VEC 

 

Regras: 
 

1. Toda remessa de processo para outra VEC irá gerar um movimento com 
código 60400 – (Remessa) Outro Foro / Comarca deste Estado, para cada 

processo (CNJ) informado. 
2. Se a remessa for efetuada por número de Controle VEC todos os processos 

apensados serão encaminhados para a VEC destino e será gerado um 
movimento para cada processo (CNJ). 

3. A remessa por número de processo (CNJ) será utilizada somente para 

processos desapensados. 
4. O campo Destino deverá exibir uma lista de todas as VEC’s que possua 

sistema implantado para processamento de execuções. 
5. O usuário poderá efetuar a remessa apenas dos processos que estão em sua 

vara(VEC). 

6. O mesmo processo não poderá constar em duas remessas pendentes ao 
mesmo tempo. Um processo estará com a remessa pendente quando não tiver 

anotação de recebimento, devolução ou de cancelamento da remessa. 
7. Processos com Mandado de Prisão pendentes de transmissão para o BNMP não 

poderão ser incluídos no lote de remessa (será enviada mensagem para o 
usuário: “Este processo não pode ser incluído no lote de remessa. Existe(m) 
Mandado(s) pendente(s) de Transmissão para o BNMP.”). 

 
 

 
 

 

Remessa por número de controle VEC 
 
Selecionar a opção Demais Funcionalidades / Remessa de Processo / Remessa.  Na 
tela seguinte selecionar por Nº Controle e clicar no botão OK. 

 

 
 



Sistema VEC – Vara das Execuções Criminais /Implementação da Resolução 46 CNJ 

 

 55 

 
Informar o destino,  nº(s) de controle(s) VEC e clicar no botão Incluir.  Para exclusão 
de processo da carga, o usuário deverá marcar o Nº de Controle VEC e clicar no 

botão Excluir. 
Obs.: O preenchimento do número de controle VEC poderá ser realizado através do 

leitor de código de barras. 
 

 
 

Ao clicar em Efetuar Remessa um relatório de remessa será gerado, conforme 
exemplo abaixo: 
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Um movimento será criado automaticamente para cada processo incluído na 

remessa: 
 

 
 

 

Remessa por número de Processo(CNJ) 

 

 
 

A remessa por número de Processo CNJ somente poderá ser realizada para 
processos desapensados: 
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Informar o destino, a data de envio e o nº de processo CNJ. 
 

 
 

 

OBS: Caso o usuário informe um processo(CNJ) apensado, o sistema exibirá a 
mensagem: “O processo nº xxxxxx está apensado! Será necessário desapensá-lo 

antes de efetuar a sua remessa.” 
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Ao clicar em Efetuar Remessa um relatório de remessa será gerado, conforme 
exemplo  seguir: 

 

 
 

Um movimento será criado automaticamente para cada processo incluído na 
remessa: 
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11.2 Remessa de Processos – Outro Local 

A remessa poderá ser realizada para outros locais, tais como, Ministério 
Público, Defensoria, Advogado, etc. Para estes locais, representado na tabela 

abaixo, o usuário poderá anotar posteriormente a devolução dos processos. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

