
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO

PORTARIA CONJUNTA PRESI/COGER 3/2022

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
e o CORREGEDOR REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA 6ª REGIÃO, no uso de
suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o que consta do PAe/SEI
0001596-03.2022.4.06.8000,

 
CONSIDERANDO:
 
a) as diretrizes traçadas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ em

relação à execução penal, consubstanciadas nas Resoluções 96, de 27 de outubro
de 2009; 113, de 20 de abril de 2010, e 288, de 25 de junho de 2019, e na Lei 7.210,
de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal);

b) que o CNJ, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, desenvolveu o Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU-CNJ, que
permite o controle informatizado da execução penal e das informações relacionadas
ao sistema carcerário brasileiro em todo território nacional;

c) o disposto na Resolução 280, de 9 de abril 2019, do Conselho
Nacional de Justiça, que estabelece diretrizes e parâmetros para o processamento
da execução penal nos tribunais brasileiros por intermédio do Sistema Eletrônico de
Execução Unificado – SEEU e dispõe sobre sua governança;

d) a conveniência e a oportunidade de se regulamentar o Sistema
Eletrônico de Execução Unificado (SEEU-CNJ) no âmbito do Tribunal Regional Federal
da 6ª Região e da Seção Judiciária de Minas Gerais,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Regulamentar o funcionamento do Sistema Eletrônico de

Execução Unificado – SEEU como sistema de processamento de informações e da
prática de atos processuais relativos à execução penal no âmbito do Tribunal
Regional Federal da 6ª Região, respeitadas as diretrizes e os requisitos do SEEU e da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

 
CAPÍTULO I

Do Processo Eletrônico
 
Art. 2º O SEEU contemplará:
I – o processamento da execução de todos os tipos de penas previstas

no Código Penal e na legislação penal extravagante;
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II – os respectivos incidentes da execução,
III – as medidas de segurança,
IV – a fiscalização dos acordos de não persecução penal;
V – as execuções das penas de multa;
VI – os pedidos de transferências entre estabelecimentos prisionais

federais;
VII – os pedidos de renovação de permanência em estabelecimento

penal federal e os pedidos de transferências de execução previstos nos acordos e
nos tratados em que o Brasil seja signatário;

VIII – outros procedimentos que vierem a ser criados pelo Conselho
Nacional de Justiça e legislação posterior.

Art. 3º Os novos processos passarão a tramitar no Sistema Eletrônico
de Execução Unificado – SEEU com numeração a partir de 4 (quatro) milhões, para
não coincidir com a numeração de outros sistemas.

§ 1º O cadastramento será certificado no Sistema Processual (Oracle)
ou no Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) com o lançamento da fase de
baixa dos autos da ação penal, código 123/1 – Baixa Arquivados ou “Certificar
migração ao SEEU e baixar processo definitivamente”, respectivamente, se não
houver pendências, e com a indicação do número do processo do SEEU para cada
parte.

§ 2º É obrigatória a intimação dos advogados e do Ministério Público
Federal acerca do cadastramento dos feitos no SEEU, a fim de que promovam seus
respectivos credenciamentos no novo sistema.

Art. 4º Todas as ações e procedimentos referidos no art. 2º que se
encontrarem em tramitação em outros sistemas nas subseções judiciárias da Justiça
Federal da 6ª Região, migrarão para o referido sistema.

§ 1º A migração será certificada no Sistema Processual (Oracle) ou no
Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), com o lançamento de baixa dos autos
e a indicação do número do processo no SEEU para cada parte.

§ 2º Será utilizada a movimentação específica de baixa no Sistema
Processual (123/20 – Baixa Processo por Migração – SEEU) com complemento
obrigatório, informando-se o número do processo no SEEU.

§ 3º No PJe deverá ser utilizado o movimento (Certificar migração ao
SEEU e baixar processo definitivamente) com o complemento “Baixa Processo por
Migração – SEEU”, e outro campo de complemento obrigatório em que deverá ser
informado o número do processo no SEEU para cada parte.

