
Cartilha
Guia de Execução - SEEU

ARACAJU
Abril de 2021



COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

PRESIDENTE
Des. Edson Ulisses de Melo

VICE-PRESIDENTE
Dessª Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos

CORREGEDORA-GERAL DA JUSTILÇA
Des. Diógenes Barreto

DESEMBARGADORES
Des. Roberto Eugenio da Fonseca Porto

Des. Luiz Antônio Araújo Mendonça
Des. Cezário Siqueira Neto

Des. Osório de Araújo Ramos Filho
Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima

Des. José dos Anjos
Des. Ruy Pinheiro da Silva

Desa. Iolanda Santos Guimarães
Desª. Elvira Maria de Almeida Silva
Des. Alberto Romeu Gouveia Leite

SECRETÁRIO JUDICIÁRIO
Francisco Antônio do Nascimento

DIRETOR DE MODERNIZAÇÃO JUDICIÁRIA
Daniel Vilanova Batalha

CHEFE DA DIVISÃO CRIMINAL
Thiago Porto Morais

ELABORAÇÃO
Thiago Porto Morais

Karla Vanessa Nunes Aragão Cardoso

REVISÃO
Carlos José Freitas Nunes

Estrutura Administrativa
________________

(Biênio 2021-2022)



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 4
2. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO PENAL 5
3. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO ELETRÔNICA 6
3.1. ATOS PREPARATÓRIOS: RJI E CADASTRO DA PENA 6
3.2. PREPARANDO A MINUTA DA GUIA DE EXECUÇÃO 14
4. FLUXO DA GUIA DE EXECUÇÃO ELETRÔNICA 24
5. DO RECEBIMENTO DA GUIA DE EXECUÇÃO 26
5.1. Lista de verificações para recebimento da guia de execução 27
6. DO CADASTRO E IMPLANTAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA NO SEEU

28



3

Controle de versões

Data Alteração

05/04/2021 Versão 1



4

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, desde o 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, fez-se necessário ajustar o Sistema de Controle Processual

Virtual (SCP-V), implementando-se novos procedimentos e funcionalidades com o fim

de se adequar ao SEEU, em especial quanto à confecção e expedição de guia de

execução.

Dessa forma, essa cartilha pretende auxiliar os usuários deste Tribunal no

cadastro de pena e expedição da guia de execução eletrônica, de forma que possibilite o

cadastro e implantação automatizada de processo de execução no SEEU.
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2. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO PENAL

As funções de Juízo da execução penal no âmbito deste Tribunal vêm

disciplinadas na Lei Complementar nº 345, de 15 de dezembro 2020, que alterou o

Código de Organização Judiciária do Estado de Sergipe.

No TJSE, as execuções penais no âmbito da Justiça Comum e Militar de

Primeiro Grau devem tramitar unicamente no SEEU, conforme art. 334-A da

Consolidação Normativa Judicial.

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

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

Dessa forma, estando o processo apto para expedição da guia de execução, o

usuário deve observar as seguintes regras:
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3. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO ELETRÔNICA

Inicialmente, é importante que o usuário saiba que o novo modelo de

guia de execução eletrônica foi desenvolvido considerando os dados exigidos pelo

SEEU, com o objetivo de que o simples recebimento da guia já possibilite o cadastro e

implantação do processo de execução de forma automatizada.

3.1. ATOS PREPARATÓRIOS: RJI E CADASTRO DA PENA

A expedição da nova guia de execução possui as validações iniciais

referentes à existência do Registro Judiciário Individual (RJI) e ao cadastro de pena.

Dessa forma, antes da expedição propriamente dita da guia de execução,

o juízo do conhecimento deverá gerar o RJI no Controle Prisional ou direto no Banco

Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), caso ainda não existente, e realizar o

cadastro da pena no SCP-V, independentemente da competência para execução.

Vejamos, abaixo, o passo a passo.

1º PASSO: O usuário deverá acessar o menu Secretaria >> Criminal >>

Cadastro de Pena.

2º PASSO: Inserir o número único do processo de conhecimento.
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3º PASSO: O sistema listará todos os réus do processo; caso o réu ainda

não tenha RJI, primeiro o usuário deverá gerá-lo no Controle Prisional ou direto no

BNMP para, então, fazer a devida vinculação.

4º PASSO: Iniciar o cadastro da(s) pena(s), clicando no botão

correspondente.

