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1. APRESENTAÇÃO 
 

Em meados de 2007 o Tribunal de Justiça de Sergipe decidiu 

que era necessário implantar o procedimento eletrônico de execução 

penal na 7ª Vara Criminal e para isso seria necessário que os novos 

processos de execução já nascessem de forma eletrônica, motivo 

porque também foi necessária a implantação da ferramenta de 

expedição eletrônica de guia de execução penal. 

Ocorre que, ao longo do tempo percebeu-se que havia um 

significativo índice de guias devolvidas para correção não só por 

dificuldade no manuseio da ferramenta, mas também por 

incompreensão dos institutos jurídicos envolvidos na execução penal, 

tornando-se cada vez mais premente a necessidade de uma material 

didático que consolidasse esses dois aspectos. 

 Dessa forma, o presente trabalho visa levar àqueles que lidam 

com essa ferramenta os conhecimentos necessários para o seu sucesso. 

Tal conhecimento está dividido em dois módulos: 

a) Módulo 1 – Noções básicas: Apresenta os conhecimentos 

jurídicos básicos para operação da ferramenta e extração de 

dados dos autos processuais; 

b) Módulo 2 – Preenchimento da guia de execução: Detalha o 

procedimento de preenchimento da guia de execução e o 

conteúdo dos seus principais campos; 

 



 
 

2. NOÇÕES BÁSICAS 
 

2.1. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA 
 

A palavra “sentença”, conforme ensinamento de Tourinho 

Filho1, deriva, etimologicamente, do latim sentire, dando a ideia de que 

através da sentença o juiz declara o que sente. 

Podemos afirmar, de forma resumida, que a sentença é o ato 

pelo qual o juiz encerra a disputa, decidindo ou não o mérito do 

processo. 

Para que se materialize esse ato é necessário que se respeite 

um formato mínimo que deve conter:  

 

a) o relatório: É a exposição resumida do que consta no 

processo. É no relatório que deve constar o histórico do 

processo, inclusive com referência a existência de incidentes e 

como foram resolvidos. Nas sentenças proferidas no âmbito do 

juizado especial criminal não é necessário o relatório, por força 

do disposto no art. 3º, do art. 81, da Lei nº 9.099/95;  

b) a motivação, fundamentação ou razões de decidir: É a 

seção que o juiz expõe os argumentos do seu ponto de vista. 

Nesta seção é que o juiz menciona artigos de lei, doutrina e 

jurisprudência;  

c) a parte dispositiva: Também chamada de conclusão, 

dispositivo ou comando, é a seção em que o juiz afirma sua 

decisão. Geralmente, se inicia com as expressões “Ante o 

                                                 
1
 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 11 ed., v.4, p.175. 



 
 

exposto, condeno”, “Diante do exposto, condeno”, dentre 

outras: 

d) a parte autenticativa: Seção onde se menciona a data e o 

local em que foi prolatada a sentença e onde o juiz emite sua 

assinatura, momento em que a sentença passa a existir. 

 

2.2. SANÇÃO PENAL 

 
2.2.1. Pena 

 

Pena é a sanção imposta pelo estado-juiz, ao fim da ação 

penal, como retribuição ao crime cometido e prevenção de novos delitos  

para aqueles que cometeram crimes.  

As espécies de penas previstas no ordenamento jurídico 

brasileiro são as (1) penas privativas de liberdade, (2) restritivas de 

direitos e (3) de multa. Essas penas podem ser cominadas: 

 

a) isoladamente: somente uma pena é prevista ao agente. (ex: 

estupro – art. 213, CP e extorsão mediante sequestro – 

art.159, CP; 

b) cumulativamente: deve ser aplicada mais de uma espécie de 

pena. Grande parte dos crimes previstos no Código Penal 

preveem a cominação de penas cumuladas (ex: roubo – art. 

157, CP e estelionato – art. 171, CP; 

c) alternativamente: É possível optar entre duas espécies 

diferentes. (ex: dano – art. 163, CP e violação do direito 

autoral – art. 184, CP; 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm


 
 

As penas que demandam a confecção de guia de execução 

penal são as penas privativas de liberdade e a pena de multa (art. 32, 

CP. 

 

2.2.1.1. REGIMES DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE 
 

O cumprimento da pena privativa de liberdade evoluiu 

historicamente em diferentes sistemas. 

Inicialmente, veio o sistema pensilvânico que tinha como 

características fundamentais o isolamento do preso em uma cela e a 

obrigação deste preso em fazer oração a Deus. Depois veio o sistema 

auburniano, que trata os presos de forma diferenciada a depender do 

seu potencial de recuperação, e os que tivessem maior potencial 

poderiam realizar trabalho em conjunto durante o dia, ficando isolados 

apenas no período noturno. Logo após iniciou-se o sistema progressivo, 

que se começou a trabalhar com a progressão da pena. Existem três 

fases, que são (1) o isolamento celular diurno e noturno, (2) o trabalho 

silencioso diurno concomitantemente ao isolamento noturno e, por fim, 

(3) a liberdade condicional. 

