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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 – 

VEC e para isso seria necessário que os novos processos de execução já nascessem de 

forma eletrônica, razão pela qual foi implantada a ferramenta de expedição eletrônica de 

guia de execução penal. 

Na mesma diretriz, visando dar maior celeridade aos processos com réus 

presos provisórios e procurando se adequar às orientações do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), como no caso da Resolução nº 66/2009, o TJSE realizou no ano 2010 

modificações no sistema informatizado. 

A partir de então passou-se a ser obrigado o registro dos dados prisionais 

do réu, quando da distribuição do processo, o que possibilitou no acompanhamento 

prioritário dos processos com réu preso. 

Na mesma diretriz, o Tribunal de Justiça de Sergipe, se não foi o pioneiro, 

foi um dos primeiros tribunais a padronizar um procedimento para expedição eletrônica 

e controle dos mandados de prisão e alvarás de soltura.  

No âmbito nacional, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 

113/2010 que dispõe sobre o procedimento relativo à execução de pena privativa de 

liberdade e de medida de segurança e, a Lei nº 12.403/11 atribuiu ao CNJ a 

responsabilidade de criar e regulamentar um cadastro unificado de mandados de prisão 

(art. 289-A do CPP).  

Para atender ao mandamento da Lei nº 12.403/11, o Conselho, então, 

editou a Resolução n° 137 de 13 de julho de 2011, criando e regulamentando as regras do 

Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), que deverá ser alimentado 

automaticamente pelo sistema do tribunal. 

Entretanto, para que seja feito o envio automático de dados, foi necessário 

que todas as regras adotadas na expedição eletrônica do Tribunal de Justiça de Sergipe 

fossem compatíveis com as regras e requisitos do BNMP, permitindo, assim, que os 

mandados de prisão expedidos eletronicamente no âmbito do TJSE fossem 

encaminhados, automaticamente, para o BNMP.  

Ocorre que, o Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP, passou, 

recentemente, por uma atualização, sendo desenvolvida a versão BNMP 2.0 que, segundo 

http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2596
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2596


 
 

 

  

o CNJ, permite, além do monitoramento das ordens de prisão expedidas pelo Judiciário, 

o controle do cumprimento das ordens de prisão e soltura em âmbito nacional e em 

tempo real, permitindo a criação de um Cadastro Nacional de Presos. 

Além de referidos controles, o BNMP 2.0 registra as guias de recolhimento 

(provisória e definitiva) referentes às condenações, encaminhadas para o Juízo da 

Execução. 

 Nesse sentido, e considerando que a integração entre os sistemas ainda 

não contempla, integralmente, os serviços inerentes à versão BNMP 2.0, o que 

impossibilita que os documentos prisionais expedidos no Sistema de Controle Processual 

Virtual (SCP-v), alimentem, automaticamente, não só o BNMP versão 1, como também, 

agora, o BNMP 2.0, foram realizadas algumas implementações no módulo de expedição 

de documentos prisionais e expedição da guia de execução para a 7ª Vara Criminal a fim 

de evitar que os usuários tenham que alimentar os dois sistemas. 

Dentre as implementações que dizem respeito ao presente Manual, 

acrescentou-se, na aba Dados Prisionais, o campo “Mandado de Prisão/Guia de Execução 

Provisória”, para fins de vínculo do mandado de prisão ou da guia de execução provisória 

no BNMP 2.0 

Na mesma diretriz, no campo Tipos de Pena Aplicados, a guia passou a 

exibir as penas impostas, bem como passou a exibir a soma do total das penas impostas. 

Para tanto, passou-se a exigir que os dados da condenação sejam alimentados no campo 

cadastro de pena, que serão importados para a aba dados da sentença, porém, sempre 

permitindo a edição pelo usuário que está confeccionando a guia. 

Essa cartilha pretende auxiliar os usuários deste Tribunal na expedição da 

guia de execução (provisória e definitiva), com as implementações e nos moldes inerentes 

à versão 2.0 do Banco Nacional de Mandados de Prisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

2. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO PENAL EM SERGIPE 

 

A competência para a execução da pena privativa de liberdade em Sergipe 

pode ser do próprio juízo da condenação ou da Vara de Execuções Criminais (VEC) e 

depende:  

1. Do regime inicial determinado na sentença e, 

2. Da comarca do juízo de origem. 

As penas privativas de liberdade a serem inicialmente 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 devam ser cumpridas na capital. (Item 12 do Anexo III do Código de 

Organização Judiciária); 

Por sua vez, as condenações em regime aberto das demais comarcas e as 

medidas de segurança de tratamento ambulatorial que devam ser cumpridas no interior, 

serão cumpridas nelas próprias.  