5º PASSO: Inclusão do Desmembramento da pena. Nessa aba, inclui-se

a(s) pena(s) aplicada(s) para cada delito cometido. A cada novo delito, deverá ser

incluído um novo desmembramento.
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O “Desmembramento” subdivide-se em: Legislação; Pena Imposta; e

Multa Associada.

Em “Legislação”, o usuário indicará qual crime cometido.

Em “Pena Imposta”, constarão informações acerca da pena aplicada,

sempre verificando na sentença a maior quantidade de informações possíveis.

Vale aqui destaque para 03 (três) itens:
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1) Manter Fração: toda vez que estivermos cadastrando um crime

comum para Livramento Condicional e o sentenciado for primário,

marcar “sim” caso não queira que a inserção de outra guia com

reincidência mude a fração do Livramento Condicional.

2) Extinto: como já explicado, os campos do cadastro de pena/guia

referem-se aos dados exigidos pelo SEEU. Normalmente, o campo

“extinto” é preenchido após a sentença de extinção, mas precisamos

que ele esteja aqui no cadastro da pena para que o processo de

execução seja cadastrado/implantado automaticamente no SEEU.

Dessa forma, esse campo virá pré selecionado com “não”, mas é

editável; marque “sim” apenas quando o delito já tenha prescrito ou

for objeto de indulto;

3) Suspensão: esse campo também virá pré selecionado com “não”, mas

é editável; marque “sim” caso for inserir uma guia de pena restritiva

de direito (PRD) em um processo SEEU que já tenha pena privativa

de liberdade (PPL), pois, dessa forma, todos os desmembramentos da

guia que será confeccionada deverão ser suspensos para não interferir

no cômputo total da pena para as previsões de progressão de regime,

livramento condicional e término de pena. Dessa forma,

conseguiremos individualizar o controle da PPL e da PRD suspensa.



10

Em seguida, passa-se para a aba “Multa Associada”, caso tenha sido

aplicada multa, ou se conclui o desmembramento.

Vale ressaltar que o botão de conclusão do desmembramento somente

será habilitado se todos os campos obrigatórios do desmembramento estiverem

preenchidos (os indicados com *).
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Concluído o desmembramento, o sistema listará os desmembramentos já

incluídos e o usuário poderá incluir um outro desmembramento (caso o réu tenha sido

condenado em mais de um crime) ou seguir para a aba “Dados da Pena”.

6º PASSO: “Dados da Pena”. Nesta aba, atenção para o campo “Tipo da

Pena”. A primeira guia do réu naquele fato criminal deverá ser sempre uma “Pena

Originária” ou “Medida de Segurança”. Os demais tipos como Apelação Criminal ou

Revisão Criminal poderão ser usados em guias futuras.

Exemplo:
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Já os campos “Ano Pena”, “Mês Pena”, “Dia Pena”, “Dias Multa”,

“Valor Multa” e “Pagou Multa” são campos automáticos e que correspondem ao

somatório das informações correspondentes e incluídas no desmembramento.

Com relação ao campo “Data de início”, este corresponderá à data da

sentença ou data da primeira prisão.

7º PASSO: Aba “Recurso”, nos casos de recursos julgados.

RÉU PRESO,
condenado,

apelou

Faço o cadastro
de pena,

selecionando o
tipo PENA

ORIGINÁRIA, e,
em seguida,

expeço a GUIA
PROVISÓRIA

Com o TRÂNSITO
EM JULGADO

Faço o cadastro
de pena tipo
APELAÇÃO

CRIMINAL e
expeço a GUIA

DEFINITIVA
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Concluído o cadastro de pena, o sistema gera um código identificador da

pena cadastrada, semelhante imagem abaixo.

Caso acesse o menu de cadastro de pena daquele réu novamente, o

sistema listará todas as penas já cadastradas para o réu naquele fato criminal, podendo o

usuário visualizar e/ou editar a pena ativa.

Vale ressaltar que, caso a guia já tenha sido recebida pelo juízo da

execução, a edição da pena cadastrada fica inabilitada.
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3.2. PREPARANDO A MINUTA DA GUIA DE EXECUÇÃO

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

relatório “Réus aguardando expedição de Guia”.

Esse relatório irá listar todos os réus que estão com suas penas

cadastradas e processos aptos para a expedição da guia de execução, podendo o usuário

excluir a atividade pendente ou expedir a guia.

Inicia-se a confecção da guia com a conferência dos dados da parte,

sendo permitida a sua edição, caso necessário.