§ 4º No sistema Oracle poderá haver alteração da localização física
dos processos após a movimentação de baixa por meio da rotina “PJFVA1240 –
Imprimir Guia Remessa/Carga”.

§ 5º Durante o procedimento de migração e nos casos urgentes,
excepcionalmente, será admitido o peticionamento no Sistema Processual (Oracle)
ou no PJe até a certificação da baixa dos autos, devendo as peças produzidas ser
trasladadas para os autos da respectiva execução no SEEU antes da referida baixa.

§ 6º Nos casos em que a execução tenha sido deprecada a outro juízo,
o processo da execução penal, após ser incluído no SEEU pelo juízo de origem,
deverá ser encaminhado ao juízo deprecado, o qual se encarregará de dar
prosseguimento à execução, após determinar a digitalização e migração dos
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documentos contidos na carta precatória ao processo eletrônico, sem que isso
importe em declínio de competência, ficando a cargo do juízo sentenciante os atos
decisórios.

§ 7º Na hipótese de o juízo deprecante não ter aderido ao SEEU,
caberá ao juízo deprecado incluir no SEEU o processo ou a carta precatória recebida,
utilizando a classe processual de execução de pena ou de medida alternativa,
conforme o caso.

§ 8º Com a migração dos dados, os processos de execução penal e
seus incidentes tramitarão exclusivamente no SEEU, sem prejuízo da manutenção
dos dados e das peças existentes nos outros sistemas (Processual e PJe).

§ 9º O processo migrado para o SEEU deverá manter a integridade de
suas peças processuais, bem como o registro das principais informações
processuais, sem prejuízo de eventuais correções desses dados no novo sistema.

§ 10 O peticionamento e a movimentação dos processos migrados
serão vedados após a efetiva implantação no SEEU.

§ 11 É obrigatória a intimação dos advogados e dos órgãos da
Execução Penal cadastrados nos processos de execução penal em tramitação acerca
da migração dos feitos para o SEEU, a fim de que promovam seus respectivos
credenciamentos no novo sistema.

Art. 5º Para cada indivíduo será formado um único processo de
execução penal, individual e indivisível, que reunirá todas as condenações que lhe
forem impostas, inclusive aquelas que vierem a ocorrer no curso da execução.

§ 1º O responsável pela distribuição e pelo cadastramento de feitos
deverá zelar para evitar a duplicidade de execuções da mesma pena ou execução
simultânea em processos diversos.

§ 2º Sobrevindo condenação após o cumprimento da pena e/ou a
extinção de processo de execução anterior, será formado novo processo de
execução penal, com novo registro numérico único.

§ 3º Sobrevindo condenação no curso da execução, após o registro da
respectiva pena, o juízo competente determinará a soma ou unificação desta ao
restante daquela que estiver sendo cumprida, e fixará o novo regime de
cumprimento, observada, nesse caso, a detração ou remição, nos termos da Lei de
Execução Penal.

 
CAPÍTULO II
Das Guias

 
Art. 6º Transitada em julgado a sentença penal condenatória ou

absolutória imprópria, a unidade judiciária responsável pelo julgamento expedirá, no
prazo máximo de 5 (cinco) dias, a Guia de Recolhimento ou de Internação para
cumprimento da pena privativa de liberdade ou de medida de segurança,
observando-se as disposições da Resolução 113/2010, do Conselho Nacional de
Justiça, e regulamentações posteriores.

