
Comunicado nº 18/2018      Brasília, 9 de março de 2018

Roteiro para inserção de alerta no Sistema Único – Execução provisória em 1º grau

A 2ª Câmara, em razão de deliberação do encontro de coordenadores criminais e de grupos e comissões, divulga roteiro 
para inserção de alerta no sistema ÚNICO para os casos de execução provisória em 1º grau.

Após a ciência da decisão condenatória em segunda instância, o gabinete do Procurador Regional da República titular 
do processo em curso, poderá inserir alerta no sistema Único, com objetivo de indicar que a execução provisória pode 
ser requerida em 1º grau, o que poderá ser feito antes mesmo da baixa do autos físicos pelo Tribunal.
 
Seguem os passos para inserção do alerta no Único:

1. Acessar o processo e clicar na aba “Anotações”;
2. Clicar em “incluir anotação”;
3. Preencher o campo Descrição: campo livre, para o usuário indicar as informações que considerar relevante sobre o 
estágio do processo, bem como informar a possibilidade da execução provisória da pena em 1ª instância;
4. Selecionar a opção: 'Desejo que seja emitido um ou mais ALERTAS para esta anotação; Será exibida uma caixa com o 
título “Notificar por meio de”;
5. Selecionar a opção número 6, que possibilita o envio de e-mail em data a definir,  para quantos destinatários forem 
indicados, para isso basta preencher os seguintes campos:
 - 6 – Envio de e-mail a ser enviado em: ___/___/____. Informar a data que o e-mail será expedido automatica-
mente pelo sistema. Cabe ressaltar que a rotina de envio de e-mail processa a noite, logo, caso seja escolhida a data 
atual, por exemplo, o sistema não enviará o e-mail automaticamente, mas sim durante a noite.
 - Na caixa de texto da opção 6, informar os e-mails separados por virgula ou ponto e virgula.
 -Clicar em “incluir”.

A aba anotação é uma funcionalidade que permite fazer considerações sobre o expediente, como observações, lembre-
tes, orientações. Serve como caderno eletrônico de memória e, caso o usuário queira, pode servir como um recurso de 
aviso ou alerta. O limite máximo do texto é de 1.000 caracteres.
A ferramenta tem dois objetivos/comportamentos distintos: 
1. Apenas para fins de registro: a anotação ficará gravada no histórico de anotações. Essa anotação pode ser finalizada, 
mas não excluída. Ficará gravada no histórico do expediente. 
2. Emissão de um ou mais alertas ou envio de e-mails para a anotação: neste caso o usuário poderá solicitar o envio de 
alertas para o(s) e-mail(s) informado(s), preenchendo o campo “Descrição” com a anotação a ser enviada e escolhendo 
o modo de notificação do sistema.