Vale ressaltar que, para passar para novos campos de preenchimento, o

usuário sempre terá que clicar no botão “Conferido”.
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Em seguida, o usuário escolherá o DESTINO da guia (se necessário,

reveja o capítulo 2 - Competência para Execução Penal).

Primeiramente, o sistema irá fazer uma busca automática e listará, de

acordo com os dados do réu, possíveis processos de execução existentes no SEEU para

aquela parte. É uma pesquisa bastante ampla que permite cruzar diversas informações

processuais, inclusive o status do processo de execução existente, conforme pode se ver

na imagem abaixo.

Vale ressaltar que, caso essa busca automática encontre SEEU com

mesmo RJI da parte e a situação da execução encontrada seja Ativo/Suspenso/Em

instância superior/Arquivado provisoriamente, o usuário é obrigado a escolhê-lo como
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destino da guia, pois, para cada réu condenado, só deve existir 01 (um) Processo de

Execução de Pena, individual e indivisível.

ATENÇÃO! Jamais deverá ser destino de uma guia um processo SEEU

que tenha status Arquivado / Arquivado sem distribuição / Arquivado declínio de

competência / Inválido / Arquivado por cancelamento de distribuição, pois tratam-se de

processos já inativados no SEEU.

Caso o resultado da busca automática encontre processo SEEU apenas

por nome semelhante, por exemplo, usuário deverá verificar os dados para concluir se

se trata da mesma pessoa ou não.

Concluída análise da pesquisa e se for verificado que a parte não possui

nenhum processo de execução no SEEU apto para ser o destino da guia, o usuário então

marcará o combobox correspondente da declaração de inexistência de processo no

SEEU.
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Vale ressaltar que, caso o sistema não encontre nenhuma execução

preexistente no SEEU, será exibida a mensagem “Nenhuma Execução em Andamento

encontrada no SEEU”, conforme imagem abaixo.

Feita a marcação da declaração de inexistência de processo no SEEU e

sendo o Juízo da condenação também o competente para acompanhar a execução da

pena, deverá marcar o combobox “Distribuir Execução para própria vara”. (Art. 335-D

da Consolidação Normativa Judicial). Nesse caso, após a assinatura da guia, essa será

direcionada para o relatório “Processos para cadastramento no SEEU” da própria vara

para recebimento.

Feita a marcação da declaração de inexistência de processo no SEEU e

sendo o Juízo da condenação diverso do juízo competente para acompanhar a execução

da pena, o usuário selecionará a Área de Competência.

ATENÇÃO! Caso o juízo competente para acompanhar a execução seja

de outro Estado da Federação, o usuário selecionará o destino “OUTRO ESTADO DA

FEDERAÇÃO”. Feito isso, a guia, após assinada, constará no relatório “Pendências

para Sistemas Externos” e deverá ser remetida ao seu destino via malote digital.
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Resumindo:

Superada a destinação da guia, o usuário passará para os DADOS DA

EXECUÇÃO.
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Aqui o usuário escolherá o tipo da guia, se provisória ou definitiva, e o

assunto principal da execução, de acordo com o cadastro da pena. Após, informará a

legislação da conduta mais gravosa.

ALERTA! É importante identificar corretamente o Assunto Principal da

Execução, pois em casos de penas restritivas de direito o SEEU não exibe a contagem

de pena privativa de liberdade. Logo, o assunto “Pena restritiva de direitos” apenas deve

ser utilizado quando a execução somente se tratar de Pena Restritiva de Direito pura.

Seguindo, passaremos para os dados da AÇÃO PENAL. A maioria dos

campos aqui é preenchida de forma automática, devendo o usuário fazer a conferência e

apenas incluir a data de recebimento da denúncia e da pronúncia, caso existente.
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O próximo passo é a inserção dos EVENTOS, ou seja, o histórico de

prisão e soltura do sentenciado.

Como se sabe, no SEEU, para que a calculadora de execução penal

efetue o cálculo de forma correta, é necessário informar as datas em que o sentenciado

iniciou o cumprimento de pena e as datas em que o cumprimento de pena foi

interrompido.

Nessa aba EVENTOS, iremos tratar apenas dos eventos de início e

interrupção, para que lá no SEEU a calculadora leve em consideração o tempo de pena

já cumprido.

Incluem-se na categoria de Eventos a prisão preventiva e liberdades em

processo criminal em que se executa a pena, início do cumprimento da pena, definitiva

ou provisória, início do cumprimento do regime aberto, fuga, descumprimento das

condições, entre outros.