§ 1º Os arquivos das Guias serão expedidos em formato PDF,
acompanhados das peças digitalizadas individualmente, limitados a 10 MB para
arquivos em PDF e 300 MB para arquivos de áudio/vídeo, e das seguintes
informações:
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I – qualificação completa do executado e cópia de seus documentos
pessoais;

II – cópias da denúncia e da decisão de seu recebimento;
III – cópias da sentença, dos acórdãos e das respectivas certidões de

publicação;
IV – aplicação, pelo juízo da condenação, em sendo a hipótese, da

detração prevista no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal (CPP);
V – os endereços atualizados em que possa ser encontrado o

sentenciado, bem como eventuais números de telefone e e-mail para contato;
VI – certidão de trânsito em julgado da condenação;
VII – cópias de mandados de prisão expedidos e respectivas certidões

de cumprimento, além de auto de prisão em flagrante delito, se houver;
VIII – cópias de alvarás de soltura expedidos e respectivas certidões de

cumprimento;
IX – certidão acerca do estabelecimento prisional em que se encontra

recolhido;
X – cópias da decisão de pronúncia e de sua certidão de preclusão;
XI – cópias de decisões que tenham aplicado ao sentenciado medidas

cautelares alternativas à prisão;
XII – cópias de decisões de suspensão da prescrição e do

restabelecimento do prazo (art. 366 do CPP);
XIII – cópia da comprovação de prestação de fiança, com dados

bancários, se houver, quando destinada ao pagamento das despesas do processo ou
de pena;

XIV – cópia de instrumento de mandato para constituição de advogado
ou ato de nomeação da Defensoria Pública da União para atuar no caso;

XV – cópia da certidão de antecedentes criminais;
XVI – cópias dos cálculos judiciais constando os valores devidos a título

de custas processuais e de pena de multa, bem como as respectivas guias GRU;
XVII – cópia dos registros atualizados da informação da condenação no

sistema SINIC/INI;
XVIII – cópia da comunicação da condenação ao Tribunal Regional

Eleitoral, por meio do sistema INFODIP;
XIX – cópia da informação acerca da condenação nos cadastros

nacionais relativos às pessoas condenadas;
XX – cópias de outras peças reputadas imprescindíveis à execução da

pena.
§ 2º É obrigatória a expedição da Guia de Recolhimento ou de

Internação no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões – BNMP, utilizando-se o
modelo padrão emitido pelo próprio sistema.

§ 3º Não é necessária a expedição de guia para a execução de penas
restritivas de direitos, sendo, contudo, obrigatório cadastrar as informações
requeridas pelo SEEU e instruir o processo com os documentos elencados no § 1º
deste artigo.

§ 4º Será expedida Guia de Execução para a execução de penas
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restritivas de direitos se já existir execução em curso no SEEU, devendo a guia ser
encaminhada ao juízo competente, que a anexará ao processo em andamento, sem
nova autuação, preservando-se a numeração única, instruída com os documentos
elencados no § 1º deste artigo.

Art. 7º No caso de réu preso preventivamente, havendo sentença
condenatória ou absolutória imprópria recorrível, será expedida Guia de
Recolhimento/Internação Provisória, devendo o juízo da execução definir as medidas
próprias de acordo com a Lei de Execução Penal.

§ 1º Sobrevindo decisão absolutória, o respectivo órgão prolator
comunicará o fato, imediatamente, por meio eletrônico, ao juízo onde tramita a
execução provisória para anotação do resultado ou cancelamento da Guia.

§ 2º Havendo redução da pena, pendente de trânsito em julgado, o
respectivo órgão prolator comunicará o fato, diretamente, por meio eletrônico, ao
juízo onde tramita a execução provisória para anotação do resultado.

§ 3º Sobrevindo trânsito em julgado da condenação, o juízo de
conhecimento expedirá a Guia Definitiva instruída com as peças complementares.

Art. 8º No caso de execução originária determinada pelo Tribunal às
unidades processantes caberá a expedição da Guia de Recolhimento ou de
Internação, observando-se o disposto no art. 6º desta Portaria, e o encaminhamento,
via malote digital, à distribuição do juízo competente para o cadastramento no
SEEU.

 
CAPÍTULO III

Da tramitação do processo de execução penal
Seção I

Do cadastramento das Guias
 

Art. 9º As guias de recolhimento ou de internação para cumprimento
das penas privativas de liberdade e de medidas de segurança serão cadastradas no
SEEU pela vara onde tramita a ação penal respectiva, após o cumprimento dos
requisitos constantes no art. 6º desta Portaria, procedendo-se à conferência de
todos os seus dados e documentos, lançando-se certidão no processo de origem
referente à implantação realizada no referido sistema.

