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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

Em 09 de abril do ano em curso, 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 31 de dezembro 

de 2019, 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, neste 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 na expedição 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. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO PENAL 

 

A implantação do SEEU permite 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, existindo uma condenação em trâmite, a guia de execução deve 

ser destinada para o respectivo juízo. Caso inexista execução, devem ser observadas as 

regras de competência de execução no âmbito do TJSE: 

 

a)  As penas privativas 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 Vara de 

Execução Criminal; 

b) As condenações em regime aberto oriundas dos juízos da capital e as 

medidas de segurança de tratamento ambulatorial que devem ser 

cumpridas na capital serão executadas pela Vara de Execução 

Criminal. (Item 12 do Anexo III do Código de Organização 

Judiciária); 

c) As condenações em regime aberto das demais comarcas serão 

cumpridas nelas próprias. 

d) As penas restritivas de direito e suspensão condicional da pena (sursis) 

referentes às condenações impostas pelas varas criminais e pelo 

Juizado Especial Criminal da Comarca de Aracaju, serão executadas 

pela Vara de Execução das Medidas e Penas Alternativas (10ª Vara 

Criminal da Comarca de Aracaju)  

e) A execução das penas restritivas de direito e suspensão condicional 

do processo das demais comarcas serão promovidas na própria 

comarca.  

f) Compete ao Juízo das execuções penais realizar a intimação do 

condenado para efetuar o pagamento da pena de multa, sendo 

competente na Comarca de Aracaju, a Vara de Execuções das 

Medidas e Penas Alternativas da Comarca de Aracaju (VEMPA) ou a 

http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/resoluo-n113-20-04-2010-presidncia.pdf
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Vara de Execuções Criminais (7ª Vara Criminal). Havendo aplicação 

cumulativa da pena de multa com privativa de liberdade, deve ser 

utilizada a guia de execução penal. Em caso de aplicação isolada da 

pena de multa ou sua cumulação com pena restritiva de direito, deve 

ser utilizada a guia eletrônica de acompanhamento de penas ou 

medidas alternativas”. (Art. 377 da Consolidação Normativa 

Judicial). 

 

3. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO ELETRÔNICA 

 

3.1.  ATOS PREPARATÓRIOS 

 

A obrigatoriedade de expedição da guia de recolhimento é prevista no art. 674 

do Código de Processo Penal, além da Lei de Execução Penal e Resolução 113/CNJ.  

Dessa forma, independentemente da competência para execução, o juízo do 

conhecimento, deve expedir a respectiva guia.  

Nesse cenário, e considerando o disposto no art. 3°, §1° da Res. 113/CNJ, de 

que para cada réu condenado, formar-se-á um processo de execução, individual e 

indivisível, reunindo, inclusive, aquelas que vierem a ocorrer no curso da execução, é 

necessário, como primeira ação, verificar se o apenado já possui uma execução penal em 

curso.  

A verificação de outras execuções deve ser realizada no próprio sistema 

SEEU por meio dos menus Processos>>Busca Execução Penal.   

 

 

 



 
 

7 

 

Aberta a tela, informe os campos necessários para a pesquisa. Caso se trate 

de nome comum, preencha mais campos de informações para restringir a busca. 

 

 

Para nomes comuns, preencha mais campos 

de informações para restringir a busca 
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Não havendo processo de execução da pena para o condenado, devem ser 

seguidas a regras de competência do TJSE, nos moldes do Código de Organização 

Judiciária.  
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Havendo processo de execução da pena, a guia de execução deve ser 

destinada para o respectivo juízo da execução.  

Para identificar o juízo de execução, o usuário deve clicar na aba 

“Informações Gerais”. 
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Para confeccionar a guia, o usuário pode utilizar o Formulário Padrão de Guia 

de Execução, disponibilizado no sítio eletrônico deste Poder, por meio dos menus 

Serviços>>Judiciais>>Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU 

(https://www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/seeu-sistema-eletronico-de-execucao-

unificado).   