Destino da Carga - Local Externo 

Código Descrição do Local da carga Movimento gerado 

1 Advogado (Réu) 60210 – Autos Entregues em Carga ao Advogado do Réu 

2 Arquivo Geral 60407 – Remetidos os Autos para o Arquivo Geral 

3 Conclusão para Despacho 60199 - Conclusos para Despacho 

4 Conclusão para Decisão 60200 - Conclusos para Decisão 

5 Conclusão para Sentença 60201 - Conclusos para Sentença 

6 Corregedoria Geral da Justiça 
60416 – Remetidos os Autos para a Corregedoria Geral da 
Justiça 

7 Defensor Dativo 60221 – Autos Entregues em Carga para o Defensor Dativo 

8 Defensoria Pública (Ciência) 
60695 – Autos Entregues em Carga para a Defensoria 
Pública para Ciência 

9 Defensoria Pública (Vista) 
60694 – Autos Entregues em Carga para a Defensoria 
Pública com Vista 

10 Justiça Federal 
60425 – Remetidos os Autos para a Justiça Federal 
(movimentação exclusiva do distribuidor) 

11 Ministério Público (Vista) 
60692 – Autos Entregues em Carga para o Ministério Público 
com Vista 

12 Ministério Público (Ciência) 
60693 – Autos Entregues em Carga para o Ministério Público 
para Ciência 

13 Outro Tribunal Estadual 
60430 – Remetidos os Autos para Outro Tribunal Estadual 
(movimentação exclusiva do distribuidor) 

14 Serviço de Reprografia 60441 – Remetidos os Autos para o Serviço de Reprografia 

15 
Setor Técnico - Serviço de 
Psicologia 

60409 - Remetidos os Autos para o Setor Técnico - Serviço 
de Psicologia 

16 Setor Técnico - Serviço Social 
60408 - Remetidos os Autos para o Setor Técnico - Serviço 
Social 

17 Tribunal de Justiça 60394 – Remetidos os Autos para o Tribunal de Justiça 

18 Central de Mandados 61301 – Remetidos os Autos para a Central de Mandados 

19 Setor de Perícias 61363 – Remetidos os Autos para o Setor de Perícias 

 
IMPORTANTE 

 
 

Os movimentos abaixo também estão disponíveis para lançamento na tela de 
movimentação (item 6), independente de carga, nos termos do artigo 98, §3º, das 
NSCGJ. 

 - 60199 - Conclusos para Despacho; 
- 60200 - Conclusos para Decisão;  

- 60201 - Conclusos para Sentença. 
 
 

Para utilização da “Remessa de Processos – Outro Local”: Poderá ser necessária 

adequação de rotina, no caso das remessas efetuadas. Vide exemplo a seguir. 
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Exemplo: Se a Unidade cartorária efetua a entrega dos autos ao MP, CLS ou 
Defensoria Pública uma única vez por dia, deverá criar nova rotina de 

trabalho acumulando os processos para lançamento de remessa em uma 
única oportunidade, por exemplo: o Usuário que antes lançava o código de 

andamento 02-Autos no MP no momento em que cumpria o processo, a 
partir de agora deverá, por exemplo, lançar movimento de juntada de 

documento ou petição ou ainda realizar a emissão de expediente e deixar os 
autos físicos aguardando na prateleira/pilha(localização física: “Ministério 

Público”) para que em outra oportunidade, um funcionário lance a remessa 
“Outro Local” ao Ministério Público, uma vez que logo após “salvar” esta 

função, será emitido o relatório de carga de autos. 

 
 

Antes: 
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 Agora: 
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11.3 Recebimento de Processo 

A anotação do recebimento de processos vindos de outra VEC implicará na 
inclusão do movimento de código 60348 – (Recebimento) Outro Foro, 

automaticamente no sistema. 
Para os casos em que o lote de remessa possua todos os processos do 

Controle VEC apensados, no momento do recebimento, o sistema anotará a 
transferência de Comarca para o “Controle VEC”. Esta transferência implicará 

na habilitação automática de alguns recursos do Sistema. 

O Recebimento de processos poderá ocorrer por Número de Lote da Remessa, 
por Número de controle VEC, por Número de Processo(CNJ) ou então através 

da pesquisa de lotes de remessas pendentes de recebimento. 
 

 

Recebimento de processo por Número de Lote da Remessa 
 

O usuário devera informar o número de lote da Remessa. 
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Recebimento de processo por Número de Controle VEC 
 

O usuário devera informar a opção Nº de Controle VEC e clicar no botão OK. 
 

