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Controle de versões 

 

Data Alteração 

14/02/2020 Versão 1 

16/04/2020 Versão 2: Inclusão dos normativos referentes ao Provimento 05/2020, que 

deu nova redação ao Capítulo III, Capítulo V e Capítulo VI do Título VI 

da Consolidação Normativa Judicial da Corregedoria-Geral da Justiça, 

que dispõe sobre execução de pena privativa de liberdade e da aplicação 

de medida de segurança, do acompanhamento e fiscalização de penas e 

medidas alternativas e da vara de execuções criminais e dá outras 

providências. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

Em 09 de abril de 2019, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou a 

Resolução 280, que estabelece diretrizes e parâmetros para o processamento da execução 

penal nos tribunais brasileiros por intermédio do Sistema Eletrônico de Execução 

Unificado – SEEU, que permite o controle informatizado da execução penal e das 

informações relacionadas ao sistema carcerário brasileiro em todo território nacional. 

Na definição do Conselho Nacional de Justiça, a partir do dia 30 de junho de 

2020, todos os processos de execução penal nos tribunais brasileiros deverão tramitar 

obrigatoriamente pelo SEEU (art. 3º da Res. 280-CNJ).  

Nesse cenário, e considerando que o SEEU não contempla, até este momento, 

a integração “Webservice” com o Sistema de Controle Processual Virtual, fez-se 

necessário ajustar o sistema informatizado, implementando-se novos procedimentos e 

funcionalidades com o fim de adequar ao SEEU, o cumprimento dos atos processuais do 

processo de execução, via Sistema de Controle Processual Virtual, em especial, a 

confecção e expedição guia de execução.  

Essa cartilha pretende auxiliar os usuários deste Tribunal no recebimento da 

guia de execução, com as implementações e nos moldes inerentes à implantação, neste 

Poder, do Sistema Eletrônico de Execução Unificado.  
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

Com a implantação do SEEU passou a ser possível cumprir a disposição do 

art. 3°, §1° da Resolução 113/CNJ, in verbis: 

 

  

 

 

 

A regra da individualidade e indivisibilidade também bem disciplinada no 

parágrafo único do Art. 335-A da Consolidação Normativa Judicial, in verbis:  

 

 

 

 

 

Nesse cenário, a primeira coisa a ser observada quando do envio de uma guia 

de execução é se o sentenciado possuía uma execução de pena ativa no SEEU. 

Inexistindo, deve observar as regras de competência dispostas na Lei Complementar 337 

de 27 de dezembro 2019, que alterou o Código de Organização Judiciária do Estado de 

Sergipe. 

Nos termos da legislação vigente, antes de expedir uma guia de execução, 

devem ser observadas as seguintes regras de competência:  

“§ 1° Para cada réu condenado, formar-se-á um Processo 

de Execução Penal, individual e indivisível, reunindo 

todas as condenações que lhe forem impostas, inclusive 

aquelas que vierem a ocorrer no curso da execução”. 

(Grifo nosso) 

 

Parágrafo Único. Caso exista processo de execução de 

pena tramitando em desfavor do sentenciado, a guia 

deverá ser expedida para o juízo em que já tramita a 

execução penal, independentemente do regime aplicado. 

https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_comp_113_20042010_25032019154646.pdf
https://al.se.leg.br/Legislacao/Complementar/2019/C3372019.pdf
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A regras de tramite da guia de execução, cadastro e implantação no SEEU, 

estão dispostas na Consolidação Normativa Judicial, recentemente alterada pelo 

Provimento nº 05/2020.  

Nos termos do Art. 335- C, da referida Consolidação, “Tratando-se de vara 

única, a guia será enviada para a secretaria que fará o cadastro e implantação do 

processo de execução da pena”.  

Já nos casos das Comarcas que possuem mais de uma unidade com 

competência para execução da pena, o parágrafo único do art. Art. 335- C, dispõe que: 

 

 

 

 

 

  

•REGIMES FECHADO E SEMIABERTO:

•A guia de execução será encaminhada para a VEP (7ª Vara Criminal de
Aracaju);

•REGIME ABERTO OU PENAS RESTRITIVAS:

•Comarca do último endereço conhecido do sentenciado;

•Havendo mais de uma vara com mesma competência para execução
penal, a guia deve ser encaminhada ao Atendimento Geral;

•Caso o endereço seja na comarca de condenação, o próprio juízo será
competente para a execução da pena.

Condenado sem execução da pena em trâmite 

•Independentemente da pena e regime aplicado, a guia de execução
deve ser encaminhada para o juízo onde tramita a exeução.

• A guia é enviada diretamente para a unidade jurisdicional, não
passando pelo Atendimento Geral.

• Caso a execução tramite em outro Estado da Federação, a guia de
execução deverá ser enviada por meio do Sistema de Malote Digital ou
outro meio eletrônico que atinja a finalidade do ato.