 

 

 

 

Observação!  Caso o usuário esteja lotado em uma unidade jurisdicional sem 

competência para execução da pena (Varas Criminais da Capital), o Juiz da Vara 

ou Diretor de Secretaria deve solicitar o acesso do servidor, no grupo “Consultor 

VEP” mediante chamado aberto junto à Central de Serviços TIC.  

 

Atenção!! Tratando-se de execução da pena em trâmite em outro Estado 

da federação, a guia e os respectivos anexos devem ser encaminhados ao 

Juízo da execução via Sistema Malote Digital. 

https://www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/seeu-sistema-eletronico-de-execucao-unificado
https://www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/seeu-sistema-eletronico-de-execucao-unificado
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3.2. PREPARANDO A MINUTA DA GUIA DE EXECUÇÃO  

 

A expedição da guia de execução mantém as atuais validações referentes 

ao trânsito em julgado, cadastro da pena e registro no rol dos culpados, e existência 

Registro Judiciário Individual – RJI. 

Dessa forma é importante que se valide os dados da parte, e, caso o réu 

ainda não possua o RJI vinculado, o usuário deve gerá-lo. 

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

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

>> Medidas/Penas Alternativas.  

 

 

 

 

 

 

 

Atenção!! As guias de medidas alternativas, correspondentes à Suspensão 

Condicional do Processo e Transação Penal, não são passíveis de cadastro no 

SEEU, posto que, como o próprio nome indica, não se trata de pena. 
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Tratando-se de pena privativa de liberdade, acessar o módulo de 

expedição, o usuário deve escolher a “Destino da Guia”, “Tipo Guia”, se “Provisória” ou 

“Definitiva”, 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. 

 

 

 

 

 

 

Observação: O atual módulo de geração de guia de execução permite que uma guia 

referente a pena privativa de liberdade seja destinada para a própria unidade.  
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As guias de medidas e penas alternativas seguem o mesmo fluxo de expedição.  

 

Guia destinada para o próprio juízo 
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3.3. 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. 
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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.  

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

no Relatório de Documentos Criminais “Guias de execução para Avaliar/Corrigir”.  

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

enviada diretamente à análise do magistrado.  
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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.  
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Observação! O botão  exclui definitivamente a minuta da guia 

eletrônica gravada.   

Estando tudo correto, enviar a guia para o destino escolhido. Caso 

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

da devolução.   

 

 

Se a unidade de destino verificar a inconsistência passível de devolução 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 

avaliar/corrigir”, constando, também, o motivo da devolução.  

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

reenvio da guia. Esse ciclo será repetido até que a guia esteja correta. 

Se estiver tudo correto com a guia, a mesma será aceita e a vara de 

execução deve implantar o processo de execução penal no SEEU.  
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5. 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”.  

 

 

 

1. Guia de Execução encaminhadas a este Juízo:  contém todas as guias pendentes 

de recebimento.  
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Passos para o recebimento: 

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

visualize a guia de recolhimento 

2. Confira as informações conforme documentos anexados;  

3.  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;  

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

e clique em . 

 

 

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.  
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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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5.1. Lista de verificações para recebimento da guia de execução  

 

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

jurisdicional; 

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;  

 

6. DO CADASTRO DA EXECUÇÃO DA PENA NO SEEU 
 

Após o aceite da guia de execução analisada, o sistema exibirá a 

mensagem:  

 

Com o aceite, será gerada uma pendência no relatório “Pendências para 

sistemas externos” da aba “Demais Atualizações” que exibe as atividades realizadas no 

SCP-V, referentes aos processos de execução da pena em trâmite no SEEU.  
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No caso das guias aceitas será gerada a atividade “Guias pendentes para 

geração de processo”.   