§ 1º Previamente ao cadastro deverá ser verificada a eventual
existência de outro processo de execução em curso, de forma a evitar a duplicidade
de execuções da mesma pena ou de execuções em face da mesma pessoa.

§ 2º Na hipótese de já existir execução cadastrada no SEEU, a Guia
será encaminhada ao juízo da execução competente, que a anexará ao processo de
execução em andamento, sem nova autuação, preservando-se a numeração única.

§ 3º A Guia erroneamente preenchida ou incompleta, assim como
aquela deficientemente instruída, deverá ser devolvida por via eletrônica à unidade
judiciária remetente, independentemente de decisão judicial e com indicação
expressa da falha verificada, para correção e reenvio em 48 (quarenta e oito) horas.

§ 4º Sendo sanável o vício pela unidade judiciária competente para a
execução da pena, a correção será providenciada desde logo, independentemente
da devolução da Guia ao emitente.

§ 5º Cadastrada a Guia, o SEEU providenciará automaticamente o
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cálculo de liquidação da pena, com informações referentes à reprimenda e seu
cumprimento e provável data para aquisição de direito a benefícios, tais como
progressão de regime e livramento condicional, disponibilizando-o para consulta
pelo juiz, pelo Ministério Público Federal, pela Defensoria Pública da União e pela
defesa do executado.

§ 6º Sempre que houver alteração referente ao cumprimento da pena,
bem como no mês de janeiro de cada ano, será impressa e entregue ao sentenciado
cópia do atestado de pena a cumprir e do relatório de situação processual
executória, juntando-se ao SEEU comprovante da respectiva entrega.

§ 7º Serão encaminhados ao setor de cálculos judiciais os processos de
execução de pena para atualização do valor das custas processuais, da pena de
multa e das penas pecuniárias, quando for o caso, de acordo com a decisão do
magistrado.

 
Seção II

Do recebimento e da distribuição
 

Art. 10. Os processos recebidos de outros juízos deverão ser
encaminhados ao setor de classificação e distribuição competente para distribuição,
redistribuição e cadastro inicial, se for o caso, no SEEU.

§ 1º Os juízos integrados ao SEEU deverão remeter os processos ao
setor de distribuição diretamente pelo referido sistema.

§ 2º Serão recebidas por malote digital ou por outro meio eletrônico,
as Guias para execução de penas, ou a íntegra do processo de execução, quando o
juízo de origem não estiver integrado ao SEEU.

§ 3º As Guias e os processos recebidos deverão ser cadastrados,
distribuídos e redistribuídos diariamente, sendo de responsabilidade do serviço de
distribuição zelar pela regularidade do procedimento.

§ 4º Não deverão ser redistribuídos os processos relativos às
execuções penais sem a devida implantação do processo criminal.

§ 5º Caso não cumprida a regra prevista no §4º deste artigo, os
processos redistribuídos deverão ser devolvidos ao juízo de origem para
regularização, com indicação expressa da deficiência para correção e reenvio em 48
(quarenta e oito) horas.

§ 6º O setor de distribuição, por ocasião da distribuição das Execuções
Penais, deverá certificar acerca da eventual existência de outro processo de
execução em curso, de forma a evitar a duplicidade de execuções em face da
mesma pessoa.

§ 7º O setor de distribuição somente procederá ao cancelamento da
distribuição após a baixa do nome da parte, que deverá ser realizada pela Vara
respectiva, mediante certificação nos autos, sendo esse procedimento permitido
apenas em caso de cadastramento indevido do processo de execução.

Art. 11. A atribuição dos processos no SEEU será realizada pela própria
Vara, da seguinte forma:

I – em caso de distribuição por prevenção, os processos serão
atribuídos ao juiz prevento;

II – em caso de livre distribuição, enquanto não integrados os sistema
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PJe e SEEU, os processos de numeração par serão atribuídos ao juiz titular e os
processos de numeração ímpar, ao juiz substituto.