O sistema progressivo é atribuído ao inglês Alexander 

Maconochie e ao irlandês Walter Crofton. O primeiro foi o criador do 

sistema de marcas (mark system), que consistia na possibilidade dos 

condenados receberem vales, se eles se comportassem de acordo com 

os mandamentos do estabelecimento prisional. 

Já Walter Crofton, então diretor de uma prisão na Irlanda, 

aperfeiçoou o sistema progressivo pregando que os nove primeiros 

meses deveriam ser de isolamento total nas celas, e, num segundo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm


 
 

momento, os detentos passavam a trabalhar em obras públicas e, 

dependendo do comportamento deles, poderiam progredir para uma 

fase em que se trabalhava sem supervisão nem vigilância. 

A regra que o direito penal brasileiro adotou foi o sistema 

progressivo, segundo o qual o apenado terá de cumprir a pena 

mediante progressões de regime, independentemente do crime 

cometido e da pena imposta (vide art. 33, §2°, CP). 

Para obter o direito a progressão de regime o apenado deve 

atender a requisito objetivos (tempo de cumprimento no regime atual) e 

subjetivos (comportamento, ausência de falta grave, etc). 

Os regimes prisionais são: 

 

a) Regime fechado: É o regime que deveria ser cumprido 

em penitenciária, com celas individuais de, no mínimo, 

seis metros quadrados (arts. 87 e 88 da LEP e art. 34 do 

CP). 

b) Regime semiaberto: É a colônia agrícola, industrial ou 

similar, podendo o condenado ser alojado em 

compartimento coletivo (arts. 91 e 92 da LEP e art. 35 do 

CP). Durante o cumprimento desse regime o apenado 

poderia realizar trabalho externo e obter o benefício da 

saída temporária em datas festivas. Funcionaria como um 

teste de sociabilidade para readaptar o apenado ao 

convívio social. 

c) Regime aberto: É o regime que deveria ser cumprido na 

Casa de Albergado, um prédio urbano sem obstáculo para 

fugas, com alojamento para os presos e estrutura de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm


 
 

palestras e cursos. Atualmente, por inexistir 

estabelecimentos dessa natureza e por se configurar 

constrangimento ilegal manter o apenado em regime 

mais gravoso, está sendo aplicada a prisão domiciliar 

substitutiva (Art. 36, CP e arts. 93, 94 e 95 da LEP) 

 

O regime inicial de cumprimento da pena será definido pelas 

regras dispostas no art. 33 do CP: 

Art. 33 [...] 

 

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas 

em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, 

observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de 

transferência a regime mais rigoroso:   
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá 

começar a cumpri-la em regime fechado; 

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 

(quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o 

princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 

 c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou 

inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la 

em regime aberto. 

 

Além dos critérios acima indicados, após a edição da Lei n° 

12.736/12 que deu nova redação ao art. 387 do CPP, o juiz deve levar 

em conta o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de 

internação para fins determinação do regime inicial de pena privativa de 

liberdade (art. 387, § 2°, CPP e art. 2°, § 3º da Resolução n° 113/CNJ). 

Isto é, o montante da pena pode indicar um regime mais 

gravoso (ex: fechado), mas após considerar o tempo de prisão cautelar, 

pode ser aplicado um menos gravoso (ex: aberto).   

2.2.2. Aplicação de medida de segurança (absolvição 

imprópria) 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12231-resolucao-no-113-de-20-de-abril-de-2010


 
 

Um outro tipo de sentença que desencadeia a expedição de 

guia de execução e consequente formação de processo de execução é 

aquela que aplica medida de segurança. 

Essa sentença, grosso modo, não absolve nem condena o réu. 

Ela reconhece que existiu uma causa de inimputabilidade do réu no 

momento do cometimento do ato e por isso, não é possível aplicar uma 

pena, mas poderá ser-lhe aplicada uma medida de segurança. 

A lei não estabelece prazo máximo para a medida de 

segurança, diz apenas que ela perdurará enquanto for averiguada a 

periculosidade do indivíduo. A cessação da periculosidade deve ser 

verificada por perícia médica a ser realizada entre 01 (um) e 03 (três) 

anos, devendo ser repetida de ano em ano. 

As espécies de medida de segurança são: 

 Internação: É o recolhimento do indivíduo a um 

hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, não 

existindo esse estabelecimento, outro estabelecimento 

adequado, que pode ser um hospital psiquiátrico 

privado ou público; e  

 Tratamento ambulatorial: Nessa espécie o indivíduo 

se apresenta durante o dia em local próprio para 

atendimento. É comum que estabelecimento seja o 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da rede 

municipal de saúde. 

 

2.3. REINCIDÊNCIA 
 



 
 

A reincidência se configura quando o agente comete um novo 

delito depois de já ter sido condenado em definitivo por outro crime 

anterior.  