ATENÇÃO para o campo “Hora”. Tal campo deverá apenas ser utilizado

quando tivermos uma prisão e uma soltura no mesmo dia, sendo necessário identificar a

ordem dos acontecimentos. Por exemplo, no caso de prisão em flagrante e liberdade

provisória no mesmo dia, preenche-se 01:00 para a prisão e 02:00 para a interrupção.

Assim, nos eventos, a cronologia dos fatos ficará corretamente identificada.
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IMPORTANTE! O campo “Observação” poderá ser preenchido com o

número da peça criminal expedida (exemplo, número do Alvará de Soltura ou do

Mandado de Prisão), a fim de facilitar a análise do usuário que for fazer o recebimento

da guia.

Por fim, é necessário anexar todos os documentos que comprovam as

informações anotadas na minuta de guia até aqui, conforme previsto na Resolução nº

113/2010 do CNJ e nos Arts. 341 e 347 da Consolidação Normativa Judicial da

CGJ/SE.

Durante a confecção da guia, na aba ANEXOS, o sistema lista todos os

anexos constantes no processo.

Localizado o documento nos Anexos Disponíveis >> Processo, o usuário

clica no botão ; o arquivo, então, passará a constar nos “anexos selecionados”,

devendo o usuário nomeá-lo de acordo com a listagem disponível em “Tipo”.

22

IMPORTANTE! O campo “Observação” poderá ser preenchido com o

número da peça criminal expedida (exemplo, número do Alvará de Soltura ou do

Mandado de Prisão), a fim de facilitar a análise do usuário que for fazer o recebimento

da guia.

Por fim, é necessário anexar todos os documentos que comprovam as

informações anotadas na minuta de guia até aqui, conforme previsto na Resolução nº

113/2010 do CNJ e nos Arts. 341 e 347 da Consolidação Normativa Judicial da

CGJ/SE.

Durante a confecção da guia, na aba ANEXOS, o sistema lista todos os

anexos constantes no processo.

Localizado o documento nos Anexos Disponíveis >> Processo, o usuário

clica no botão ; o arquivo, então, passará a constar nos “anexos selecionados”,

devendo o usuário nomeá-lo de acordo com a listagem disponível em “Tipo”.
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IMPORTANTE! O campo “Observação” poderá ser preenchido com o

número da peça criminal expedida (exemplo, número do Alvará de Soltura ou do

Mandado de Prisão), a fim de facilitar a análise do usuário que for fazer o recebimento

da guia.

Por fim, é necessário anexar todos os documentos que comprovam as

informações anotadas na minuta de guia até aqui, conforme previsto na Resolução nº

113/2010 do CNJ e nos Arts. 341 e 347 da Consolidação Normativa Judicial da

CGJ/SE.

Durante a confecção da guia, na aba ANEXOS, o sistema lista todos os

anexos constantes no processo.

Localizado o documento nos Anexos Disponíveis >> Processo, o usuário

clica no botão ; o arquivo, então, passará a constar nos “anexos selecionados”,

devendo o usuário nomeá-lo de acordo com a listagem disponível em “Tipo”.
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Já nos Anexos Disponíveis >> Movimento, clicando nos botões:

- amarelo: o sistema exibirá o conteúdo do movimento;

- rosa: exibirá os anexos do movimento, que poderão ser vinculados um a

um.

ATENÇÃO! Aqui, você estará
selecionando apenas o
movimento. Para vincular os
anexos desse movimento à
guia, você deve acessar o clips
rosa e selecionar o documento.

Ao clicar no clips, abrirá
tela semelhante a que segue
abaixo:

O botão
sombreado
significa que
este arquivo
já foi
anexado à
minuta da
guia.

Ao clicar no nome, o
usuário poderá visualizar o
conteúdo do arquivo.
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Por fim, o usuário ainda pode vincular um documento que não esteja no

processo através PEÇAS AVULSAS.

4. FLUXO DA GUIA DE EXECUÇÃO ELETRÔNICA

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

conhecimento com o cadastro da pena e 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. Tal tramitação é feita através dos relatórios de atividades

específicos da guia de execução.

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

usuário irá “Gerar Minuta”.

Primeiro, o usuário escolhe o
nome do anexo, ao clicar com o
mouse nesse espaço.

Em seguida, clica
no clips para
adicionar o arquivo.