 
CAPÍTULO IV

Da fiscalização do acordo de não persecução penal
 

Art. 12. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal,
o juiz devolverá os autos ao Ministério Público Federal para que o referido órgão
promova o cadastramento do processo no SEEU e dê início ao processo de
execução, o qual deverá ser instruído com a ata de audiência ou decisão
homologatória e distribuído por prevenção ao juízo que homologou o acordo.

§ 1º Após o cadastramento, os autos de origem deverão ser
arquivados provisoriamente até o cumprimento integral do acordo ou até que esse
seja rescindido por descumprimento, não correndo o prazo de prescrição, nos
termos do artigo 116, inciso IV, do Código Penal.

§ 2º Se o investigado for domiciliado em localidade diversa da sede do
juízo, o processo instaurado no SEEU será remetido diretamente pelo sistema ao
juízo de domicílio correspondente para fiscalização e acompanhamento das
condições, dispensada a expedição de carta precatória.

§ 3º Cumpridas as condições avençadas, certificado pela secretaria e
ouvido o Ministério Público Federal, será decretada a extinção da punibilidade no
próprio processo do SEEU, devendo a cópia da sentença ser trasladada para os
autos de origem, seguindo-se o arquivamento definitivo, após as comunicações de
praxe.

§ 4º Se o processo tiver sido remetido a outro juízo na forma do §2º
deste artigo, os autos deverão ser restituídos à origem para que se proceda à
extinção da punibilidade, observando-se as disposições do §3º deste artigo.

§ 5º Havendo descumprimento do acordo, após certificado pela
secretaria e ouvido o Ministério Público Federal, a referida certidão e o respectivo
parecer deverão ser trasladados para os autos de origem de modo a subsidiar a
rescisão do benefício, cuja decisão terá cópia juntada no processo do SEEU,
seguindo-se o arquivamento.

§ 6º Os processos para fiscalização dos acordos de não persecução
penal que estiverem tramitando em outros sistemas deverão ser remetidos ao
Ministério Público Federal para cadastramento no SEEU e observância do
procedimento disposto nos parágrafos anteriores.

 
CAPÍTULO V

Seção I
Da execução em regime fechado e semiaberto

 
Art. 13. O SEEU conterá calculadora que informará, tempestiva e

automaticamente, por aviso eletrônico, ao juiz responsável pela execução da pena,
ao Ministério Público Federal, à Defensoria Pública da União e ao defensor
constituído, as datas estipuladas para:

I – obtenção de progressão de regime;
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II – concessão de livramento condicional;
III – enquadramento nas hipóteses de indulto e de comutação de

penas.
Art. 14. Por meio dos dados constantes da calculadora de pena do

SEEU, uma vez preenchido o requisito temporal, o incidente para concessão do
benefício será instaurado de ofício pelo juízo competente.

§ 1º Instaurado o incidente quanto ao benefício prisional, sem prejuízo
da comunicação periódica na forma da Lei de Execução Penal, as unidades prisionais
deverão instruí-lo com atestado de conduta carcerária e atestado de dias
trabalhados, estudados e de leitura, para fins de remição.

§ 2º Na hipótese de ausência de algum dos documentos referidos no §
1º deste artigo, a secretaria da unidade judiciária providenciará junto ao órgão
competente a respectiva remessa do documento, observando-se o disposto no art.
30 desta Portaria.

Art. 15. Os pedidos incidentais na área de execução penal, quando não
instaurados de ofício, serão cadastrados pelo requerente no sistema eletrônico da
Vara competente, por meio do SEEU, e vinculados aos autos de execução penal do
sentenciado.

§ 1º Os pedidos podem ser instaurados por iniciativa do Ministério
Público Federal, do executado, representado por advogado, ou da Defensoria Pública
da União.