 

Mas atenção, como a execução da pena privativa de liberdade deve ser um 

processo individual e indivisível, por princípio, bem como por disposição expressa do art. 

3°,§1° e § 3° da Resolução 113/CNJ, se houver uma condenação em regime aberto em 

outra comarca e já existir execução em tramitação na Vara de Execuções, deve ser feita 

guia de execução e encaminhada para a VEC, a fim de unificação e execução das penas.  

•Penas privativas de liberdade a serem inicialmente cumpridas
inicialmente nos regimes fechado e semiaberto;

•Medidas de segurança de internação em casa de custódia e
tratamento oriundas de todos os juízos criminais;

•Condenações em regime aberto oriundas dos juízos da capital;

• Medidas de segurança de tratamento ambulatorial que devam
ser cumpridas na capital.

VEC

• Condenações em regime aberto das Comarcas do interior;

• As medidas de segurança de tratamento ambulatorial que
devam ser cumpridas no interior.

Próprio 
Juízo

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/files/atos_administrativos/resoluo-n113-20-04-2010-presidncia.pdf


 
 

 

  

2.1. PRISÃO DO CONDENADO 

 

O cumprimento da pena privativa de liberdade pressupõe a prisão, então, 

todas as execuções deveriam ser iniciadas após a prisão do condenado. 

Porém, como não há Casa de Albergado (destinada ao regime aberto) há 

muitos anos em Sergipe, o cumprimento do regime aberto se efetiva, em regra, na forma 

de recolhimento domiciliar, motivo pelo qual as guias referentes a condenações em 

regime aberto podem ser expedidas sem que o réu esteja custodiado, afinal não faria 

sentido encarcerar uma pessoa que não ficará encarcerada. 

Outra situação que impacta na necessidade da prisão prévia do condenado é 

a inexistência/interdição de estabelecimentos destinados ao cumprimento do regime 

semiaberto, que resulta em aplicação excepcional do recolhimento domiciliar e do regime 

aberto.   

Nesse caso, há decisões judiciais que indicam que não se faz necessária a 

prisão do réu, por consequência, também no regime semiaberto, a guia de execução pode 

ser expedida sem que o condenado esteja preso. Mas essa faculdade somente deve ser 

exercida se houver decisão do juiz nesse sentido. 

 

2.2. EXECUÇÃO PROVISÓRIA versus EXECUÇÃO DEFINITIVA 

 

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, in verbis:  

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. 



 
 

 

  

 

Ademais, a Lei 12.736/2012, deu nova redação ao Código de Processo 

Penal, passando a detração a ser considerada pelo juiz que proferir a sentença 

condenatória, conforme termos do art. 387 §2º do Código de processo Penal, in verbis: 

§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, 

no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do 

regime inicial de pena privativa de liberdade.  

 
A Consolidação Normativa Judicial em seu art. 336 estabelece os prazos 

para confecção da guia de execução provisória e guia de execução definitiva. 

 Prazo para expedição da guia de execução provisória:  48 horas, 

contado da interposição de recurso. 

 Prazo para expedição da guia de execução definitiva: 

imediatamente após o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória. 

No SCP-V, o controle de expedição das guias de execução é feito por meio 

do relatório gerencial “Processos com Réu Preso Aguardando Execução”, que contém 

todos os processos com sentença condenatória proferida nos quais tenha sido cadastrado 

réu preso e ainda não tenha sido gerada execução da pena. 



 
 

 

  

 

Por meio desse relatório identificamos a situação atual do processo no que 

se refere à expedição da guia de execução, sendo informada a quantidade de dias da 

sentença, a quantidade de dias que o réu se encontra preso e se a guia foi enviada ou não. 

Identificados os processos, deve o usuário expedir a Carta de Guia 

Eletrônica (Provisória ou Definitiva) para a Vara de Execuções Criminais (VEC).  



