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PORTARIA VEP/GAB n. 02 DE 20 DE JANEIRO DE 2021 
 
 

 
CONSIDERANDO o teor da Resolução 

Conjunta GP/CGJ n. 01, de 15 de janeiro de 2021, que 
determinou a implantação do SEEU como sistema-padrão 
para a tramitação das execuções penais no primeiro Grau 
de jurisdição (art. 1º); 

 
CONSIDERANDO que a efetiva migração 

dos processos do Eproc para o SEEU na comarca de São 
José está prevista para 04/02/2021 a 12/02/2021 (Anexo 
Único da Resolução Conjunta GP/CGJ n. 01, de 15 de 
janeiro de 2021) 

 
CONSIDERANDO que as ações para 

realização das atividades, tanto de cartório como de 
gabinete, sofrerão impacto significativo no tempo 
despendido, visto que no Eproc as atividades são 
executadas de modo mais rápido, ou até 
automaticamente; 

 
CONSIDERANDO que não haverá 

incremento de pessoal na unidade e pode haver atraso na 
concessão de benefícios; 

 
CONSIDERANDO que para o cálculo de 

penas no SEEU é necessária a alimentação de diversos 
metadados e lançamento de eventos e incidentes para 
que, ao final, seja retornado um resultado (data do 
benefício), tornando a alimentação trabalhosa e de difícil 
entendimento, diferente da calculadora existente no eproc;  

 
CONSIDERANDO que a complexidade na 

alimentação do sistema ocasionará insegurança nos 
cálculos penais; 

 
CONSIDERANDO que a nova forma de 

trabalho no SEEU exigirá muito mais tempo para 
cumprimento de decisões e controle das penas privativas 
de liberdade, gerando impacto na unidade judicial, que já 
trabalha com defasagem de servidores em relação ao 
número de processos;  

 
CONSIDERANDO que TODA decisão 

proferida é encaminhada ao cartório, que deverá efetuar a 
ordenação dos cumprimentos (configuração das 
intimações/remessas e emissão de documentos) e que 
NÃO existe automação de sistema para emissão de 
documento com intimações já configuradas, por exemplo, 
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como acontece no Eproc, e requer intervenção MANUAL 
para execução dos comandos da decisão; 

 
CONSIDERANDO que o sistema SEEU 

NÃO possui biometria, somente controle manual das 
apresentações o que requer sempre a intervenção de um 
servidor para registro das apresentações; 

 
CONSIDERANDO que não há integração 

dos mandados com todo Estado, como acontece no 
Eproc; 

 
CONSIDERANDO que o sistema SEEU tem 

duas lotações para magistrados e servidores, o que exige 
alternância manual entre elas para acessar os processos, 
exigindo ainda para redistribuição de processos entre 
competências da mesma vara, a intervenção obrigatória 
de um distribuidor, inclusive com a necessidade de 
emissão de certidão para efetuar a operação; 

 
CONSIDERANDO a informação do relatório 

técnico de que o SEEU apresenta problemas regulares de 
incompatibilidade com versão de navegador e versão do 
Java; 

 
CONSIDERANDO que a experiência prática 

no projeto piloto no PJSC indica que o SEEU apresenta 
padrão constante de lentidão e travamentos; 

 
CONSIDERANDO que as atividades, tanto 

de gabinete e cartório, perderão agilidade e eficiência, que 
eram proporcionadas com a automação do sistema Eproc; 

 
CONSIDERANDO o conjunto de 

funcionalidades com desempenho deficitário do SEEU em 
relação ao Eproc; 

 
CONSIDERANDO que todos os mandados 

de prisão serão reemitidos no sistema SEEU (com 
cancelamento no Eproc); 

 
CONSIDERANDO que o SEEU ainda não 

possui integração com a ação de conhecimento 
(integração 1G) tampouco com os recursos do Tribunal de 
Justiça (integração 2G), notadamente os agravos em 
execução; ou seja, em ambos os casos, os documentos 
necessários para o andamento processual precisam ser 
encaminhados via malote digital ou e-mail e cadastrados 
manualmente na unidade de destino; 

 
CONSIDERANDO que, com a migração 
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para o SEEU, TODOS os processos ficarão na mesma fila, 
no fluxo de execuções penais ativas, sem separação do 
localizador que estavam anteriormente, quando 
tramitavam no Eproc, o que possivelmente ocasionará o 
atraso de análise/concessão de benefícios aos 
reeducandos; 

 
CONSIDERANDO que, após a migração, 

os PECs ficarão parados até o preenchimento, um por um, 
dos dados da calculadora de penas; 

 
 
 

A Doutora Karina Maliska Peiter, Juíza Especial, em exercício na 
Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de São José, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, RESOLVE:  
 

Art. 1º - SUSPENDO os prazos processuais dos feitos 
mencionados no caput do art. 2º da Resolução Conjunta GP/CGJ n. 01, de 15 de janeiro de 
2021 (execução de pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos decorrentes de 
sentença penal condenatória, provisória ou definitiva, e as cartas precatórias expedidas 
nesses processos) pelo prazo de 30 (trinta) dias, resguardados os casos urgentes, a partir do 
dia 04 de fevereiro até 04 de março. 

 
 
Art. 2º - Comunique-se a Procuradoria Geral do Estado, 

Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP, a Subseção da 
Ordem dos Advogados de São José/SC, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Tribunal 
de Justiça do Estado de Santa Catarina (GMF), a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 
Santa Catarina, o Promotor Titular da 14ª Promotoria de Justiça de São José/SC, a Defensoria 
Pública do Estado de Santa Catarina –Núcleo Regional de São José, o Diretor da Colônia 
Penal Agrícola de Palhoça, o Diretor do Complexo Penitenciário do Estado e o Presidente da 
Subseção dos Advogados de São José. 

 
 
A presente portaria entra em vigor a partir desta data. 
 
São José (SC), 20 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 

Karina Maliska Peiter 
Juiz de Direito 
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