FLUXOGRAMA DO PERFIL DE ANALISTA (CADASTRAMENTO
DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL)

1 ACESSANDO O SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO (SEEU)
1.1 Na barra de endereço do navegador, digite: https://seeu.pje.jus.br/seeu:

1.2 No campo Login, digite o CPF seguido da terminação de Analista Judiciário (.anl)
(ex. 12345678900.anl), inserindo, em seguida, a senha pessoal:

2 CADASTRANDO O PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL
2.1 Passos iniciais do cadastramento do processo de execução penal:

2.1.1 Tela inicial do sistema:
Após o ingresso do usuário (Analista Judiciário) no sistema, este apresentará uma
tela que faculta a escolha da área de atuação e do respectivo regime (aberto ou
fechado) dentre as quais aquele figura como habilitado.

A seleção correta da área de atuação e do respectivo regime se mostra salutar, uma
vez que todo o procedimento seguinte será concretizado na base escolhida. Nesse
ponto, faz-se mister consignar que deve figurar no meio fechado os apenados
condenados a penas a serem cumpridas nos regimes fechado e semi-aberto, e, no
meio aberto, os que forem condenados a reprimendas restritivas de direitos ou a
serem cumpridas no meio aberto.
Obs.: No transcorrer da execução penal, o processo do apenado que inciou o
cumprimento da reprimenda em regime fechado (mesmo após a progressão para o
regime semi-aberto) deve figurar no meio fechado, só passando para o aberto após
a progressão para o regime aberto ou a obtenção do livramento condicional. Nesses
casos, o feito deve ser remetido ao distribuidor, a fim de que este proceda à
redistribuição daquele para o meio pertinente.

2.1.2 Pesquisa acerca da existência de outras execuções penais em nome do apenado

Suplantado o passo pretérito, bem como atentando para o fato de que o sistema em
apreço possui abrangência nacional, revela-se imprescindível concretizar pesquisa
sobre a existência de eventual execução penal em nome do apenado (de sorte a evitar
o cadastramento de mais de um processo de execução penal em desfavor do réu).
Obs.: Identificando a existência de processo anterior em nome do apenado, em vez
de se proceder ao cadastramento de um novo processo, deve o servidor providenciar
a juntada da nova guia (provisória ou definitiva) naquele feito, que prosseguirá em
seus trâmites ulteriores.
Para realizar a pesquisa em comento, na barra de menu, na aba processos, clique em
“busca” e, em seguida, “execução penal”:

Ative os critérios “buscar em todas as varas de mesma competência”, em “ambas” as
Varas (VEP e VEPMA) e “todos os tribunais do Brasil”:

Depois de colocar os dados individualizadores do apenado, clique, no final da
página, em “pesquisar”. Caso o resultado seja negativo, deve-se prosseguir com o
cadastramento do processo de execução penal. Do contrário, como outrora
acentuado, deve-se juntar a nova guia (provisória ou definitiva) no processo
anterior.
2.2 Cadastramento da execução penal
Restando negativa a pesquisa de execuções penais primevas, deve-se atentar, ainda,
para a existência de processo de execução penal (físico) já instaurado. Nesse caso, de
modo a evitar a duplicidade de processos, deve o cadastramento ser feito através da
barra de menu, na abra processos, em “cadastrar processo físico”:

Obs.: Como se trata de processo físico preexistente, observe que o sistema acusa a
necessidade de identificação do número único daquele, da data de sua distribuição
e de autuação.
Caso inexista processo de execução penal, o cadastramento deve ser realizado por
meio da barra de menu, na abra processos, em “cadastrar nova ação”:

Como a pesquisa da preexistência de execução penal, conforme outrora apontado, já
foi feita, clique em “criar novo(a)”, abrindo-se, posteriormente, a seguinte tela:

Atente-se que o sistema identifica, automaticamente, o Tribunal, a localidade e a
competência (todos definidos quando da seleção inicial da área de atuação e do
respectivo regime).
2.2.1 Das informações processuais
Após clicar em “próximo passo” na tela anterior, sucederá a tela para o
preenchimento das informações processuais:

Nesta tela, faz-se imperiosa a identificação da classe processual e do assunto
principal, facultando-se o preenchimento do assunto secundário.

2.2.2 Das partes do processo
Nesse ponto, mostra-se salutar identificar o apenado. Para tanto, clique em
“adicionar”:

Em seguida, na lupa representativa da pesquisa:

Posteriormente, identifique o apenado, clique em “pesquisar”, e, como visto,
inexistindo execução penal em seu nome, clique em “criar novo(a)”:

Preencha as informações obrigatórias requeridas pelo sistema, e, em seguida, clique
em “salvar” no final da tela, preenchendo-se, ainda, o cadastro de endereço,
conforme telas a seguir:

Após clicar em “salvar” nesta última tela, abrirá uma outra para “confirmar seleção”,
“alterar parte” (caso tenha ocorrido algum equívoco), cadastrar “novo endereço” ou
“cancelar” a operação:

Para prosseguir clique em “confirmar seleção” e, em seguida, salvar e, depois, em
próximo passo.
Obs.: Nesse ponto, o sistema fará o primeiro salvamento dos dados informados.
2.2.3 Cadastro de representante

Trata-se de informação não obrigatória, devendo-se ser preenchida caso se mostre
necessária:

2.2.4 Cadastro de advogado
Para que o advogado seja cadastrado, faz-se necessário que ele esteja previamente
habilitado no sistema.

Uma vez habilitado, clique em “adicionar” e, na tela seguinte, na lupa representativa
da pesquisa, selecione o advogado e, posteriormente, salve a operação, clicando, ao
final, em “próximo passo”.

2.2.5 Informações adicionais
Nesse ponto, por não se tratar de informação obrigatória, insira, caso julgue
pertinente, a data da infração, clicando, depois, em “próximo passo”:

2.2.6 Juntada de documentos
Para juntar documentos, clique em “adicionar” na tela que lhe se apresenta:

Após clicar em adicionar, aparecerá a seguinte tela, permissiva da digitação de texto
ou da inserção de um arquivo já salvo no computador:

2.2.6.1 Digitação de texto
Caso pretenda digitar um texto, selecione o tipo de arquivo e o modelo e, em
seguida, clique em “digitar texto”, sucedendo-se a abertura de uma página editável
com o arquivo e modelo pré-selecionados:

Realizadas as eventuais modificações, clique em “continuar’’, “concluir”, e,
posteriormente, em assinar arquivo:

2.2.6.1 Inserção de arquivo
Caso pretenda inserir um arquivo, clique em “escolher arquivo”, localize-o em seu
computador e, após realizar o carregamento daquele, clique em “assinar arquivo”.
Por último, depois de assinar o arquivo, aparecerá a tela com os dados do processo
criado, bastando clicar em “salvar”.