 

 
 

 
 

OBS:  
O número de Controle VEC poderá ser informado através do leitor de código de 

barras. 
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Recebimento de processo por Número de processo(CNJ) 
 

 
 

 
 

 
 

Após efetuar o recebimento do processo um movimento será criado 
automaticamente, conforme demonstrado no exemplo abaixo: 
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11.4 Cancelamento da Remessa 

 
Os lotes de remessa ficarão pendentes enquanto não possuírem data de 
recebimento, data de devolução e data de cancelamento cadastradas. 

O cancelamento desses lotes ficarão liberados desde que a origem do lote seja igual 
à VEC do usuário logado. 
A anotação do cancelamento da remessa de processos para outra VEC implicará na 

inclusão automática do movimento de código 60625 – Cancelamento de 
Encaminhamento de Processo a Outro Foro, no sistema.  

O Cancelamento da Remessa de processos poderá ocorrer por Número de Lote da 
Remessa, por Número de controle VEC ou por Número de Processo (CNJ). 

 
Cancelamento de processo por Número de Lote da Remessa 
 

O usuário deverá informar o nº e o ano do lote e clicar em Ok. 
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Detalhe para um Controle VEC com anotação de devolução(desabilitado para o 
cancelamento da remessa): 
 

 
 
Cancelamento de remessa de processo por Número de Controle VEC 

 
O usuário deverá selecionar a opção Por Número de Controle VEC. 
 

OBS: O número de Controle VEC poderá ser informado através do leitor de código de 
barras. 
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Cancelamento de remessa de processo por Número de processo(CNJ) 
 
Informar a opção Por Número de Processo(CNJ) 
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11.5 Pesquisa de Remessa do Processo 

A pesquisa de remessa de processos poderá ocorrer por Número de Lote da 
Remessa ou através do Período de envio da remessa. A pesquisa limitará o 

período em 1 mês. 
 

Pesquisa por Nº de Lote de Remessa 
 

O usuário deverá informar o número do lote e clicar no botão Ok. 
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Pesquisa por período de Data de Envio da Remessa 
 

Selecionar a opção Data de Envio da Remessa e clicar no botão OK. Na tela 
seguinte informar o período e clicar no botão Procurar.   
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11.6 Pesquisa de Remessas Pendentes 

 
O usuário poderá pesquisar as remessas que foram efetuadas para outros 

destinos que não possuem anotação de baixa (devolução). 
 

 
 
Ao selecionar no menu a opção Pesquisar Remessas Pendentes o Sistema 

solicita o prenchimento das informações de Cartório (não obrigatório), 

Destino, e o Período, limitando a pesquisa em 30 dias. 
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Após o usuário selecionar Procurar, o Sistema exibirá um relatório contendo 
todos os processos pendentes de baixa, separados por lote. 
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12 TRANSFERÊNCIA DE PROCESSOS ARQUIVADOS 
 

Regras: 
 

1. A “Transferência do Controle VEC” só será permitida quando todas as 

execuções estiverem nas situações Extinta punibilidade, Extinta 
punibilidade pela prescrição, Extinta pelo cumprimento, Indultada, 

Indulto Pleno ou quando o Controle VEC ainda não possua execuções 
cadastradas ou ainda todas as execuções deste Controle VEC tenham 

sido excluídas. 
 

2. Controle VEC com pelo menos uma execução diferente da situação 
descrita na regra 1 deverá ser feita a Remessa do Processo. 

 
 

OBSERVAÇÃO: 
 

Se na transferência do Controle VEC o sistema apresentar a mensagem: 
“Transferência não permitida. Há execuções para o nº de controle informado 

com situações diferentes de: Extinta Punibilidade; Extinta punibilidade pela 
Prescrição; Extinta pelo cumprimento; Indultada; Indulto pleno”, o usuário 

deverá entrar em contato com a VEC competente, da maneira mais célere e 
eficaz possível, para alterar a(s) situação(ões) da(s) execução(es). 
 

 

O usuário deverá acessar a opção Demais Funcionalidades / Transferir 

Processos arquivados. 

