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Momento do cadastramento da fase Termo de Ajustamento de Conduta
O TAC pode ser assinado em qualquer momento do processo, inclusive antes da sua instauração.
Assim o sistema permite o cadastramento desta fase tanto no módulo de processo a instaurar, como
uma decisão do Juízo de Admissibilidade, quanto em qualquer fase do processo instaurado.

Cadastro de TCA no Juízo de Admissibilidade do Processo a Instaurar – Consulta
Na tela inicial do sistema selecionar a opção Consultar Processo a Instaurar, ou selecionar o
processo na lista à direita.

Ao clicar sobre o processo ele se abre e permite a consulta ou edição.
Atenção: O processo a instaurar somente é localizado pelo número do documento exatamente
como cadastrado.

Cadastro de fase no Processo a instaurar – Juízo de Admissibilidade
A tela apresentada apresenta na barra superior, botões com as ações possíveis para o processo.
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Na tela de detalhamento do processo, clique na opção Nova Fase. Abre-se tela para
preenchimento dos dados da nova fase.

Os campos da seção "Dados da Fase do Processo" são obrigatórios. É necessário selecionar o local
do fato de uma lista já disponível, assim como a “Fase”.
Esta lista é alterada a cada nova seleção, apresentando somente as possibilidades viáveis naquele
momento do cadastramento, considerando as fases anteriores já cadastradas.
É necessário cadastrar as fases em sua ordem cronológica, não sendo possível passar para uma
fase mais avançada sem o cadastramento da fase anterior.

O campo “Decisão”, que também é uma lista de seleção, é onde deve ser registrada a decisão e a
motivação para a mesma.
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Neste caso selecionamos a decisão “6. Arquivamento por assinatura de Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC).
Atualizamos a situação do agente para “Absolvido/Arquivado”.

Não esqueça de Gravar. O cadastramento se encerra aqui.
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Cadastramento do TAC em processo já instaurado - Consultar Processos
Na tela inicial do sistema, existem duas opções: “Consultar Processos” ou buscar o processo na lista
de “Alterados Recentemente”.

Se for selecionada a ferramenta “Consultar Processos”, na tela seguinte, selecione o processo na
listagem de resultados já apresentada, ou pesquise por ele conforme descrito no manual 0- PAD
Pesquisa de processos.

Processo instaurado - Detalhamento do processo
Ao abrir o processo é mostrada a tela de detalhamento do processo, ela apresenta, na barra
superior, botões com as ações possíveis para o processo.
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Processo instaurado - Cadastro de nova fase
Na tela de detalhamento do processo, clique na opção Nova Fase.

Abre-se tela para preenchimento dos dados da nova fase.

O campo "Fase do Processo" é do tipo lista de seleção.
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O campo é dinâmico, apresentando somente as possibilidades viáveis naquele momento do
cadastramento (em razão das fases anteriores já cadastradas).
É necessário cadastrar as fases em sua ordem cronológica, não sendo possível passar para uma
fase mais avançada sem o cadastramento da fase anterior.
Neste caso a fase do processo a ser selecionada é “Termo de Ajustamento de Conduta”.

Preencha os dados pertinentes.
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No campo Data da Fase, registrar a data da assinatura do Termo.
Indicar o veículo de publicação, se não houver publicação selecione o veículo “Outro” e acrescente
ao complemento “Não há”.
Indicar o cargo da Autoridade Homologadora, a data de Homologação do Termo pela autoridade e
o prazo máximo para cumprimento do Termo.
Altere a situação do agente para “Termo de ajustamento de conduta”, atualize e grave.
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O sistema apresenta uma mensagem de sucesso. O cadastramento se encerra aqui.
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