
MEDIDAS ALTERNATIVAS: 
MEDIDA DE SEGURANÇA 

A implantação de um processo de execução penal, seja RESTRITIVA DE 
DIREITO, PRIVATIVA DE LIBERDADE ou MEDIDA DE SEGURANÇA segue os 
mesmos passos estipulados no material IMPLANTAÇÃO. As 
peculiaridades das MEDIDAS DE SEGURANÇA serão tratadas a seguir.  



A implantação de um processo VEP, cuja guia de execução tratar-se de 
MEDIDA DE SEGURANÇA, será feita nos seguintes moldes: 

O assunto principal será 7793- MEDIDA DE SEGURANÇA. 



Em seguida incluiremos o processo criminal. 

 



No tipo da pena marcar MEDIDA DE SEGURANÇA. Após, definir o tipo da 
MEDIDA. 

 

Preenchidos os campos, clicar em SALVAR 
 



Finalizada a inclusão do processo criminal, temos a MEDIDA DE SEGURANÇA- 
ATIVA 

 

A seguir, incluir na aba EVENTOS o tempo, caso existente, em que o sentenciado 
ficou preso. 
 



Na aba INFORMAÇÕES ADICIONAIS incluir a MEDIDA. 

 

Informar a data de início, após clicar em NOVO 
 



Selecione o TIPO DE MEDIDA: 

 

Preencha os campos: 
 



Ao final, clicar em GERAR DATAS para montar a tabela de controle da medida.  
Após, SALVAR. MEDIDA incluída. 
 
 

Não esqueça de SALVAR! 



 

Para alimentarmos a MEDIDA basta clicar nela e inserir a informação de 
cumprimento ou não cumprimento, na data escolhida. 

 



 

Em INFORMAÇÕES ADICIONAIS, após o lançamento da MEDIDA, o SEEU 
disponibiliza um relatório de acompanhamento. 

 



As datas informadas na tabela de controle da MEDIDA DE SEGURANÇA geram 
pendências na tela inicial do ANALISTA e TÉCNICO 

No relatório, disponível para todos os usuários, podemos visualizar as 
informações referentes ao cumprimento da MEDIDA. 

 

O que acabamos de mostrar foi uma implantação de MEDIDA DE SEGURANÇA com 
acompanhamento mensal de cumprimento.  
As MEDIDAS DE SEGURANÇA podem ser controladas sem a formação desse relatório de 
acompanhamento. Para tal basta clicar em uma MOVIMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA e na tela de 
movimentação, suspender o processo pelo tempo desejado, seja o tempo da MEDIDA ou o 
tempo marcado para solicitação do exame de cessação de periculosidade, ou qualquer outra 
data designada judicialmente. 



Definida a MOVIMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA, na tela de movimentação 
podemos suspender o processo pelo tempo da MEDIDA. 

 



Tela de suspensão do processo. 

 

1. Marque SUSPENSÃO 
2. Defina a data de início 
3. Selecione DATA FIXA 
4. Defina a data fim 
5. Clique em SUSPENDER/SOBRESTAR 



A suspensão do processo impede a movimentação de remessa dos autos. 
Para movimentar o processo remetendo-o ao Ministério Público, basta FINALIZAR 
A SUSPENSÃO. 
Uma ferramenta utilizada para suspender novamente o processo, caso seja 
necessário, após as movimentações realizadas é o LEMBRETE. 