§ 2º Verificada, pelo sistema eletrônico, a ausência de requisito
objetivo necessário à concessão do benefício pleiteado, os autos serão conclusos
automaticamente ao juiz.

 
Seção II

Da execução das penas em regime aberto, em livramento condicional e das
penas restritivas de direitos

 
Art. 16. A fiscalização do cumprimento de pena em regime aberto ou

de livramento condicional dar-se-á com base na guia expedida para a execução,
devidamente instruída com os documentos referidos no art. 6º desta Portaria e
cadastrada junto ao SEEU.

Art. 17. Designada a audiência admonitória, a secretaria da unidade
judiciária providenciará a intimação do sentenciado, de sua defesa e do Ministério
Público Federal.

Art. 18. Realizada a audiência, o sentenciado será encaminhado para
entidades cadastradas ou para programa de acompanhamento e fiscalização de
penas e medidas alternativas.

Art. 19. Se o apenado for domiciliado em localidade diversa da sede do
juízo, o processo instaurado no SEEU será remetido diretamente pelo sistema ao
juízo de domicílio correspondente para fiscalização e acompanhamento do
cumprimento das condições, dispensada a expedição de carta precatória.

Parágrafo único. A remessa do processo ao juízo de domicílio do
apenado que resida em localidade diversa da sede do juízo não importa declínio de
competência, ficando a cargo do juízo sentenciante os atos decisórios.

 

Portaria Conjunta Presi/Coger 3 (0117905)         SEI 0001596-03.2022.4.06.8000 / pg. 8



Seção III
Da execução das medidas de segurança

 
Art. 20. A execução das medidas de segurança iniciar-se-á com a Guia

para fins de internação ou de tratamento ambulatorial, devidamente instruída, no
que couber, com os documentos referidos no art. 6º desta Portaria.

Art. 21. O SEEU disporá de calculadora que informará, tempestiva e
automaticamente, por aviso eletrônico, ao magistrado responsável, ao Ministério
Público Federal e ao defensor, as datas estipuladas para a realização de exame de
cessação de periculosidade.

 
Seção IV

Da Execução da Pena de Multa
 

Art. 22. A pena de multa constará da Guia de Recolhimento das penas
privativas de liberdade ou do processo instaurado no SEEU relativo às penas
restritivas de direitos, devendo o juízo da execução promover a intimação do
apenado para pagamento voluntário.

§ 1º Deverão ser anexados à Guia ou ao processo o respectivo cálculo
e a guia GRU, que serão entregues ao executado.

§ 2º Não sendo efetuado o pagamento ou descumprido eventual
parcelamento, o juiz determinará a extração da certidão da sentença condenatória,
nos termos do art. 164 da Lei de Execução Penal, intimando-se o Ministério Público
Federal para promover a execução da pena de multa, em autos apartados, na classe
específica no SEEU, conforme a nova redação do art. 51 do Código Penal.

§ 3º A execução da pena de multa de que trata o § 2º deste artigo
deverá ser distribuída por dependência à execução penal respectiva.

§ 4º Quando a pena de multa for a única cominada ou aplicada, após o
trânsito em julgado da sentença o juiz determinará a expedição da certidão da
sentença condenatória, nos termos do art. 164 da Lei de Execução Penal, seguindo-
se o procedimento previsto nos §§ 2º e 3º deste artigo.

 
CAPÍTULO VI
Das Custas

 
Art. 23. O valor das custas será cobrado nos autos da ação penal

respectiva quando se tratar de execução de pena privativa de liberdade.
§ 1º Na execução das demais penas que não a privativa de liberdade,

a cobrança das custas será realizada nos próprios autos do processo instaurado no
SEEU.

§ 2º Não sendo efetuado o pagamento do valor das custas ou
descumprido eventual parcelamento, o juiz determinará a remessa de formulário
próprio à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição como dívida ativa da
União, nos termos do artigo 16 da Lei 9.289/1996.
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CAPÍTULO VII
Seção I

Da comunicação dos atos processuais
 

Art. 24. As intimações dos atos processuais observarão o disposto na
Lei 11.419/2006.