É importante verificar que reincidência não é a mesma coisa 

que reiteração criminosa, embora na imprensa e nos diversos círculos 

sociais sejam tratados como sinônimas. 

O que as pessoas normalmente denominam reincidência, em 

verdade, é reiteração criminosa, que nada mais é que o cometimento de 

um crime após ter cometido outro sem se preocupar a quanto tempo ele 

foi cometido, se houve sentença e qual a sua natureza.  

O instituto da reincidência está regulamentado nos arts. 63 e 

64 do Código Penal: 

 

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete 

novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, 

no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime 

anterior. 

 

Art. 64 - Para efeito de reincidência:  

I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data 

do cumprimento ou extinção da pena e a infração 

posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 

(cinco) anos, computado o período de prova da suspensão 

ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;  

II - não se consideram os crimes militares próprios e políticos.  
 

A lei penal trata o réu reincidente com mais rigor, dificultando-

lhe o direito, dentre outras coisas, à progressão de regime para crimes 

hediondos, à saída temporária e ao livramento condicional, motivo 

porque é de fundamental importância indicar na guia de execução se há 

reincidência e se ela é específica em crime hediondo. 

  



 
 

2.4. DETRAÇÃO PENAL 
 

É redução na pena privativa de liberdade (ou medida de 

segurança) do tempo de prisão cautelar imposta ao réu. 

A título de exemplo, se alguém for condenado a 10 anos e 06 

meses e ficou durante 06 meses preso aguardando julgamento, terá de 

cumprir apenas o restante da pena, isto é, 10 anos da pena. A detração 

penal é informada na guia de execução através dos intervalos de tempo 

em que o apenado ficou preso antes do início do cumprimento da pena. 

Para o cálculo da detração é considerado o interstício entre a 

data da primeira prisão e a data do início do cumprimento da pena. 

Caso tenham ocorrido fugas e/ou solturas, o tempo em que o indivíduo 

passou fora do estabelecimento prisional não será considerado para fins 

de detração. 

ATENÇÃO! Conforme jurisprudência consolidada do STJ2 e do STF3, o 

tempo de prisão cautelar decorrente de crimes ocorridos após a data do 

                                                 
2 HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. CRIME COMETIDO APÓS APRISÃO PROVISÓRIA EM 

OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOART. 42 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. ORDEM 
DENEGADA. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou posicionamento no sentido de ser cabível a aplicação 
da detração em processos distintos, desde que o delito pelo qual o sentenciado cumpre pena tenha sido 
cometido antes de sua segregação cautelar. Precedentes. 2. Ordem denegada. (STJ - HC: 188452 RS 
2010/0195791-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/05/2011, T5 - QUINTA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 01/06/2011) 
 
3
 RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DETRAÇÃO 

PENAL. AUSÊNCIA DE NEXO PROCESSUAL. PRISÃO CAUTELAR ANTERIOR AOS FATOS ENSEJADORES DA 
CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE CRIAR UM “BANCO DE HORAS DE PRISÃO OU CRÉDITO DE 
PENA”. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A detração (desconto da reprimenda penal) constitui 
importante instrumento de controle da legalidade da execução das penas privativas de liberdade. Isso por 
competir ao Juízo das Execuções Criminais decidir sobre o cômputo, na pena finalmente imposta, do tempo 
da prisão provisória eventualmente cumprida pelo agente. 2. A norma do art. 42 do Código Penal recebe da 
jurisprudência dos tribunais brasileiros uma leitura mais alargada para admitir a detração do período de 
prisão provisória, mesmo naqueles casos em que não se estabelece um vínculo causal entre o motivo da 
prisão cautelar e o fato ensejador da condenação. Isto naquelas situações fáticas em que o delito pelo 
qual o agente se acha condenado for anterior à prisão provisória (ou cautelar) em processo que resultar 



 
 

fato do processo em que está sendo expedida guia pode - deve - ser 

considerado para efeito de detração, ainda que nunca tenha havido 

decreto prisional no processo em questão. Essa é uma questão jurídica 

que deve ser sanada pelo magistrado (despacho) ou pelo Diretor de 

Secretaria (certidão).  

Para visualizar todas as prisões do indivíduo deve ser acessado 

o seu histórico prisional através do link da situação prisional ao lado de 

seu nome. Para que o histórico apresente as informações precisas é 

necessário que o réu tenha cadastrado o número do seu prontuário SAP. 

 

 
3. PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL 

 
3.1. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO PENAL EM SERGIPE 

 

                                                                                                                                                     
na absolvição do réu. 3. Não se pode descontar da pena do paciente o período de prisão cautelar por fatos 
anteriores aos delitos ensejadores da condenação criminal. Com o que se evita a constituição de verdadeiros 
bancos de pena ou créditos passíveis de futura aplicabilidade. 4. Recurso ordinário a que se nega 
provimento. (STF - RHC: 110576 DF , Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 06/03/2012, Segunda 
Turma, Data de Publicação: DJe-124 DIVULG 25-06-2012 PUBLIC 26-06-2012) 



 
 

A execução da pena privativa de liberdade em Sergipe pode 

ser instaurada no próprio juízo da condenação ou na Vara de Execuções 

Criminais (VEC) a depender do regime inicial determinado na sentença e 

a comarca do juízo de origem. 