 
 

 

  

Vale ressaltar que o processo somente sairá deste relatório com o 

recebimento da guia eletrônica na VEC, isso porque se houver erro na guia, a VEC 

devolve ao juízo de origem.  

O relatório apresenta duas situações da execução: 

1. “Guia não enviada” – representa que a guia ainda não foi 

expedida; 

2. “Guia p/ receb. da VEC” -  representa que a guia já foi expedida, 

porém encontra-se pendente de recebimento junto à VEC. 

 

 

 

 

3. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO ELETRÔNICA 

 

3.1.  ATOS PREPARATÓRIOS 

 

Antes de iniciar a confecção do documento é importante validar os dados 

da parte, mais precisamente os campos obrigatórios do cadastro da parte no BNMP 2.0, 

quais sejam, nome do pai, nome da mãe, alcunha e sexo.  

Assim, caso o usuário, compulsando os autos, perceba que os dados 

cadastrados na parte do processo estão incompletos ou equivocados e que há informações 

nos autos que ensejam a alteração ou complementação dos dados, deverá efetuar as 

alterações através do menu “Secretaria>>Processo>>Alteração”.  



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Da mesma forma, como já houve uma sentença, independentemente do 

tipo da guia, é necessário que o processo contenha um movimento de julgamento e que 

aja o cadastro das penas do réu. Tratando-se de uma guia de execução definitiva, além 

destes, também é necessário o trânsito em julgado para a defesa e lançamento do nome 

do réu no rol dos culpados.  

O cadastro da condenação penal é realizado no respectivo módulo 

(Secretaria>> Rol dos Culpados>> Cadastro de pena). O cadastro do réu no rol dos 

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

pessoais, uma vez que, por meio deles, 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 por culpa 

do usuário que deixou de alimentar os dados que tinha a seu alcance. 



 
 

 

  

culpados é realizado por meio dos menus “Secretaria>> Rol dos Culpados>>Incluir 

Rol Culpados”. 

Caso inexistam, o sistema impedirá a confecção da guia, exibindo as 

mensagens inerentes a cada validação: 

 

 

Réu sem trânsito em julgado (Para expedição de Guia de Execução 

Definitiva): 

 

 

Réu sem cadastro de pena (Para expedição da Guia de Execução 

Provisória e Guia de Execução Definitiva): 

 

 

Réu sem cadastro no rol dos Culpados (Para expedição de Guia de 

Execução Definitiva): 

 

 



 
 

 

  

Vale frisar que a(s) pena(s) privativa(s) de liberdade, a pena de multa e o 

regime inicial de cumprimento, registrados pelo usuário quando do cadastro da pena do 

réu, migrarão, automaticamente, para a minuta da guia de execução provisória ou 

definitiva, sendo obrigatória a sua alimentação para expedição das guias de execução 

(provisória e definitiva).  

A funcionalidade para cadastro dos dados da condenação deve ser acessada 

por meio dos menus: Secretaria>>Rol dos Culpados>>Cadastro da Pena.  

 

 

Vejamos o procedimento: 

 



 
 

 

  

Passo 1: Acessada a funcionalidade, insira o número o processo; 

Passo 2: Clique no ícone para selecionar a parte e habilitar os campos 

de cadastro da pena.  

Passo 3: Nos campos respectivos, selecione o tipo de pena, o regime de 

cumprimento e os dados da pena aplicada, conforme ilustração abaixo. 

 

 

Já a aplicabilidade de registro do Réu no Rol dos Culpados deve ser 

efetivada mediante os menu: Secretaria>>Rol dos Culpados>>Incluir Rol Culpados.  

Para envio das informações ao Tribunal Regional de Sergipe, nos termos 

do Ofício n.º 419/2015, da Corregedoria Geral de Justiça (v. p.32 deste Manual), faz 

imprescindível que no cadastro da parte estejam presentes a data do nascimento e o nome 



 
 

 

  

da mãe. Caso contrário, a comunicação ao TRE/SE será redirecionada a CGJ/SE para 

providências.  

 

3.2. PREPARANDO A MINUTA DA GUIA DE EXECUÇÃO  

 

Após o trânsito em jugado, cadastro da pena e registro no rol dos culpados, 

o próximo passo é começar o preenchimento dos dados da Guia de Execução. 