25

Gerada minuta da guia de execução, essa cairá no Relatório “Guias de

recolhimento para Avaliar”, onde o diretor de secretaria poderá visualizar e editar a

guia, caso necessário, ou remeta-la ao gabinete ou, até mesmo, excluí-la.

Remetida a guia ao gabinete, essa cairá no Relatório “Guias de

recolhimento enviadas pela secretaria”, e o magistrado poderá visualizá-la e assinar ou

devolvê-la à secretaria ou até mesmo excluí-la.
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Assinada a guia, o sistema lançará um movimento automático no

processo contendo arquivo no formato pdf da guia de execução.

ATENÇÃO! Caso o juízo competente para acompanhar a execução seja

de outro Estado da Federação, o usuário selecionará o destino “OUTRO ESTADO DA

FEDERAÇÃO”. Feito isso, a guia, após assinada, constará no relatório “Pendências

para Sistemas Externos” e deverá ser remetida ao seu destino via malote digital.

ATENÇÃO! Após assinada, caso a guia seja DEVOLVIDA PELO

JUÍZO DA EXECUÇÃO, constará no relatório “Guias de recolhimento enviadas pela

secretaria” e, no campo “Observação”, constará o motivo da devolução.

5. DO RECEBIMENTO DA GUIA DE EXECUÇÃO

Para adequar o envio da guia de execução para qualquer unidade

jurisdicional do TJSE competente para execução, foi habilitado o relatório “Processos

para cadastramento no SEEU.
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Contém todas as guias pendentes de recebimento. O usuário da vara

destino poderá:

1. Visualizar a guia;

2. Devolver a guia;

3. Receber a guia.

5.1. Lista de verificações para recebimento da guia de execução

1. Identificação da parte: verificar se o apenado constante na guia é o mesmo

constante nos documentos anexos;

2. Destino: consultar, no SEEU, se o apenado possui algum processo de

execução válido e verificar a destinação da guia é condizente com o

resultado dessa pesquisa;

3. Tipo da Guia: conferir se se trata de guia provisória ou definitiva; verificar

se os assuntos principal e secundário da guia estão de acordo com a

sentença aplicada;

4. Dados da Ação Penal: verificar se os dados apresentados estão de acordo

com a documentação anexada;

5. Dados da Prisão (Eventos): 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;

verificar os dados prisionais (prisão e interrupção) informados estão

condizentes com a documentação anexada; avaliar se os eventos

informados constantes na guia deverão migrar como eventos para o

processo SEEU, podendo o usuário “desmarcar” o envio de tais eventos ao

SEEU através do botão “Visualizar”;
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6. Pena aplicada: conferir a(s) pena(s) aplicada na sentença ou acórdão

(quantitativos da pena e multa) e seus desmembramentos;

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

a parte se encontra efetivamente internada.

Recebida a guia, o sistema informará ao usuário o número do processo de execução

gerado/vinculado, conforme imagem abaixo:

6. DO CADASTRO E IMPLANTAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA NO SEEU

Após o recebimento da guia, o sistema realizará o cadastro e implantação

da execução de pena no SEEU automaticamente e gerará movimento automático, no

processo de conhecimento do SCP-V, com o número do processo da execução.

Lá no SEEU, o processo de execução gerado automaticamente, deverá

constar em Análise de juntada >> Juntada >> Tipo de Movimento “Guia de

Execução /Recolhimento”.

6.1. Lista de ajustes no SEEU após o recebimento da guia de execução
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1) Sabemos que todo processo para ser considerado implantado no SEEU deverá

ter o Incidente de Fixação /Harmonização /Alteração de Regime - Motivo

Regime Inicial. Dessa forma, ressalto aqui que os dados referentes aos

INCIDENTES NÃO foram contemplados automaticamente pela guia de

execução, devendo ser ajustado manualmente no SEEU pelo usuário do Juízo da

Execução;

2) O desenho atual de entrega da guia de execução no SEEU não leva em

consideração o fluxo de Execução Provisória >> Execução Definitiva. Dessa

forma, por enquanto, ao receber uma guia definitiva, o usuário do Juízo da

Execução deverá fazer o ajuste manual nos dados gerais do processo criminal,

alterando o tipo de execução de provisória para definitiva;

3) Tendo uma execução em PRD recebido uma nova guia de PPL, o juízo da

execução deverá fazer manualmente o ajuste do assunto correto, qual seja, 7791-

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, uma vez que necessitamos do Atestado

de Penas.