As penas privativas a serem cumpridas inicialmente nos 

regimes fechado, e semiaberto e as medidas de segurança de 

internação oriundas de todos os juízos criminais, serão cumpridos pela 

VEC, bem como as condenações em regime aberto oriundas dos juízos 

da capital e as medidas de segurança de tratamento ambulatorial, que 

devem ser cumpridas na capital. (item 12 do Anexo III do Código de 

Organização Judiciária Judiciária). Já as condenações em regime aberto 

das demais comarcas serão cumpridas nelas próprias. 

Mas, atenção! Como a execução da pena privativa de liberdade 

deve ser um processo individual e indivisível em respeito ao princípio da 

individualização das penas e por força do art. 3° ,§1° e § 3° da Res. 

113/CNJ, se houver uma condenação em regime aberto em outra 

comarca e já existir execução na VEC, deve ser feita guia de execução 

para a VEC para que esta unifique a pena e a execute. 

Outrossim, cabe destacar que o cumprimento da pena 

privativa de liberdade pressupõe a prisão. Então, seria impossível a 

expedição de guia para réu solto. 

Porém, como não há Casa de Albergado há muitos anos no 

Estado de Sergipe, o cumprimento do regime aberto se efetiva, em 

regra, em regime domiciliar, motivo porque as guias referentes a 

condenações em regime aberto podem ser expedidas sem que o réu 

esteja custodiado. 

 

http://www.tjse.jus.br/portal/arquivos/documentos/publicacoes/legislacao/tjse/codigo-organizacao-judiciaria.pdf
http://www.tjse.jus.br/portal/arquivos/documentos/publicacoes/legislacao/tjse/codigo-organizacao-judiciaria.pdf
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12231-resolucao-no-113-de-20-de-abril-de-2010
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12231-resolucao-no-113-de-20-de-abril-de-2010


 
 

3.2. EXECUÇÃO PROVISÓRIA 
 

Estando o réu preso e existindo sentença condenatória 

recorrível em seu desfavor, deverá ser expedida guia de execução 

provisória. 

A expedição de guia está prevista no Código de Processo Penal 

(art. 674) e nele há exigência expressa que haja o trânsito em julgado 

para o referido ato. Ocorre que, ao longo dos anos e com a baixa 

capacidade do Poder Judiciário em responder a demanda em tempo 

satisfatório, tornara-se comum os casos em que réus passavam mais 

tempo presos cautelarmente após a sentença que aguardando sua 

prolação.   

Essa realidade gerava a situação esdrúxula de os presos, ainda 

que inocentes, preferirem não recorrer de uma sentença condenatória, 

pois, assim, já iniciariam o cumprimento da pena e, portanto, teriam 

benefícios como progressão de regime e/ou livramento condicional. 

Em reação a esse estranho fenômeno, alguns magistrados 

começaram a reconhecer a possibilidade da execução provisória da 

sentença condenatória se o réu já estivesse preso, o que viria a ser 

ratificado pelo Supremo Tribunal Federal através da Súmula n° 716, 

cuja transcrição segue abaixo: 

 

“admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou 

a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, 

antes do trânsito em julgado da sentença condenatória” 
 

Atualmente, a expedição de guia provisória para os réus que 

estejam presos cautelarmente na fase da sentença penal é a regra e 

deve ser realizada em até 48 (quarenta e oito) horas após o trânsito em 

julgado ou a interposição de recurso, ambos relativos à acusação (art. 

http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12231-resolucao-no-113-de-20-de-abril-de-2010


 
 

9º da Res. 113/CNJ c/c art. 336, §1º da Consolidação Normativa Judicial 

da CGJ). 

 

 
4. PREENCHIMENTO DA GUIA DE EXECUÇÃO ELETRÔNICA 

 

Para preparar a minuta da guia de execução, o usuário deverá 

acessar o menu “Cartório >> Processo Crime >> Guia de Execução 

>> Gerar”.  

 

O usuário, então, deverá escolher a opção da Guia de 

Execução, se “Provisória” ou “Definitiva”. Após, deverá inserir o número 

http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12231-resolucao-no-113-de-20-de-abril-de-2010


 
 

do processo e escolher o apenado, clicando, em seguida, no botão 

“ENVIAR”. 

 

 

O próximo passo é começar o preenchimento dos dados da 

Guia de Execução Criminal, que é composta de 06 (seis) grupos de 

dados: a) dados pessoais, b) dados processuais, c) dados 

prisionais, d) dados da sentença, e) dados do trânsito em julgado 

e f) documentos anexos comprobatórios. 