 

 
 

O usuário irá informar o Nº Controle VEC, clicar em OK e na tela do seguinte 

vai clicar em Confirmar para receber o processo. 
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Ao clicar em Confirmar vai retornar a mensagem da transferência do 
processo. 
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13 PESQUISA DE ANDAMENTO (Acervo)  
 

No momento do cadastro de um novo movimento ou mesmo na pesquisa de 
movimentos cadastrados será possível visualizar os andamentos do acervo. 
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Clicar no link Pesquisa Andamento (Acervo): 
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14 PRINCIPAIS DÚVIDAS 
 

14.1 Não consigo mais Transferir um Nº Controle VEC 

R.: A partir da nova versão, a funcionalidade “Transferir Comarca” de um Nº Controle VEC 

deixou de existir. Se uma remessa anterior não foi concluída ou, por algum motivo, o Nº 

Controle VEC não se encontra com a sua Vara, siga as instruções: 

a) Entre em contato, da maneira mais célere e eficaz possível, com a VEC que tenha o 

Nº Controle VEC e peça para a mesma criar uma Remessa para a sua VEC. Anotar no 

complemento do local físico: “a pedido”, visando identificar que a remessa ocorreu a 

pedido do destino. 

 b) De posse do Nº do lote de Remessa, efetue o Recebimento do Nº Controle VEC. 

 

14.2 Não consigo utilizar a Transferência de Processos Arquivados 

R.: Se ao tentar utilizar a funcionalidade, você está recebendo a mensagem: 

“Transferência não permitida. Há execuções para o nº de controle informado com situações 

diferentes de: Extinta Punibilidade; Extinta punibilidade pela Prescrição; Extinta pelo 

cumprimento; Indultada; Indulto pleno”. 

 

Então alguma execução, se encontra em alguma das situações apontadas. 

O antigo andamento, não alterava a situação da execução, portanto algumas execuções 

podem não ter sua situação regularizada. Se esta for à situação: 

a) Entre em contato com a VEC que tenha o Nº Controle VEC e peça para a mesma 

regularizar a situação da execução. 

b) Após a regularização, execute novamente a funcionalidade de Transferência de 

Processos Arquivados. 

 

14.3 Gerei uma remessa de um Nº Controle VEC, mas a mesma não 
transferiu todas as execuções. 

R.: Verifique se as execuções Nº Controle VEC não constantes na remessa, se encontram 

desapensadas. Se esta for à situação: 

 a) Se o processo (CNJ) já retornou para a sua Vara e a remessa não foi concluída. 

 Cancele a Remessa; 

 Apense a execução ao Nº Controle VEC; 

 Gere a nova Remessa. 

 

b) Se o processo (CNJ) ainda não retornou para a sua Vara, ou a remessa já foi 

concluída pela VEC de destino. 

 Quando o mesmo retornar, gere uma Remessa apenas o processo (CNJ) 

 

14.4 Não consigo tirar a visibilidade externa de uma Movimentação. 

R.: Uma vez que o status de visibilidade externa foi cadastrado com o valor “Sim”, não 

poderá mais ser alterada. Se necessário, um movimento pode ser excluído ou aplicado 

sem efeito. 

O caso contrário essa alteração poderá ser efetuada, ou seja, de visibilidade externa de 

“Não” para “Sim”. 

 

14.5 Não consigo fazer Movimento de Processos com data futura 

R.: O usuário só poderá cadastrar movimento com a Data Atual ou anterior. Não é 

permitido o cadastro com data futura. 

 

14.6 Não consigo alterar o local físico de um Nº Controle VEC. 

R.: O Local físico, somente poderá ser alterado dentro da última movimentação. 

 



Sistema VEC – Vara das Execuções Criminais /Implementação da Resolução 46 CNJ 

 

 78 

14.7 Não encontro o movimento correto para a “movimentação” do 
Processo de Execução. 

R.: A Tabela de Movimentação é normalizada pelo CNJ e sua atualização é gerenciada pela 

SPI/Corregedoria Geral da Justiça. A inclusão de novos movimentos às VEC’s deve ser 

encaminhada à SPI. 