Para preparar a minuta da guia de execução, o usuário deve acessar o menu 

“Secretaria >> Guia de Execução >> Gerar”.  

 

 

Acessado o módulo de expedição, o usuário deve escolher a opção do 

“Tipo Guia”, se “Provisória” ou “Definitiva”. Após, deve informar o número do processo 

e, caso exista mais um réu no processo, selecionar o apenado, e, em seguida, clicar no 

botão “Enviar”. Cumpre destacar que “Ação” é preenchida automaticamente com opção 

“Crime”, não sendo necessária atividade do usuário. 



 
 

 

  

 

 

 

A Guia de execução é composta de 6 (seis) grupos de dados:  

1) Qualificação do réu; 

2) Dados processuais; 

3) Dados prisionais; 

4) Dados da sentença/Acórdão; 

5) Trânsito em julgado e,  

6) Anexos. 

Os campos a serem informados são autoexplicativos, mas em cada grupo 

serão destacados os dados obrigatórios e aqueles que necessitam maior atenção do usuário 

para seu preenchimento correto. 

  



 
 

 

  

 

3.3. QUALIFICAÇÃO DO RÉU 

 

O grupo “Qualificação do Réu”, contém as informações já presentes no 

cadastro da parte no banco de dados do TJSE, e, desta forma, são carregados 

automaticamente para a guia de execução, sendo passíveis de edição quando de sua 

expedição. 

A fim de adequar o SCP-V ao BNMP 2.0, da mesma forma que foi 

implementado no módulo de expedição dos documentos prisionais, foi, também, 

implementada a ferramenta de vinculação da parte ao BNMP no módulo de expedição da 

guia de execução definitiva.  

Assim, caso o réu ainda não possua RJI vinculado, ao tentar expedir uma 

guia de execução, o sistema solicitará a geração do RJI.  

 

 

 



 
 

 

  

Dessa forma, deve o usuário clicar nome da parte disponível na minuta 

do documento e, após aberta a tela de cadastro da parte, inserir as alterações devidas, 

alimentando os dados obrigatórios.  

 

 

Caso não localize ou inexista informação de algum campo obrigatório, o 

usuário deverá marcar a caixa de seleção “Não consta nos autos”.  

 

 

Após atualizar o cadastro da parte, com a gravação, será aberta a tela de 

vinculação do RJI da parte no BNMP, em que será exibida possível duplicidade, já 



 
 

 

  

carregada com o nome da parte no campo de pesquisa, ou seja, o usuário deve verificar 

se a parte está cadastrada no BNMP. 

 

 

Na hipótese de retornarem muitos homônimos, uma vez que a pesquisa é 

realizada no cadastro nacional do BNMP, o usuário deve realizar a pesquisa por meio dos 

campos: Nomes do pai e da mãe.  

Caso a parte já esteja cadastrada no BNMP, o usuário deve selecioná-la 

e, em seguida, deve clicar no botão "Vincular RJI".  

 

 

Caso contrário, deve declarar que não a encontrou e, em seguida, deve 

clicar no botão "Gerar RJI". 



 
 

 

  

 Figura: vinculação do RJI da parte no BNMP 
 

 

 

Com a gravação do movimento, gerado o RJI, o usuário deve retornar à 

confecção do documento.  

 

3.4. DADOS PROCESSUAIS 

 

O grupo “Dados Processuais” deve conter um resumo dos principais atos 

do processo e, a partir dele, 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 o acusado impronunciado no 1º grau.  

 

3.5. DADOS PRISIONAIS 

 

Este é um dos grupos mais importantes e requer 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 nos regimes 

fechado e semiaberto pressupõem a prisão. 

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

o cumprimento da pena em regime aberto nem estabelecimento adequando para o regime 

semiaberto, o cumprimento dos referidos regimes se efetiva em regime domiciliar, motivo 

pelo qual as guias referentes a condenações a serem cumpridas nesses regimes 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, 

razão pela qual iremos destacar a forma de preenchimento de alguns campos e como se 

comportar quando a informação exata não consta nos autos. 

a) Mandado de Prisão/Guia de Execução Provisória: Este campo foi 

inserido na aba “Dados Prisionais” com a finalidade de adequar o 

Sistema de Controle Processual Virtual ao BNMP 2.0, que exibirá o 

número do documento prisional pelo qual o réu está preso, bem como 

o número do mandado de prisão, de preferência o correspondente no 



 
 

 

  

BNMP. O documento que será selecionado corresponde ao fato 

criminal pelo qual está sendo gerada a guia de execução.  