 
 

Os campos a serem informados os dados são autoexplicativos, 

mas em cada grupo serão destacados os dados que necessitam maior 

atenção do usuário para seu preenchimento correto. 

 

 
 



 
 

4.1. DADOS PESSOAIS 
 

No grupo “dados pessoais”, o usuário deverá inserir todas as 

informações presentes no processo criminal acerca da pessoa do réu, 

tais como nome, alcunha, R.G., CPF, Sexo, Data de Nascimento, 

Naturalidade, Estado Civil, Profissão, Grau de Instrução, Nome do Pai, 

Nome da Mãe, e Endereço(s). 

Como muitos desses dados já constam no cadastro da parte, o 

sistema os importa, mas caso o usuário perceba que falta algum dado 

deverá inseri-lo no cadastro da parte (Cartório >> Processo crime >> 

Alteração). 

Atenção! É de fundamental importância que se cadastre o máximo de 

dados possíveis de dados pessoais porque através deles é que a VEC 

decidirá se irá apensar as execuções e unificar ou não as penas. Caso a 

VEC não perceba que já há outra execução, o apenado poderá vir a 

cumprir meses ou até anos em situação mais gravosa porque o usuário 

deixou de alimentar os dados que tinha a seu alcance. 



 
 

 

 
 

4.2. DADOS PROCESSUAIS 
 

O grupo dados processuais deve conter um resumo dos 

principais atos do processo e a partir dele é que é possível, dentre 

outras coisas, identificar a ocorrência de prescrição. 



 
 

 

Nesse grupo é importante destacar algumas regras: 

a) A data da denúncia não poderá ser inferior à data do seu 

recebimento. 

b) A data do aditamento da denúncia não poderá ser inferior à 

data do seu oferecimento, que, por sua vez, não poderá ser 

inferior à data do seu recebimento. 



 
 

c) A data da pronúncia não poderá ser inferior à data da 

decisão confirmatória da pronúncia.  

d) A data da decisão confirmatória da denúncia deve ser 

preenchida com a data em que o Tribunal, em grau de 

recurso, confirmou pronúncia do primeiro grau ou 

pronunciou acusado impronunciado no 1º grau.  

 

 
4.3. DADOS PRISIONAIS 

 

Este é um dos grupos mais importantes e será necessária a 

máxima atenção no seu preenchimento, uma vez que está diretamente 

relacionado com o cálculo automático da pena do condenado pelo 

Sistema de Controle Processual da Vara de Execuções Criminais. 

Como já visto, o cumprimento da pena privativa de liberdade 

pressupõe a prisão, então, seria impossível a guia eletrônica não conter 

algum dado nesse grupo. 

Porém, como não há Casa de Albergado há muitos anos em 

SE, o cumprimento do regime aberto se efetiva em regime domiciliar, 

motivo porque as guias referentes a condenações a serem cumpridas 

nesse regime podem ser expedidas sem que haja dado prisional. 

Já para aqueles que estão presos, necessariamente, deve ser 

informada a data da prisão e caso tenham ocorrido fugas e/ou solturas, 

também devem ser informadas as datas dessas ocorrências. 



 
 

 

O preenchimento desses campos em si não é uma dificuldade. 

Os problemas acontecem porque nem sempre as informações exigidas 

constam no processo, motivo porque iremos destacar a forma de 

preenchimento de alguns campos e como se comportar quando a 

informação exata não consta nos autos. 

 



 
 

- <data da primeira prisão> - data em que ocorreu a primeira 

prisão a ser considerada na detração. Em regra, é a data da prisão em 

flagrante ou do cumprimento do primeiro mandado prisional.  

 

- <data do cumprimento do mandado> - Esse campo só será 

utilizado caso a primeira prisão não tenha sido em flagrante delito e 

nele deve constar a data do cumprimento do mandado.  

Essa data é aquela que consta no mandado como sendo o 

recolhimento do preso ao cárcere (art. 286 do CPP), porém em alguns 

processos o mandado cumprido não consta a data de cumprimento ou 

nem sequer foi devolvido à vara. 

Se o problema for não constar data, há duas opções: a) 

considerar a data da decretação, situação em que o réu é beneficiado 

porque não foi ele quem deu causa a ausência de informação e não deve 

ser punido por isso (recomendada); ou b) considerar a data do envio do 

mandado cumprido pelo Portal Criminal ou da sua juntada ao processo, 

caso em o réu pode ser muito prejudicado caso haja um lapso temporal 

grande entre a custódia do indivíduo e as situações citadas. A decisão é 

questão jurídica e deve ser sanada pelo magistrado (despacho) ou pelo 

Diretor de Secretaria (certidão). 

Já se o problema recair no fato de que não houve devolução do 

mandado cumprido, a unidade de custódia deve ser oficiada, com 

urgência, para que a envie. 