 

 

 

 

14.8 Tabela de Movimentos: 

 

As movimentações refletem andamentos ocorridos e não expectativa de andamento futuro, 

portanto, você não encontrará movimentações do tipo “aguardando...”, mas encontrará 

“conclusos para despacho”, “mandado juntado”, “ofício expedido” etc. 

Portanto, as atividades futuras não serão anotadas no sistema como movimentação, mas 

poderão ser digitadas como complemento do local físico (texto livre) quando do cadastro do 

local físico do processo. 

 

Exemplificando, com a nova versão CNJ, após a movimentação “ofício expedido”, não mais 

será possível o lançamento da movimentação “Aguardando resposta de ofício”. Neste caso, 

orientamos que quando da anotação da localização física (prazo 20, por exemplo) onde se 

estará aguardando a resposta do ofício, seja anotado no campo Complemento da Localização 

Física o texto “Aguardando resposta do ofício”, ou texto que o valha. (Fonte: Portal SPI). 

 

A Tabela Unificada de Movimentação Processual está estruturada em níveis. No nível 1 foram 

criadas as categorias “Magistrado” e “Serventuário”, delas constando os movimentos que 

mais se relacionam com as atribuições funcionais de cada um desses profissionais. Trata-se, 

contudo, de divisão meramente metodológica, sem nenhuma vinculação com a divisão de 

trabalho interna de alimentar o sistema com os andamentos processuais, a cargo de cada 

tribunal. (Fonte: CNJ) 

 

O Nível 2 da categoria Magistrados está dividido entre as subcategorias Decisão, Despacho e 

Julgamento, consoante definido pelo Comitê Gestor na reunião dos dias 4 e 5/6/2010. O 

critério utilizado para definir se o ato é decisão ou despacho é a existência – ou não – da 

previsão de recurso contra o ato praticado. Sendo irrecorrível, ou atacável apenas mediante 

impugnação específica, será considerado despacho. Ao contrário, cabendo recurso, o ato foi 

caracterizado como decisão. 

 

No Nível 2 da categoria Serventuário estão as subcategorias Arquivista, Contador, 

Distribuidor, Escrivão / Diretor de Secretaria / Secretário Jurídico e Oficial de Justiça. Os 

movimentos a serem lançados nos processos são os mais especificados da Tabela, descritos a 

partir do nível 3, nas duas categorias. Possíveis acréscimos deverão respeitar esta estrutura. 

 

Exemplo1: Movimento descrito a partir do nível 3 

„„ Nível 1 – Magistrado 

„„ Nível 2 – Decisão ou Despacho 

„„ Nível 3 – Não homologação de prisão em flagrante 

„„ Descrição do Movimento: Prisão em Flagrante não Homologada  

 

(Fonte: CNJ). 
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15 RESUMO DAS FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS 
 
Como fica o sistema VEC versão com Resolução CNJ 46 - Tabela de Movimentação. 

FUNCIONALIDADES Na versão atualizada 

CADASTROS 

Incluir novo Processo Execução Mantém 

Incluir nova Execução Mantém 

Alterar execução Mantém 

Incluir incidente Não existe mais o assunto Roteiro de penas 

Andamento Retirado 

Incluir Roteiro de Penas Nova funcionalidade 

Incluir HC Nova funcionalidade 

Incluir MS Nova funcionalidade 

Movimento Nova funcionalidade 

Juntada Mantém 

Remessa de Documentos Mantém 

Informações complementares Mantém 

RG provisório Mantém 

FA em lote Mantém 

Internação Mantém 

Manutenção de endereço Novos campos 

Atualizar qualificação Novos campos 

ALBERGADOS 

Cadastros Mantém 

Transferências Mantém 

Pesquisas Mantém 

Relatório não comparecimento Mantém 

Relatórios estatísticos Mantém 

Relatório de comparecimentos 
previstos Mantém 

PESQUISAS 

Por processo de execução Mantém 

Por réu Mantém 

Andamentos Retirado 

Remessas Retirado 

Movimentos Nova funcionalidade 

Processos criminais Mantém 

Internações Mantém 

Expedientes Funcionalidade alterada (melhoria) 