Parágrafo único. Excepcionalmente, as comunicações dos atos
processuais poderão ser realizadas por meio de publicação no Diário de Justiça
Eletrônico Nacional – DJEN, via sistema Oracle.

 
Seção II

Das cartas precatórias e das cartas de ordem
 

Art. 25. As cartas precatórias destinadas à comunicação de atos
processuais devem ser recebidas e expedidas de forma eletrônica pelo SEEU.

§ 1º Caso o juízo deprecante ainda não utilize o SEEU, a carta
precatória será recebida pela Distribuição, excepcionalmente, por meio do Malote
Digital.

§ 2º As cartas precatórias oriundas de juízos que utilizem o SEEU, mas
que tenham sido enviadas por outros meios eletrônicos, serão devolvidas aos
deprecantes, a fim de que promovam o reenvio por meio do SEEU.

§ 3º As cartas precatórias deverão ser expedidas utilizando-se a rotina
“Carta Precatória Eletrônica”, diretamente no SEEU, salvo se o juízo deprecado não
as puder receber por essa via, hipótese em que deverão ser remetidas por meio do
Malote Digital.

§ 4º As cartas de ordem destinadas à execução de pena e à
fiscalização do Acordo de Não Persecução Penal serão recebidas e distribuídas no
SEEU, utilizando-se a classe processual de execução de pena ou de medida
alternativa, conforme o caso.

§ 5º Não serão recebidas cartas precatórias destinadas à execução de
pena ou fiscalização de cumprimento de Acordo de Não Persecução Penal, hipótese
em que serão devolvidas aos juízos deprecantes, que, na ocasião, enviarão o
processo executório.

 
CAPÍTULO VIII

Seção I
Dos Recursos

 
Art. 26. Enquanto o Tribunal Regional Federal da 6ª Região não estiver

integrado ao SEEU, os recursos deverão ser processados no sistema PJe.
Parágrafo único. Caberá à secretaria da unidade judiciária de 1ª

instância formar autos apartados do recurso, com as peças indispensáveis, e
proceder ao protocolo de "Novo processo incidental" no sistema PJe de 1º grau,
remetendo-o ao Tribunal (PJe de 2º grau) para registro, distribuição e julgamento.
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Art. 27. Julgado o recurso, a secretaria da unidade judiciária de 2ª
instância procederá à baixa do processo ao juízo competente, que trasladará o
acórdão e a certidão de trânsito em julgado para o processo em tramitação no SEEU,
arquivando os autos do recurso no PJe de 1º grau.

 
Seção II

Do Conflito de Competência
 

Art. 28. Suscitado o Conflito de Competência, será ele cadastrado
diretamente no PJe de 2º Grau no Tribunal Regional Federal da 6ª Região.

§ 1º Verificada a competência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
para julgar o conflito, deverá a Secretaria remeter os documentos ao STJ
diretamente pelo Malote Digital.

§ 2º Julgado o conflito, a decisão será juntada aos autos da execução
penal ou remetida ao juízo onde tramita a execução.

 
CAPÍTULO IX

Do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN e das Entidades Externas
 

Art. 29. O Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN e as unidades
prisionais deverão utilizar o SEEU para:

I – realização de comunicações ao juízo competente, inclusive no que
se refere ao cometimento de faltas disciplinares e referentes ao trabalho e estudo
para fins de remição;

II – obtenção do atestado de pena a cumprir e do relatório de situação
processual executória;

III – protocolo de pedido de transferência entre estabelecimentos
penais.

Art. 30. As entidades externas em cooperação com o Poder Judiciário
para acompanhamento de penas e medidas alternativas deverão ser cadastradas no
SEEU para:

I – realização de comunicações ao juízo competente, inclusive aquelas
referentes ao cometimento de faltas disciplinares e ausências ao trabalho de
prestação de serviços;

II – juntada aos autos das folhas de frequência.
 