Por fim, se a primeira prisão for flagrante não é necessário 

informar a data do cumprimento do mandado, ainda que tenha sido 

convertida em preventiva (art. 310, II do CP).  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm
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- <data da fuga> - Se houve fuga, a data exata em que o 

preso se evadiu deve ser registrada. Comumente, a fuga é comunicada 

ao juízo através de ofício oriundo da unidade de custódia, mas nem 

sempre esse ofício especifica a data da evasão e a vara, por sua vez, 

não responde o ofício solicitando que especifique a data. Nesse caso, 

deve ser considerada a data do ofício, pois isso não trará prejuízo ao 

réu. 

Há também os casos em que a vara só descobre que o réu 

fugiu quando tenta intimá-lo. Neste caso deve ser considerada a data da 

certidão do executor do mandado. 

Se houve mais de uma fuga, cada período deve ser informado 

separadamente através do botão “adicionar” até que constem todos os 

períodos em que o indivíduo se manteve fora da custódia.  

 

- <data da recaptura> - Se, após a fuga, o indivíduo foi 

recapturado, deve ser informada a data do cumprimento do novo 

mandado de prisão expedido em face de sua fuga.  

Vale destacar que, embora muito raro de acontecer, o réu 

evadido pode ser preso sem mandado de prisão (art. 684 do CPP), 

motivo porque é possível que a data da recaptura seja a data constante 

no ofício que informa a recaptura e não no mandado de prisão. 

 

- <data de cumprimento do alvará> - é a data que consta no 

alvará de soltura como sendo aquela em que o alvará foi exibido ao réu, 

colhido seu ciente e que o réu foi posto em liberdade. Merece destacar 

que se houver outra ordem prisional em desfavor do réu ele não será 

solto, mas mesmo assim o alvará em questão foi cumprido. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm


 
 

Caso não haja indicação expressa da data de cumprimento, a 

lógica é inversa em relação ao mandado de prisão. Aqui, deve ser 

considerada a data do envio pelo Portal Criminal ou a juntada do alvará 

aos autos. 

 

- <data da revogação da liberdade provisória> - O nome do 

campo não ajuda muito a entender, mas é a data em que foi cumprido 

um novo mandado de prisão expedido após a soltura informada no 

campo anterior. 

As observações quanto à ausência de informações de 

cumprimento do mandado são as mesmas do campo <data do 

cumprimento do mandado>. 

 

- <cumprido com impedimento> - Se o réu permaneceu preso 

por outro processo, deve ser informada a resposta “sim”. 

 

4.4. DADOS DA SENTENÇA 
 

Junto com os dados prisionais é um de grande importância, 

para não dizer o mais importante, haja vista nele constar os dados da 

pena a ser executada.  

É aqui onde será individualizada a pena de cada um dos réus. 



 
 

 

 



 
 

Os principais campos desse grupo são: 

 

- <data da sentença> - data que consta na parte autenticativa 

da sentença. 

 

- <magistrado> - indicar o magistrado que prolatou a sentença 

cujo nome está na parte autenticativa da sentença. Não confundir com o 

magistrado que assinará a guia ou o magistrado titular do juízo. 

 

- <código/legislação> - o diploma ou lei que contém o tipo 

penal da condenação (ex: Código Penal, Código de Trânsito Brasileiro, 

Lei dos crimes contra o sistema financeiro, etc.). Havendo concurso 

material de crimes (mais de um crime) devem ser informados tantos 

quantos forem os diferentes crimes através do botão “adicionar”. 

 

- <artigo>, <parágrafo>, <inciso> e <alínea> - deve ser 

indicado o tipo penal da condenação. Havendo concurso material de 

crimes (mais de um crime) devem ser informados tantos quantos forem 

os diferentes crimes através do botão “adicionar”. 

 

- <crime hediondo> - Se o crime em questão estiver 

relacionado nos arts. 1º e 2º da Lei n° 8.072/90 deve ser marcada a 

opção “sim”. Se não estiver expresso na sentença e se o usuário não 

souber enquadrar a conduta relatada com os dispositivos acima citados, 

a dúvida deve ser sanada pelo diretor de secretaria ou pelo magistrado. 

 



 
 

- <medida de segurança> - Se a sentença foi de absolvição 

imprópria deve ser marcada a opção “sim”. 

 

- <prazo mínimo fixado> - é o prazo para realização do 

primeiro exame de cessação da periculosidade. 

 

- <regime inicial aplicado> - é o regime inicial de cumprimento 

fixado na sentença. Observar que além do regime resultante da 

aplicação do art. 33 do CP, o magistrado pode (deve) considerar o 

tempo de prisão cautelar para fixar um regime mais brando. Caso isso 

ocorra este último regime é que deve ser alimentado na guia.  

 

- <início do cumprimento da pena privativa de liberdade> - 

Essa campo somente será utilizado para os casos e que se exige a 

prisão do réu para o cumprimento da pena e deverá com o primeiro dia 

de prisão decorrente da sentença.  