Quando se tratar de uma guia de execução definitiva, em que já há um 

processo de execução provisória em andamento na VEC, o usuário deve selecionar o 

número da guia provisória anteriormente expedida. 

Vale ressaltar que a vinculação do mandado de prisão no BNMP somente 

será obrigatória nas guias de execução referentes às condenações com regime inicial de 

cumprimento do tipo “fechado”.      

Observação! O mandado de prisão a ser vinculado na guia de execução 

corresponde ao fato criminal que gerou a condenação, logo pode ter sido gerado em um 

processo apenso/vinculado, a exemplo do Pedido de Prisão Preventiva. 

 

b) 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.  

c) 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 a do recolhimento do preso ao 

cárcere.  

No entanto, há alguns processos mais antigos onde não consta o mandado 

cumprido, ou a data do cumprimento do mandado de prisão com o ciente do réu, ou, 

ainda, nem sequer foi devolvido à vara.  

Se o problema for a ausência de data, há duas opções:  

1. 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,  



 
 

 

  

2. 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 for não ter sido devolvido o mandado cumprido, a 

unidade jurisdicional deve manter contato com a unidade prisional para que cumpra, via 

Portal Criminal (recomendado), ou envie, por outro meio hábil, o documento prisional 

com o ciente do réu. 

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. 

d) Data da fuga: Se houve fuga, deve ser registrada a data exata em que 

o preso se evadiu. Comumente, a fuga é comunicada ao juízo através 

de ofício oriundo da unidade de custódia. 

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.  

e) 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), por isso é possível que a data da recaptura 

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



 
 

 

  

f) Data de Cumprimento do Alvará: caso seja informado que houve 

concessão de Liberdade Provisória/Relaxamento de Prisão, a data de 

cumprimento do alvará dever ser aquela que consta no alvará de 

soltura com o ciente do réu.  

Merece destacar que, se houver outra ordem prisional de outro processo 

em desfavor do réu, ele não será efetivamente solto, mas para fins do processo em que o 

alvará foi expedido e dado cumprimento sua situação será atualizada, automaticamente, 

para “em liberdade”. 

Nesses casos, o usuário deve selecionar a opção “Sim” no campo 

“Cumprido com Impedimento”. Em regra, a autoridade responsável pelo cumprimento do 

alvará, emite certidão informando o motivo pelo qual o réu não foi posto em liberdade.  

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. 

g) Data da Nova Prisão: É a data em que foi cumprido um novo 

mandado de prisão expedido após a soltura informada no campo 

anterior. 

 

3.6. DADOS DA SENTENÇA/ACÓRDÃO 

 

Junto com os dados prisionais é um grupo de grande importância haja vista 

nele constar os dados da pena a ser executada e é nele onde será individualizada a pena 

de cada um dos réus condenados. 

Merece destacar que, quando o 2º grau (Tribunal) reforma a decisão do 

juízo de 1º instância, valem os dados da condenação indicados no acórdão. 



 
 

 

  

 

Os principais campos desse grupo são: 

 

a) Data da Sentença: data que consta na parte autenticativa da sentença. 

 



 
 

 

  

b) 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. 

 

c) 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”. 

 

d) 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”, obedecendo ao critério de 

formatação do BNMP 2.0. 

 

Para fins de validação dos campos, é desnecessária a introdução do 

símbolo “º” no campo referente ao artigo. Se for, por exemplo, o artigo 2-A de uma lei, 

deve ser alimentado “2A”. 

Ao preencher o campo “Parágrafo”, só é obrigatório acrescentar o número 

a ele correspondente, sem utilizar o símbolo “§” e “º”. Por sua vez, no campo 

correspondente ao Inciso, só poderá ser preenchido com algarismo romano maiúsculo: I, 

II, II. A alínea, deve ser em formato minúsculo.  

 

Caso se trate de parágrafo único de um artigo e/ou crime tentado, marque 

a caixa de seleção respectiva. 



