
MANUAL MULTA CRIMINAL INTERNET 

 

1 – Calculando uma Multa Criminal 

 Informe o número do processo 

 Selecione o sistema no qual o processo tramita 

 Caso a data final do cálculo seja atual, mantenha o campo “Data final do 
Cálculo” em branco 

 Avançar 

 
 

 

 

 

 Identifique o nome do réu para o qual será feito a multa 

 Escolha o tipo de multa 



 

 

 

Se escolher o tipo de multa Divisor do Salário Mínimo: 

 Preencher o campo “Divisor” conforme determinado na decisão judicial. Exemplo:  1/3 

do salário mínimo. O divisor a ser informado é 3. 

 Preencher a quantidade de “Dias de multa” determinado na decisão judicial 

 Preencher o campo “Data do delito ou arbitramento” com a data do delito, ou seja, 

data da prática do crime constante do processo judicial. 

 Preencher o número de parcelas determinado na decisão judicial. Preencha com o 

número 1 se não for parcelada. 

 Digitar a imagem de segurança 

 Avançar 



 

 

Se escolher o tipo de multa Valor do Dia Multa Em Reais: 

 Preencher o campo “Valor em Reais” conforme determinado na decisão judicial. 

Exemplo: o valor do dia multa será de R$24,00 (vinte e quatro reais). O valor a ser 

informado é 24,00. 

 Preencher a quantidade de “Dias de multa” determinado na decisão judicial 

 Preencher o campo “Data do delito ou arbitramento” com a data do arbitramento, ou 

seja, data da decisão judicial que arbitrou o valor da multa. 

 Preencher o número de parcelas determinado na decisão judicial. Preencha com o 

número 1 se não for parcelada. 

 Digitar a imagem de segurança 

 Avançar 

 



 

 

Se escolher o tipo de multa Quantidades de Salários Mínimos: 

 Preencher o campo “Qtde de Salários Mínimos” conforme determinado na decisão 

judicial. Exemplo: o valor do dia multa será de 2 salários mínimos. O valor a ser 

informado é 2. 

 Preencher a quantidade de “Dias de multa” com 0. 

 Preencher o campo “Data do delito ou arbitramento” com a data do arbitramento, ou 

seja, data da decisão judicial que arbitrou o valor da multa. 

 Preencher o número de parcelas determinado na decisão judicial. Preencha com o 

número 1 se não for parcelada. 

 Digitar a imagem de segurança 

 Avançar 

 

 



 

 

Após clicar no botão Avançar aparecerá o cálculo da multa criminal gerado: 

 

 

 

Para imprimir o cálculo de Multa , clique no Número do Cálculo na coluna “Número de 

Cálculo” ou, pode-se clicar também no botão “Imprimir Todos os Cálculos”. 

 

 

 

 

 

 



2 – Consultando uma Multa Criminal 

 Escolha o tipo de consulta 
 Digitar a imagem de segurança 

 Avançar 

 
 

Após clicar no botão Avançar aparecerá o cálculo da multa: 

 

 

 

Para imprimir o cálculo de Multa , clique no Número do Cálculo na coluna “Número de 

Cálculo”. 

 



3 – Excluindo uma Multa Criminal no caso de Erros cometidos pelo 
Usuário: 
O usuário deverá Consultar os cálculos de Multa do processo antes de excluí-lo. 

 Escolha o tipo de consulta 

 Digitar a imagem de segurança 

 Avançar 
 

Atenção: Em caso de erros na inclusão do Cálculo, o usuário poderá  excluir o cálculo de Multa 

até 24 horas após a inclusão do mesmo.  Após esse período, somente a Secretaria onde 

tramita o processo poderá excluir o cálculo. 

 
 

Para excluir o cálculo, basta escolher o cálculo desejado na coluna “Selecione” e clicar no 

botão “Excluir Cálculo Selecionado”. 

 

 



 

Deve-se informar o motivo do cancelamento, informar a imagem de segurança e clicar em 

“Cancelar Cálculo”. 

 

 

4 – Atualizando o cálculo da multa criminal: 
 

 Informar o número do cálculo da multa criminal 

 Digitar a imagem de segurança 

 Avançar 
 

 

 

 



Um NOVO CÁLCULO DE MULTA será criado automaticamente atualizando o cálculo anterior 

informado. 

 

 

 

4 - Dicas:  

1 - No caso de dúvidas para decifrar a imagem de segurança, sempre clique no link “Atualizar 

Imagem”; 

2 – Nos casos de botões desabilitados (apagados) utilize a tecla F5 para atualizar a tela e insira 

dos seus dados novamente. 

 

 