RELATÓRIOS 

FA   Mantém 

Livro dos feitos 

Alterado a nomenclatura do menu para "Livro 
de Feitos" 

Movimento diário 

Alterado a nomenclatura do menu para "Rel. 
Operações Diárias" 

Vencimento de penas Mantém 

RGs provisórios 

Alterado a nomenclatura do menu para "Rel. 
RGs Provisórios" 

Remessas Retirado 

Rel. remessa de documentos Mantém 

Certidões 

Alterado a nomenclatura do menu para 
"Certidão de Execução Criminal" 

FAs em lote Mantém 

Internações Mantém 

Rel. RDD Mantém 



Sistema VEC – Vara das Execuções Criminais /Implementação da Resolução 46 CNJ 

 

 80 

FUNCIONALIDADES Na versão atualizada 

Rel. de lapso penas Mantém 

Rel. penas alternativas Mantém 

Expedientes Funcionalidade alterada (melhoria) 

Mandado de prisão Mantém 

Contagem de processos Nova funcionalidade 

CÁLCULOS 

Cálculo de benefícios Mantém 

Calcular prescrições Mantém 

Calcular RDD Mantém 

Calcular Multas Mantém 

Calcular penas alternativas Mantém 

Simular benefícios Mantém 

DEMAIS 
FUNCIONALIDADES 

Imprimir etiquetas Processo 
execução Mantém 

Imprimir Etiquetas Incidente Mantém 

Imprimir Etiquetas HC Nova funcionalidade 

Imprimir Etiquetas MS Nova funcionalidade 

Transferir Comarca Retirado 

Remessa de Processos Nova funcionalidade 

Transferir processos arquivados Nova funcionalidade 

Recuperar processos Mantém 

Alterar senha Mantém 

Índices financeiros Mantém 

Moedas Mantém 

Órgãos e entidades Mantém 

Manutenção de Tabelas Mantém 

Faixa de Protocolos (CNJ) Mantém 
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16 Novas Regras adotadas após implantação da Resolução 46 
CNJ 

 

16.1 CADASTRO DE EXECUÇÃO 

Regras: 
 

1. A Inclusão de uma nova guia de recolhimento poderá ser efetuada a 
qualquer momento, independente da Comarca onde se encontra o 

processo de execução. 
2. Após a inclusão, a nova execução ficará “desapensada” do processo 

principal e será lançado automaticamente um movimento de código 137 
- Desapensado do Processo. 

3. Caso o usuário necessite enviar a guia à Comarca onde se encontra o 

Processo de execução, ele deverá anotar a remessa através da 
funcionalidade Demais Funcionalidades / Remessa de Processo / 

Remessa e selecionar a opção: - Nº processo(CNJ): (Remessa para 
processos Desapensados). 

4. Após o usuário destino receber a execução desapensada, ele deverá 
lançar o movimento de apensamento. Movimento de código 135 - 

Apensado ao Processo. 
 

 

 

 

Inclusão de uma nova Guia: 
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Movimento automático de desapensamento: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Remessa de processo desapensado: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Receber processo desapensado: 
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Movimentos automáticos da remessa/recebimento de processo: 
 

 
 

 

Cadastro do movimento de apensamento: 
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16.2 ALBERGADO 

Regras: 
 

1. Durante o cadastro de um Albergado ou a anotação do seu 
comparecimento o Sistema não validará a Comarca onde se encontra o 

processo de execução. 
2. Para o Albergado que não possua um processo de execução cadastrado 

no Sistema a regra não muda, ou seja, o Sistema validará a Comarca 

onde se encontra o Albergado e, caso seja necessário, solicitará a sua 
transferência para a Comarca atual. 

 
 
Inclusão de um novo comparecimento: 
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Transferência de Comarca do Albergado: 
 

  
 