Esse dia pode se dar de várias maneiras: 

a) dia da intimação da sentença, se já estava preso antes da 

prolação dela e a execução é provisória; 

b) dia do cumprimento do mandado de prisão decorrente de 

decisão condenatória recorrível, se estava solto no 

momento de prolação da sentença e foi preso em virtude 

dela (art. 387, § 1º do CPP) e a execução é provisória; 

c) dia do trânsito em julgado, se estava preso antes dele; 

d) dia do cumprimento do mandado de prisão definitiva, se 

estava solto mesmo após a sentença e veio a ser preso em 

virtude do trânsito em julgado; 
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- <tipo reincidência> - A regra é que a reincidência seja 

verificada na prolação da sentença, mas caso não tenha sido poderá ser 

incluída na guia de execução. Essa decisão, por se tratar de questão 

jurídica, deve ser dirimida pelo magistrado (despacho) ou pelo Diretor 

de Secretaria (certidão). 

No sistema há a possibilidade de indicar se a reincidência é 

genérica ou específica. A específica é quando o crime em questão é 

hediondo e a o outro crime considerado na reincidência é hediondo 

(hediondo + hediondo). A genérica é quando, independente do crime 

atual, o crime usado como parâmetro para reincidência é comum 

[(comum + hediondo) ou (hediondo + comum)] 

 

 
 

4.5. DADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO 
 

Nessa seção serão informados os dados referentes à 

comunicação das partes e baixas nos órgão oficiais. 

Merece destacar os seguintes pontos: 

 

- <para defesa> - é a data do trânsito em julgado para o réu 

em questão. Se houver mais de um réu, não confundir com a data dos 

outros réus. Caso a defesa tenha recorrido da sentença, a data do 

trânsito em julgado será a data certificada pela Escrivania do Tribunal 

de que não houve recurso. 

 



 
 

- <para mp> - é a data do trânsito em julgado para a 

acusação. Como a acusação é uma, todos os réus terão a mesma data 

de trânsito para a acusação. Caso a acusação tenha recorrido da 

sentença, a data do trânsito em julgado será a data certificada pela 

Escrivania do Tribunal de que não houve recurso. 

 

 
4.6. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

 

Por fim, é necessário anexar todos os documentos que 

comprovam as informações anotadas na minuta de guia até aqui. Para 

facilitar o trabalho, o usuário deve criar uma pasta para cada processo e 

nela inserir os documentos a serem anexados.  

Essa prática auxilia na expedição da guia definitiva, pois não 

será necessário digitalizar novamente os documentos. 

O usuário deverá localizar o documento no seu computador e 

clicar em “Anexar”. O procedimento deverá ser repetido para cada 

documento a ser anexado até que todos estejam no sistema. 

 



 
 

 

A relação de documentos está descrita na Res. 113/CNJ e nos 

arts. 341 e 347 da Consolidação Normativa Judicial da CGJ/SE, a saber:  

 

Tipo de Anexo Observações 

I - qualificação completa do 

executado; 

Deve conter todos os documentos 

de identificação. Pode ser também 
outros documentos do processo 

(ex: ofícios e certidões) que 
contenham dados identificadores 

do réu. 

II - interrogatório do executado na 

polícia e em juízo; 

Digitalizar o interrogatório da 

delegacia. O interrogatório judicial 
quando gravado por registro 

audiovisual não poderá ser 

anexado à guia. 

III - cópias da denúncia; Pode ser fotocopiada ou pode 

utilizar, quando disponível, a 
manifestação do MP lançada pelo 

Ministério Público no inquérito 
policial (nesse caso converter para 

“.pdf”).  

IV – cópia da sentença, voto(s) e 
acórdão(s) e respectivos termos 

de publicação, inclusive contendo, 

Fotocopiar ou extrair do sistema, 
se disponíveis, as decisões 

prolatadas pelo juiz ou Tribunal 



 
 

se for o caso, a menção expressa 
ao deferimento de detração que 

importe determinação do regime 
de cumprimento de pena mais 

benéfico do que seria não fosse a 
detração, pelo próprio juízo do 

processo de conhecimento, nos 
termos do art. 387, § 2º, do 

Código de Processo Penal, 

acrescentado pela Lei 12.736/12; 

acerca do reconhecimento de 
regime mais benéfico em virtude 

do tempo de prisão anterior à 
sentença.  

V - informação sobre os endereços 

em que possa ser localizado, 
antecedentes criminais e grau de 

instrução; 

Pode ser a ficha de antecedentes 

criminais, ofícios e certidões com 
informação de endereço, além de 

outros documentos que porventura 
indiquem o grau de instrução.  

VI - instrumentos de mandato, 

substabelecimentos, despachos de 
nomeação de defensores dativos 

ou de intimação da Defensoria 
Pública; 

Procurações, substabelecimentos 

e/ou despachos de nomeação de 
defensor público ou advogado 

dativo. 

VII - certidões de trânsito em 
julgado da condenação para a 

acusação e para a defesa; 

Digitalizar certidões. 

