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Apresentação
O presente material serve de tutorial do perfil de DEFENSOR do SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificada, englobando 

tanto o Defensor Público, quanto o Defensor particular (Advogado), objetivando assim viabilizar a ampla disseminação das 
ferramentas de operação da plataforma eletrônica a todos os usuários.

Não se desconhece as particularidades de cada tipo específico de defensor, tanto assim que já foi suscitada tal questão 
ao Conselho Nacional de Justiça, enquanto gestor do sistema SEEU, entretanto, ao menos na forma como constituído até esta 
data, o SEEU reserva perfil único de atuação para os defensores.

A disponibilização de versão eletrônica segue a diretriz de economicidade que deve reger a atuação da Administração 
Pública, ainda mais reforçada após a instituição dos núcleos de sustentabilidade, além de se revelar ainda mais adequada frente 
à constatação de que o material se presta à utilização em uma plataforma de processo judicial eletrônico.

O material em questão foi construído de modo a ser o mais simplificado na consulta e eficiente na utilização, o que lhe 
assegure importante papel na utilização da plataforma SEEU.

Pertinente registrar agradecimento expresso ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na pessoa do magistrado Eduardo 
Lino Bueno Fagundes Júnior, que gentilmente cedeu originais – elaborados pelos servidores Carla Daniela Kons Franco, 
Filipi Garcia, Vanessa Trompczynski, Denise Fleck, Fernanda Carolina Cani e Fernandi Curi – que se prestaram a parâmetros à 
construção do material formativo em apreço.

Confia-se, profundamente, que o presente material contribuirá substancialmente para a atuação de todos os usuários do 
SEEU, concorrendo diretamente para a eficiência do Poder Judiciário de Minas Gerais.



Índice
1. Acessando o Sistema SEEU ........................................................................................................................................................................... 05

2.  Identificando favoritos .................................................................................................................................................................................. 07

3. Realizando buscas ...........................................................................................................................................................................................08

4. Consultando benefícios vencidos .............................................................................................................................................................. 10

5. Recebendo intimações .................................................................................................................................................................................. 12

6. Controle de audiências .................................................................................................................................................................................. 14

7. Acessando processos e seus cálculos ....................................................................................................................................................... 16

8. Consultando movimentações processuais ............................................................................................................................................. 22

9.  Fazendo substabelecimento ...................................................................................................................................................................... 26

10. Cumprindo intimações ................................................................................................................................................................................ 30

11. Considerações finais ..................................................................................................................................................................................... 34



5

1. Acessando o Sistema SEEU
O acesso à plataforma SEEU se opera mediante registro de login e senha, sendo aquele representado pela numeração do CPF, 
sem números ou hífen, seguido de extensão indicativa do perfil do usuário.
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O acesso se dá na tela denominada MESA DO DEFENSOR, que poderá ser qualificada como DEFENSOR PÚBLICO ou ADVOGADO, 
conforme tenha sido especificado o perfil do defensor cadastrado. A dita ferramenta indica, de pronto, estatísticas da unidade 
judiciária, além de apresentar as abas INTIMAÇÕES, CITAÇÕES, AUDIÊNCIAS e ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES.

Nas referidas abas é possível, respectivamente, acessar as intimações realizadas ao defensor, as citações efetivadas na sua 
pessoa (não aplicáveis à Execução Penal), verificar a pauta de audiências em processos de seu interesse e constatar as últimas 
movimentações processuais.
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Ainda na mesa do Defensor, é oportunizado que o usuário identifique e marque processos como FAVORITOS. Tal ferramenta 
serve basicamente a listar de modo destacado e de acesso imediato processos selecionados para um acompanhamento mais 
próximo.

2. Identificando favoritos
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É possível ainda ao usuário, já na tela de entrada, acessar ferramenta de BUSCA DE PROCESSOS:

3. Realizando buscas
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O usuário pode utilizar vários critérios para a pesquisa de busca, isoladamente ou em conjunto:
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Na mesma ferramenta, apenas modificando os critérios de pesquisa, é possível ao Defensor selecionar e emitir relatório dos 
processos em que atendido o requisito objetivo para a obtenção de qualquer benefício. Importante anotar, notadamente para 
utilização por parte de Defensores Públicos, que na referida consulta é possível consultar a situação não apenas dos processos 
em que sua atuação esteja registrar mas também em todos aqueles que tramitam na plataforma eletrônica do SEEU:

4. Consultando benefícios vencidos
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Na aba INTIMAÇÕES ficam centralizadas todas as intimações do usuário, tanto aquelas pendentes de realização, quanto aquelas 
pendentes de cumprimento, ficando possível ao Defensor desde logo acessar os respectivos processos e cumprir as intimações 
recebidas:

5. Recebendo intimações
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Ao clicar em uma intimação específica, o SEEU apresentará tela com todas as informações do ato processual realizado:
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Já na aba AUDIÊNCIAS ficam separadas por sua natureza todas as audiências designadas para os processos do usuário cadastrado, 
lhe sendo viável acessar cada um dos processos ou uma listagem completa de todos tão somente a parte do clique no número 
respectivo.

6. Controle de audiências
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É possível, ainda, emitir relatório das audiências já movimentadas, o que permite a emissão de listagem de todas as audiências 
realizadas recentemente.
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Em qualquer das telas, se o usuário clicar na numeração do processo, irá acessar os autos eletrônicos cuja capa centraliza todas 
as informações do processo e da pena em execução:

7. Acessando processos e seus cálculos
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Na referida tela é possível identificar e refazer manualmente, se for o caso, todos os cálculos de requisitos objetivos para 
obtenção de benefícios:
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Também é possível ao usuário acessar a linha do tempo, que identifica não apenas progressões e livramentos condicionais mas 
também o atendimento aos requisitos objetivos para comutações e indultos durante todo o cumprimento da pena:
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A tela de acesso de cada processo ainda dispõe da ferramenta SITUAÇÃO CARCERÁRIA, que detalha toda a pena em execução, 
inclusive utilizando gráficos:
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Já na ferramenta ATESTADO DE PENAS é emitido o chamado levantamento de penas em formato *.PDF, permitindo seja o 
mesmo salvo ou impresso:
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8.  Consultando movimentações processuais
Na aba MOVIMENTAÇÕES de cada processo ficam registrados todos os andamentos realizados no processo eletrônico, o que 
permite que o usuário, inclusive, acesse e visualize o conteúdo de cada ato realizado:



23

Na aba EVENTOS ficam registradas prisões e solturas, definindo-se assim os marcos utilizados para o cálculo dos requisitos 
objetivos à obtenção de benefícios:
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Finalmente, nas abas INCIDENTES CONCEDIDOS e INCIDENTES NÃO-CONCEDIDOS ficam registrados os benefícios concedidos 
e faltas aplicadas ao sentenciado, que representam outros marcos que influem no cômputo da pena e suas parcelas para 
obtenção de benefícios:
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9. Fazendo substabelecimento
É possível realizar substabelecimento diretamente na plataforma eletrônica, ainda que com a finalidade de alterar o Defensor 
Público encarregado de atuar em determinado processo específico.

Para tanto, o usuário deverá localizar o processo em que se dará o substabelecimento. Em seguida, na aba PARTES, deverá 
identificar o defensor constituído que promoverá o substabelecimento. Nesta página, poderá o usuário promover o 
substabelecimento:
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Clicando em ADICIONAR, será aberta janela para seleção do defensor a ser substabelecido:
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O novo defensor deverá ser selecionado:
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Em seguida, o SEEU indicará a tela de confirmação do substabelecimento realizado:
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10. Cumprindo intimações
Ao receber intimação que demande do usuário determinada manifestação, o sistema SEEU permite que o usuário, já na tela da 
intimação, promova sua manifestação.

Para tanto, deverá o mesmo indicar o tipo de movimentação que realizará, se há ou não urgência e, em seguida, realizar sua 
manifestação:
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Ao escolher a opção ADICIONAR, o SEEU oportuniza que o usuário digite o texto de sua manifestação na própria plataforma ou 
então adicione arquivo referente à sua manifestação:
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Na opção DIGITAR, é aberta a seguinte tela, com editor de textos no formato web:
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Já na opção ANEXAR, o usuário deverá selecionar o arquivo a ser anexos e assina-lo eletronicamente:
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11. Considerações finais
É evidente que, no dia a dia de suas operações, os operadores conhecerão e utilizarão inúmeras outras funcionalidades do 
sistema SEEU, o que promoverá a representativa facilitação de suas atividades funcionais. Ainda assim, o conhecimento das 
operações tratadas neste material viabiliza a adequada atuação funcional do operador.

Confia-se, então, que este material será relevante no cotidiano da atuação funcional dos servidores do Poder Judiciário de 
Minas Gerais.



Parceiros