 
 

 

  

e) 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. 

f) Medida de Segurança: Se a sentença foi de absolvição imprópria 

deve ser marcada a opção “sim”. 

g) Prazo mínimo fixado: é o prazo para realização do primeiro exame 

de cessação da periculosidade. 

h) 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 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. 

i) Início do cumprimento da pena privativa de liberdade: Esse 

campo somente será utilizado para os casos em que se exige a prisão 

do réu para o cumprimento da pena e será carregado automaticamente 

pelo registro do primeiro dia de prisão, podendo ser a data da prisão 

em flagrante, primeira prisão após o fato, a prisão definitiva ou a data 

de início do cumprimento.  

Com as modificações realizadas na guia de execução, os campos “Pena 

Imposta”, “Proporção Dia/Multa” e Regime Inicial Aplicado, são carregados 

automaticamente do módulo de Cadastro da Condenação Penal (Cadastro de Pena), 

inclusive sendo exibido o total da pena imposta, caso haja mais de um registro de pena. 

Porém, todos os campos referidos podem ser editados pelo usuário.  



 
 

 

  

 

j) Tipo reincidência:  A reincidência deverá ser verificada na prolação 

da sentença. 

 

3.7. DADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO 

 

Nessa seção devem ser informados os dados referentes à comunicação das 

partes e baixas nos órgãos oficiais. 

Merece destacar os seguintes pontos: 

 

a) 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. 

b) Local de segregação do réu: Para obter a informação atualizada do 

atual local de segregação de réu que esteja no sistema prisional 

sergipano, basta o usuário clicar no link do número do prontuário 

SAP. 



 
 

 

  

 
 

c) Comunicações. Esse campo refere-se às comunicações da 

condenação aos órgãos oficiais, merecendo destaque, as instruções 

contidas no Ofício Circular nº 419/2015 da Corregedoria Geral de 

Justiça.  

 



 
 

 

  

 

 

 

3.8. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS - ANEXOS 

 



 
 

 

  

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. 

O usuário deve localizar o documento no seu computador e clicar em 

“Anexar”. O procedimento dever ser repetido para cada documento a ser anexado até que 

todos estejam no sistema. 

 

 

 

A relação de documentos está descrita na Res. 113/2010 CNJ e nos Arts. 

341 e 347 da Consolidação Normativa Judicial da CGJ/SE.  

 



 
 

 

  

4. 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: 

Uma vez terminada a elaboração da Guia de Execução Eletrônica, o 

usuário terá duas opções: “Gravar Temporário” ou “Conclusão ao Juiz”.  



 
 

 

  

 

No primeiro caso (Gravar Temporário), a minuta da guia de execução cairá 

no Relatório de Documentos Criminais “Guias de execução para avaliação/correção”.  

No segundo caso (Conclusão ao Juiz), a minuta de guia de execução será 

enviada diretamente à análise do magistrado.  

 



 
 

 

  

 

 

Guias de Execução para avaliação/correção: neste relatório, o 

escrivão/diretor de secretaria poderá “Visualizar” a guia gravada, “editá-la”, “enviá-la ao 

gabinete” ou “excluí-la”, conforme ícones abaixo.  

 

 

 

Observação! O botão  exclui definitivamente a minuta da guia 

eletrônica gravada. 

Uma vez conclusa ao juiz, a guia será exibida no Relatório do Controle de 

Atividades do Gabinete “Guias de Execução enviadas pela Secretaria”. 



 
 

 

  

 

 

Neste relatório, o magistrado poderá “Visualizar” a guia gravada, “editá-

la”, “devolvê-la à secretaria”, “assiná-la” “excluí-la”, conforme ícones abaixo.  

 

 

 

Observação! O botão  exclui definitivamente a minuta da guia 

eletrônica gravada.   

Estando tudo correto, enviar a guia para a 7ª Vara Criminal. Caso 

determine que a secretaria edite a guia de execução, o magistrado deve informar o motivo 

da devolução.   

 



 
 

 

  

 

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 de Documentos Criminais “Guias de Execução para 

avaliação/correção”, constando, também, o motivo da devolução.  

 

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. 

Se estiver tudo correto com a guia, a VEC gerará o processo de execução 

penal, momento em que os dados serão automaticamente alimentados no BNMP 2.0 

 

 


