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O SEEU é uma ferramenta tecnológica do Poder 
Judiciário que integra e centraliza a gestão de processos 
de execução penal no país, conectando os atores de 
justiça criminal para maior agilidade na tramitação 
processual e na análise de incidentes e garantias 
processuais. Permite, ainda, o gerenciamento de dados 
nacionais em tempo real para facilitar a tomada de 
decisão com base em evidências, além de possibilitar a 
criação de novas ações estratégicas com foco na 
melhoria da execução penal, como os mutirões 
carcerários eletrônicos e os alertas pré-egressos. 
Atualmente o SEEU está em 29 tribunais estaduais, 
federais e militares e possui mais de 1,5 milhão de 
processos em tramitação, enquanto trabalha novas 
ações de implantação, melhorias de governança e 
sustentabilidade.

SEEU consolidado como ferramenta nacional de 
gestão da execução penal, conectando os atores de 
justiça criminal em todo o país e permitindo um salto 
em eficiência e qualidade na análise de processos, 
assim como a criação de novas ferramentas com foco 
em integração e sustentabilidade. 

 Novas implantações: TRF4, TJSP, TJSC, Tribunais 
Militares e Justiça Eleitoral

 Consolidação dos processos de difusão do 
conhecimento, formação e governança do sistema 
para os diferentes usuários

 Reforço de integração entre diferentes atores do 
sistema penal

 Novas funcionalidades e ações de sustentação do 
SEEU

 Ferramentas de acompanhamento de processos 
em tempo real para múltiplos atores 

Sistema Eletrônico de 
Execução Unificado (SEEU)
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SISTEMAS E IDENTIFICAÇÃO CIVIL

 Conselho Nacional de Justiça
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GOVERNANÇA E GESTÃO

COMITÊ GESTOR TÉCNICO

COMITÊ INTERINSTITUCIONAL

 Atuar como canal de contato entre o CNJ e 
parceiros estratégicos na gestão do SEEU, 
favorecendo a participação das partes 
interessadas para o estabelecimento e 
manutenção do SEEU

 Favorecer a transparência na gestão do SEEU

 Analisar requerimentos e sugestões de 
correção e melhorias no SEEU e dos sistemas 
integrados

 Discutir e deliberar sobre as proposições

 Promover a articulação interna de ações 
atinentes às práticas de sustentação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento do 
SEEU

 Realizar o alinhamento técnico operacional 
dos planos de ação e dos projetos a serem 
desenvolvidos

 Examinar as demandas de desenvolvimento, 
infraestrutura e outros recursos necessários 
para o cumprimento dos objetivos da 
implantação e integração do SEEU

 Discutir e deliberar sobre as práticas que 
favorecem a governança e a gestão do SEEU
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