VIII - cópia do mandado de prisão 
temporária e/ou preventiva, com a 

respectiva certidão da data do 
cumprimento, bem como com a 

cópia de eventual alvará de 
soltura, também com a certidão da 

data do cumprimento da ordem de 
soltura, para cômputo da detração, 

caso, nesta última hipótese, esta 
já não tenha sido apreciada pelo 

juízo do processo de conhecimento 

para determinação do regime de 
cumprimento de pena, nos termos 

do art. 387, § 2º, do Código de 
Processo Penal, acrescentado pela 

Lei 12.736/12; 

Não precisa o arquivo do 
mandado/alvará expedido, apenas 

o cumprido. 

IX - nome e endereço do curador, Para os casos dos inimputáveis 



 
 

se houver; que tiveram nomeação de curador. 

X – informações acerca do 

estabelecimento prisional em que 

o condenado encontra-se recolhido 
e para o qual deve ser removido, 

na hipótese de deferimento de 
detração que importe 

determinação do regime de 
cumprimento de pena mais 

benéfico do que haveria não fosse 
a detração, pelo próprio juízo do 

processo de conhecimento, nos 
termos do art. 387, § 2º, do 

Código de Processo Penal, 
acrescentado pela Lei 12.736/12; 

Em SE basta informar onde está 

preso. Para saber pode ser 

utilizado o SAP. 

XI - cópias da decisão de 

pronúncia e da certidão de 
preclusão em se tratando de 

condenação em crime doloso 
contra a vida; 

Fotocopiar ou extrair do sistema, 

se disponível, a decisão de 
pronúncia e a certidão que diz que 

não houve recurso. Se houve 
recurso em sentido estrito, deve 

ser utilizada a certidão do Tribunal 
de que não houve recurso após o 

acórdão. 

XII - certidão carcerária; Em SE não é utilizada 

XIII - cópias de outras peças do 

processo reputadas indispensáveis 
à adequada execução da pena. 

Demais documentos e petições 

que importarão no cumprimento. 
Esse campo também pode ser 

utilizado para anexar certidões de 
que não foi possível fornecer um 

dos outros anexos (ex: mandado 
de prisão cumprido). 

 

 

 



 
 

5. FLUXO DA GUIA DE EXECUÇÃO ELETRÔNICA 

 



 
 

O fluxo da guia de execução se inicia na secretaria do juízo de 

conhecimento com a preparação da minuta da guia.  

Essa minuta é o resumo de todos os dados do processo 

relevantes para a execução da pena e após seu preenchimento deve ser 

enviada para a checagem e a assinatura do magistrado, momento em 

que, automaticamente, é enviada à VEC. A depender do procedimento 

adotado pela vara, essa minuta deve passar pela avaliação do Diretor de 

Secretaria antes de ser enviada ao magistrado. 

Essa tramitação é feita através dos relatórios de atividades 

específicos da guia de execução, conforme descrito abaixo: 

1. Uma vez terminada a elaboração da Guia de Execução 

Eletrônica, o usuário terá duas opções: “Conclusão ao Juiz” ou “Gravar 

Temporário”.  



 
 

 

 

2. No primeiro caso, a minuta de guia de execução será 

enviada diretamente à análise do magistrado.  

3. No segundo caso, cairá no Relatório do Controle de 

Atividades da Secretaria “Guias de Execução Devolvidas pelo Gabinete 

ou Para Correção”. 



 
 

 



 
 

 

O Diretor de Secretaria deve visualizar a minuta de guia e 

analisar seu conteúdo. Dessa análise o Diretor de Secretaria pode: a) 

editá-la, b) determinar que o técnico a edite ou c) estando tudo correto, 

enviar a minuta conclusa para o magistrado. 

 

4. Uma vez conclusa ao juiz, a guia será exibida no Relatório 

do Controle de Atividades do Gabinete “Guias de Execução enviadas pela 

Secretaria”. 



 
 

 



 
 

 

Nesse momento, o magistrado deve visualizar a guia e analisar 

seu conteúdo. A partir dessa análise o magistrado pode: a) editá-la, b) 

determinar que a secretaria a edite ou c) estando tudo correto, enviar a 

guia para a 7ª Vara Criminal. 

 

5. Se a 7ª Vara Criminal verificar a inconsistência de algum 

dado ou a falta de anexação de algum documento, ela poderá devolver 

a guia de execução, com a especificação do motivo, que retornará ao 

juízo de conhecimento de forma instantânea, caindo no já citado 

relatório do controle de atividades “Guias de Execução devolvidas pelo 

gabinete ou gravadas temporariamente”.  



 
 

 

Neste caso, somente após a edição dos dados, é que será 

possibilitado o reenvio da guia à VEC. Esse ciclo será repetido até que a 

guia esteja correta. 

 

6. Se estiver tudo correto com a guia, a VEC gerará o processo 

de execução penal. 



 
 

 

 



 
 

 