Condenado com execução da pena em trâmite 

Parágrafo único. Existindo mais de uma unidade com 

mesma competência em execução penal, a guia deverá 

ser enviada para o Atendimento Geral da Comarca que 

fará o cadastro do processo de execução da pena. 

https://www.tjse.jus.br/corregedoria/arquivos/documentos/documentos/provimentos/2020/provimento-052020.pdf
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 A regra do Art. 335-C e seu parágrafo único deve ser observada apenas nos 

casos em que o juízo da condenação não é o competente para a execução da pena, ou 

seja, nos casos em que a guia de execução deverá ser encaminhada para outra unidade 

jurisdicional. 

 

 

 

 

 

3. DO RECEBIMENTO DA GUIA DE EXECUÇÃO 

 

Para adequar o envio da guia de execução para qualquer unidade jurisdicional 

competente para execução, foi habilitado o relatório “Guia de Execução Criminal”, 

composto dos relatórios “Guia de Execução encaminhadas a este Juízo” e “Guias de 

Execução devolvidas ao Juízo de Origem”.  

 

 Atenção! Sendo o Juízo da condenação também o competente para acompanhar a 
execução da pena, deverá indicar a sua unidade jurisdicional como destino no momento de 
expedição da guia. (Art. 335-D da Consolidação Normativa Judicial) 
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3.1. Guia de Execução encaminhadas a este Juízo:  contém todas as guias 

pendentes de recebimento.  

Passos para o recebimento: 

1.  Visualize a guia; para realizar qualquer ação, é necessário que se 

visualize a guia de recolhimento; 

2. Pesquise o nome da parte junto ao SEEU a fim de verificar se a guia 

de execução foi encaminhada corretamente para a sua unidade 

jurisdicional ou se deveria ter sido enviada para outra unidade;  

3. Confira as informações conforme documentos anexados;  

4.  Edite os campos passíveis de edição; caso o usuário verifique 

alguma inconsistência nos dados da guia ou no arquivo digitalizado, 

desde que seja possível, deve retificá-los;  

5. Caso verifique que não há irregularidades, selecione a guia analisada 

e clique em . 
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Caso já exista a execução provisória, o sistema indicará o processo de 

execução para fins de vinculação.   

Para realizar qualquer 

ação, é necessário 

visualizar a guia 

Selecione para 

realizar o aceite 

ou a devolução.  

Edita os campos 

passíveis de edição 
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3.2. Guias de Execução devolvidas ao Juízo de Origem: contém todas as guias 

devolvidas.  

Verificada a imprecisão nos dados ou no arquivo enviado, e não sendo 

possível a retificação pelo próprio servidor, deve ser feita a devolução indicando o motivo 

na caixa de diálogo.  

Para tanto o usuário deve conferir se os dados insertos na guia de execução 

estão conforme os constantes nos anexos (sentença/acórdão, documentos prisionais, 

documentos de identificação), além do tipo de pena, regime de cumprimento e situação 

prisional.    
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3.3. REDIRECIONAMENTO DA GUIA DE EXECUÇÃO  

 

Com a nova implementação realizada no módulo de expedição de guia de 

execução, tornou-se possível o redirecionamento da guia de execução para outra unidade 

jurisdicional.  

Dessa forma, quando da análise da guia de execução for identificado que esta 

deveria ter sido encaminhada para outra unidade, o usuário, ao invés de devolvê-la para 

o juízo de origem, poderá encaminhá-la para o juízo devido.  

Para realizar o redirecionamento o usuário deve acessar o relatório “Guias de 

Execução para Recebimento”, clicar em editar, escolher o novo destino e, por fim, gravar 

a ação.  
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Após visualizar a 

guia, clique em editar 

Clique para expandir e 

escolher outro destinatário 
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Após escolher a unidade de destino, clique em , 

quando então, a guia será enviada, de imediato, para o local escolhido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 

 

 
 

4. LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA RECEBIMENTO DA GUIA DE 

EXECUÇÃO  

 

1. Consultar, no SEEU, se o apenado não possui execução em outra unidade 

jurisdicional; 

Novo destino 

selecionado 

Ao gravar, a guia será enviada, de 

imediato, para a unidade indicada.  
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2. Identificação da parte: verificar se o apenado constante na guia é o mesmo 

constante nos autos e documentos anexos;   

3. Dados da Prisão: verificar os dados prisionais (prisão, interrupção), bem 

como verificar se o apenado se encontra efetivamente preso, quando se tratar 

de pena privativa de liberdade com regime fechado ou semiaberto com 

determinação para expedição de mandado de prisão;  

4. Pena aplicada: verificar a pena aplicada na sentença ou acórdão 

(quantitativos da pena e multa), tipo de pena aplicada e regime prisional; 

5. Verificar a reincidência e se o tipo penal é hediondo;  

6. Verificar o trânsito em julgado para as partes; 

7. Tratando-se de Medida de Segurança do tipo “internação”, deve conferir se 

a parte se encontra efetivamente internada, conforme campo “Data da 

Prisão” e o prazo mínimo fixado;  

 