CAPÍTULO X
Seção I

Das disposições finais e transitórias
 
Art. 31. O Plantão Judicial relativo à execução de pena será realizado

no SEEU.
Parágrafo único. Não se tratando de juiz que exerça suas funções em

vara de competência criminal, a Diretoria do Foro adotará providências para o
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cadastramento do juiz plantonista e do servidor por ele indicado, no SEEU, até o
último dia útil anterior ao início do plantão, e providenciará o descadastramento dos
mesmos no primeiro dia útil após o plantão.

Art. 32. O SEEU deverá ser consultado pelo setor de certidões para fins
de emissão de certidão de distribuição em âmbito nacional.

Art. 33. Todos os processos deverão ser movimentados
rotineiramente, bem como todos os documentos deverão ser emitidos
eletronicamente pelo SEEU.

Art. 34. O arquivamento dos autos deverá ser realizado na própria
vara.

Art. 35. Para cada período de permanência no Sistema Penitenciário
Federal, deverá ser cadastrado no SEEU um pedido de renovação de permanência
em estabelecimento penal federal, na forma do artigo 10, § 1º, da Lei 11.671/2008.

Art. 36. Excetuadas as hipóteses de migração para o SEEU, será
facultada a cada secretaria a extração de cópias das peças dos processos físicos de
execução penal que estejam pendentes de providências tais como destinação de
material apreendido e pagamento de custas processuais, para cadastramento no
sistema PJe, na classe de “Petição Criminal”, e arquivamento definitivo dos autos
físicos.

Art. 37. No âmbito do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, a
Secretaria Judiciária do 2º Grau será o administrador-geral do SEEU e responsável
pelo cadastramento dos usuários. 

Parágrafo único. Será providenciado o cadastro:
I – dos setores de classificação e distribuição de cada localidade;
II – das centrais de mandados (Ceman), bem como seus oficiais de

justiça;
III – dos setores de contadoria;
IV – dos magistrados e servidores dos juízos criminais e plantonistas.
Art. 38. Caberá à Corregedoria Regional, com o apoio da Secretaria

Judiciária do 2º Grau, o acompanhamento e a fiscalização do cadastramento e da
implantação dos processos de execução penal no SEEU, observando-se os critérios
fixados pelo Conselho Nacional de Justiça, a saber:

I – Critério 1 (mínimo) – Implantação: uma execução penal é
considerada implantada no SEEU quando as ações penais, eventos e incidentes de
um processo de execução são registrados.

II – Critério 2 – Cálculo da situação executória: ressalvados os casos de
sentenciados que não estejam em cumprimento de pena ou estejam em
cumprimento de penas substitutivas, cada execução penal deverá contar com o
cálculo da situação executória do sentenciado, devendo haver o devido
monitoramento dos registros de fixação de regime, eventos e incidentes.

§ 1º Caberá ao diretor de secretaria fiscalizar o correto cadastramento
dos processos de execução penal, evitando que sejam movimentados sem os
devidos registros.

§ 2º A Corregedoria Regional encaminhará aos juízes com competência
criminal o relatório de processos com inconsistências, devendo as varas adotar as
providências necessárias à regularização.

Art. 39. As áreas de Tecnologia da Informação, de Estatística e de
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apoio ao Processo Judicial Eletrônico do Tribunal deverão promover os ajustes
necessários ao pleno funcionamento do SEEU e a sua integração aos demais
sistemas (PJe e Oracle), bem como possibilitar a integração ao Sistema de
Informações Gerenciais da Justiça Federal da 6ª Região (e-Siest) para emissão de
relatórios estatísticos. 

Art. 40. Compete à Ordem dos Advogados do Brasil, seções e
subseções, o cadastramento dos advogados no SEEU.

Art. 41. Os casos omissos serão decididos pela Corregedoria Regional
da Justiça Federal da 6ª Região.

Art. 42. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
                                                    

                             Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES                           
               Desembargador Federal VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA
                                                         Presidente                                                         
                                           Vice-Presidente  e Corregedor Regional
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