 

Procedimento para exclusão da pendência: 

 

1. Baixe os anexos da guia; 

Clique para 

acessar os 

anexos  
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2. A guia aceita pode representar 03 ações distintas no SEEU: 

 

a) Nova execução: Deverá ser feito o cadastro de um novo processo no 

SEEU; 

b) Implantação: A guia entrará em um processo SEEU já existente como 

um novo processo criminal; 

c) Conversão: Trata-se de uma guia definitiva, referente a uma guia 

provisória que já integrava o processo SEEU.  

 

3. Após a inclusão da nova guia e seus dados no SEEU, conforme 

item anterior, exclua a atividade, vinculando o número respectivo do processo gerado.  
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7. CADASTRO DE NOVA EXECUÇÃO NO SEEU 
 

Se a pesquisa por outras execuções em curso indicar que não há execução 

em trâmite; ou que o processo já está arquivado no sistema; ou ainda: que há processo 

com movimentações afins, temos casos de sentenciados sem outras execuções penais em 

trâmite.  

Pois bem, para todos esses casos caberá o cadastro processual no SEEU, 

utilizando-se a opção Cadastrar Nova Ação:  
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Na tela Cadastro de Processo, você terá, no menu lateral esquerdo, as 8 

etapas já referidas, que deverão ser seguidas no cadastro da nova execução penal. À 

direita, conforme você for inserindo os dados e salvando cada página, serão abertos os 

desmembramentos de cada etapa. 

Etapa 1: Informações iniciais - Dados básicos da unidade judiciária 

 

Etapa 2: Informações processuais - Devem ser indicadas as seguintes 

informações processuais: a classe processual e o assunto principal. Todos esses dados são 

de caráter obrigatório.  
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Alerta! É importante identificar corretamente o assunto do processo, pois em casos de 

penas restritivas de direito o SEEU não exibe a contagem de pena privativa de liberdade, 

portanto o assunto “7790-Pena restritiva de direitos” apenas deve ser utilizado quando a 

execução somente se tratar de PRD. 

Etapa 3: Partes - O sistema traz como padrão o Estado como autor, 

devendo ser cadastro o apenado através do botão “Adicionar”. 

 

Após, deve-se utilizar o ícone da lupa para fazer a pesquisa obrigatória do 

nome do apenado na base do SEEU, ocasião em que o sistema abre a tela para 

preenchimento dos dados que servirão para consulta. 
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Confirmado que não há nenhum registro do apenado no SEEU, deve-se 

utilizar a opção “Criar Novo”. 

 

Nessa etapa o método mais ágil é digitar o RJI da parte (se houver no 

SCPV), pois o sistema carrega as informações constantes no BNMP, podendo o usuário 

eventualmente complementar. Para tanto, basta o usuário clicar sobre o ícone do BNMP 
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que aparece na tela após a digitação do RJI e, em seguida, selecionar a opção “Utilizar 

Informações”. 

 

 

Para finalizar o cadastro da parte, deve ser inserido o endereço atual. Frise-

se que essa informação será fundamental no momento de eventual expedição mandados 

e cartas para o apenado. 
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Etapa 4: Representantes – Não é necessário o preenchimento. 

 

Etapa 5: Advogados – Preencher se houver advogado constituído nos 

autos, desde que o causídico possua cadastro no SEEU. 

 

Etapa 6: Informações adicionais – Não é necessário o preenchimento. 
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Etapa 7: Juntada de Documentos – Deve ser feito o upload do arquivo da 

guia e seus anexos, que foram baixados do SCPV, após o recebimento da guia. A partir 

daqui segue-se o fluxo de anexação e assinatura de documentos. 

 

Etapa 7: Características do processo – Não é necessário o preenchimento. 

 

 

Ao final, o sistema apresenta o número e os dados do novo processo 

gerado. Mas não acabou.  

Atenção! O usuário deve acessar o processo, clicando sobre o seu número, 

e deve excluir a remessa que o sistema faz automaticamente para o distribuidor. O prazo 

máximo para exclusão da referida remessa é de 02 dias, portanto, como praxe, essa 

exclusão deve ser feita imediatamente após o cadastro do novo processo. 
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