NAVEGAÇÃO NO PROCESSO
ELETRÔNICO
O presente material serve de tutorial para os USUÁRIOS que navegarão
no sistema eletrônico, analisando autos de execução inseridos no SEEU.

Após localizado o processo pretendido, temos a tela principal dos autos VEP.

1. Número único da execução (em vermelho quando o sentenciado estiver preso ou idade
superior a 60 anos);
2. Nome do sentenciado (clicando no nome do sentenciado, mais informações estarão
disponíveis: qualificação, número dos documentos e endereço);
3. Assunto Principal: nesta parte teremos PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (disponibilizado o
atestado de penas), PENA RESTRITIVA DE DIREITO ou MEDIDA DE SEGURANÇA (nas duas
últimas, sem atestado de penas. O acompanhamento da pena é feito através da “situação
carcerária
ou
na
aba
“informações
adicionais”
em
CONDIÇÕES/SUSPENSÕES/SUBSTITUIÇÕES)
4. Assuntos secundários: artigos em que o sentenciado foi condenado.
5. Prioridade: o sistema sinaliza como prioritários os sentenciados presos ou maiores de 60
anos.
6. PENDÊNCIAS: nesta parte temos as pendências pertinentes a cada perfil. As pendências de
um perfil não ficam indicadas para outro perfil. Para cumpri-las basta clicar na pendência.

Seguindo a tela principal, para os servidores do JUDICIÁRIO temos as
seguintes opções:

1. Juntar Documento: realizar qualquer juntada nos autos (certidões, documentos
recebidos, malote digital, etc);
2. Peticionar: juntar uma petição realizada pelo próprio servidor;
3. Navegar: altera o modo de navegação;
4. Exportar: transformar o processo eletrônico em um único arquivo em PDF
5. Voltar: utilizar essa aba para retornar, evitando a seta de retorno do navegador.

Para os magistrados:

O botão AVOCAR gera a movimentação de conclusão, permitindo ao magistrado despachar,
juntando documentos pretendidos.

Para os servidores do MINISTÉRIO PÚBLICO, DEFENSORIA PÚBLICA,
UNIDADE PRISIONAL e ENTIDADES CONVENIADAS:

Peticionar: realizar a juntada das peças desejadas.
ATENÇÃO: para sanar a pendência de intimação, remessa dos autos para
manifestação ou documentos solicitados, cumprindo o prazo processual, clicar
na caixa de pendências.
Para ADVOGADOS:

Petição Eletrônica: peticionar nos autos de ofício.
ATENÇÃO: para sanar a pendência de intimação, cumprindo o prazo processual,
clicar na caixa de pendências.

Seguindo a análise da tela principal temos a aba de navegação nos autos
VEP, com acesso a todas as informações lançadas no processo:

Passaremos a analisar cada aba disponível, usando como base a tela do
ANALISTA. Para os demais usuários, teremos diferenças em algumas telas,
mas nada que comprometa a atuação destinada.

INFORMAÇÕES GERAIS:
Nesta aba temos informações gerais do processo. Uma das principais é a
COMARCA de trâmite dos autos, uma vez que com a numeração única, não
podemos mais associar o número do processo à comarca.

O botão ALTERAR fica disponível apenas para o perfil de ANALISTA.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nesta aba temos informações de CONDIÇÕES/SUSPENSÕES/SUBSTITUIÇÕES
da pena, um gráfico de cumprimento e demais informações.

Nesta parte, fica disponível para todos os perfis o relatório de
acompanhamento da pena, que devidamente alimentado pela serventia
judicial, evita o peticionamento sobre o cumprimento da pena, nas condições
especificadas abaixo.

Ainda na aba INFORMAÇÕES ADICIONAIS, temos o CÁLCULOS DOS REQUISITOS
TEMPORAIS, CÁLCULO DA PRECRIÇÃO EXECUTÓRIA, LINHA DO TEMPO DETALHADA
(em que podemos analisar o cálculo de INDULTO e COMUTAÇÃO), e ATESTADO DE
PENAS.

O CÁLCULO DA PRECRIÇÃO EXECUTÓRIA fica disponível nos processos com
lançamento de fuga, aguardando cumprimento do mandado de prisão. Sem o
lançamento de fuga na aba EVENTOS, não teremos este cálculo.

PARTES:

Podemos visualizar o nome do sentenciado, seus advogados e defensores.

Para o servidor da secretaria, nesta parte incluímos e removemos advogados.
Também alteramos os dados do sentenciado (qualificação e endereço).

MOVIMENTAÇÕES:

Nesta aba temos todas as movimentações dos autos, em tempo real e indicando
quem as realizou. Sempre que tivermos um sinal positivo (+) do lado esquerdo é
porque ali temos um documento juntado. Lembrando que agora não fazemos
mais referência por página e sim por sequencial (seq. 65- concedido LCO; seq. 66Expedição Alvará de Soltura...). No primeiro sequencial dos autos temos os
documentos digitalizados e juntados quando realizado o cadastramento dos autos
VEP no SEEU.
As movimentações não são incluídas livremente pelo usuário e sim geradas pela
conclusão do ato específico. Exemplificando: quando o juiz assina a análise da
conclusão, automaticamente gera a movimentação correspondente.

PROCESSOS CRIMINAIS:

Temos aqui todos os processos de origem que pertencem à execução.
Clicando nas abas temos as informações do processo, tais quais sentença,
trânsito em julgado, data do crime, frações de progressão e livramento
condicional, etc.

EVENTOS:

Lançamento da detração do sentenciado, seja pelo histórico de prisão e
soltura, ou pelo cumprimento de PRD. Nesta aba temos toda a detração da
pena. Não precisamos lançar soltura para depois lançar uma prisão. O sistema
admite lançamentos sucessivos de prisão.

INCIDENTES CONCEDIDOS:
Lançamos nesta aba todos os incidentes concedidos pelo magistrado, seja
favorável ou não para o sentenciado: REMIÇÃO DECLARADA, PROGRESSÃO DE
REGIME, REGRESSÃO DE REGIME, FALTA GRAVE HOMOLOGADA, DIAS
PERDIDOS NA REMIÇÃO...
Para visualizar mais informações a respeito de cada incidente basta clicar no
número do incidente.

INCIDENTES NÃO CONCEDIDOS:
Todos os incidentes não concedidos pelo magistrado. Os lançamentos de
INDULTO e COMUTAÇÃO não concedidos facilitam e evitam a reanálise de
pedido já julgado. Também o lançamento de FALTA GRAVE NÃO
HOMOLOGADA evita a reanálise do fato. No caso de progressão de regime
indeferida ou LCO indeferido, constam no atestado de penas esses
lançamentos.

INCIDENTE PENDENTE:
Nesta aba faremos o controle de benefícios vencidos, faltas graves em
apuração, e qualquer incidente que não tenha sido analisado pelo magistrado
ou ainda se encontra pendente de algum ato processual.

PRAZOS:
Aba disponível apenas para os servidores da secretaria, magistrados e seus
assessores. Por esta aba constatamos o controle automático dos prazos,
analisando a tempestividade ou não de um recurso interposto.

