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

assim viabilizar a ampla disseminação das ferramentas de operação da plataforma eletrônica a todos os usuários.

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.
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1. Acessando o sistema
Ao acessar o sistema SEEU, a tela de início indica objetivamente o número de processos pendentes de análise:
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Em seguida, é possível a utilização do botão AGRUPADOR para identificar, dentre os processos pendentes, quais as questões 
que haverão de ser analisadas (v.g. comutação, petição etc):
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Após apontar o AGRUPADOR que se pretende utilizar para fins de seleção, clique na tecla FILTRAR para separar os processos 
pendentes de análise que se encontram naquela condição:
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Para acessar determinado processo específico dentre aqueles filtrados, o usuário haverá de clicar no respectivo número de 
processo:
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Ao clicar em determinado processo, o SEEU abrirá a capa do respectivo processo eletrônico, da qual constam todas as 
informações processuais, dentre elas, inclusive, os cálculos de pena e seus respectivos marcos para fins de progressão de 
regime, livramento condicional, comutação e indulto:
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Na aba DADOS DA EXECUÇÃO são encontradas várias informações referentes ao processo eletrônico de execução penal em 
exame:
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Ao clicar no símbolo + do título CÁLCULO DOS REQUISITOS TEMPORAIS, aparecerão as frações que devem ser cumpridas para 
progressão de regime e livramento condicional, as respectivas datas-bases e a previsão de alcance, bem como a data prevista 
para o término da pena e os dias remidos:
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Para visualizar o relatório de penas, basta clicar no botão SITUAÇÃO CARCERÁRIA:
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Na aba MOVIMENTAÇÕES são listados todos os andamentos do processo em questão, da mais recente para a mais antiga, de 
cima para baixo. Importante anotar que nesta tela o sistema SEEU arrola expressamente as PENDÊNCIAS atribuídas ao processo 
pela plataforma eletrônica. Quanto a elas é fundamental que se detenha o usuário do sistema.
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O sistema permite o destaque de determinados andamentos processuais. Para isso, deve o usuário selecionar o tipo de 
movimento a ser realçado, identificando quem seja seu respectivo operador:
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Para visualizar os documentos vinculados a determinado andamento processual, deve o usuário clicar no símbolo +, aposto ao 
lado esquerdo da tabela de movimentações e no nome do documento do lado direito da tela:

O documento será aberto em outra aba ou em outra janela, conforme for configurado no navegador, sendo que os usuários de 
monitores duplos poderão utilizar a segunda tela justamente para a abertura dos documentos, de maneira a viabilizar o acesso 
concomitante dos dados do processo e de cada um dos documentos a ele vinculados.
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Na aba PROCESSOS CRIMINAIS são listados os processos criminais dos quais originadas as penas em execução:
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Na aba EVENTOS são listados os intervalos de cumprimento de pena, com a data do início e da interrupção de cada intervalo. 
Estes são os parâmetros utilizados pelo SEEU para calcular a pena cumprida, a pena remanescente e, a partir de cada um dos 
marcos, as datas de previsão para obtenção de cada um dos benefícios legais.
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De seu turno, a aba INCIDENTES CONCEDIDOS são listados todos os incidentes deferidos relativamente ao processo de execução 
em exame, com a respectiva data da decisão:

Já as abas INCIDENTES NÃO-CONCEDIDOS e INCIDENTES PENDENTES listam, respectivamente, os incidentes negados e pendentes.
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Também é possível acessar processos utilizando-se da ferramenta NAVEGAR:



22

Neste tipo de visualização, os movimentos aparecem do lado esquerdo, de cima para baixo, do mais antigo para o mais recente:



23

Caso haja interesse, pode ser gerado um arquivo PDF de todas as movimentações e documentos do processo, clicando em 
EXPORTAR PROCESSO. Esta ferramenta é bastante utilizada para os casos de haver a necessidade de remessa do processo 
eletrônico para comarca que não utiliza a plataforma SEEU.
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Aparecerá a próxima tela. Para prosseguir, o usuário deverá arrastar a barra de rolagem até o final, clicando em seguida em 
EXPORTAR:
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Caso queira, podem ser selecionados apenas alguns documentos ou movimentações a serem exportados para o PDF, 
selecionando-os:
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Para retornar ao modo de visualização original, clique em VOLTAR:

Uma vez estudado o processo, passa-se à preanálise, que é um projeto de despacho, decisão ou sentença, a ser conferido e 
aceito, ou não, pelo Juiz.
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2 – Elaboração de minutas – Ferramenta  PREANÁLISE
Para evitar que dois assessores trabalhem no mesmo processo ao mesmo tempo, o sistema SEEU disponibiliza ferramenta 
consistente no ícone CADEADO.  
Clicando no ícone referido, este assumirá cor vermelha, indicando aos demais assessores e analistas que o processo já se 
encontra em análise por outra pessoa:
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Para iniciar o exame do processo, clique em PREANALISAR:
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Será aberta uma nova tela, na qual deverão ser selecionados, pelo assessor, o tipo de manifestação judicial – se decisão, 
despacho ou sentença:
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Deverá em seguida o operador identificar se o ato judicial em questão é urgente ou não:
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Para inserir o texto, deve ser selecionada a opção DIGITAR TEXTO:
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E, a seguir, selecionar a opção DOCUMENTO EM BRANCO (JUIZ):
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Na hipótese de o operador escolher a opção OUTROS, será obrigatório que identifique no campo DESCRIÇÃO o tipo de ato 
minutado.
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O sistema SEEU disponibilizará ao operador um modelo de editor de texto, já identificado com o cabeçalho, a data e a 
identificação do operador, segundo as informações cadastradas no sistema pelo operador master. É possível, vale frisar, que o 
operador utilize outro editor de texto (Word, Lotus WordPro etc), transferindo o texto para o editor de textos do SEEU com as 
ferramentas copiar e colar. Para evitar perdas quanto à formatação, sugere-se a utilização da tecla COLAR do editor do SEEU, 
consistente em prancheta com folha:
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Inserindo o texto, clique no botão CONTINUAR:
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Será gerado um arquivo na formatação em que ocorrerá a inclusão no sistema para fins de verificação e conferência pelo 
operador:
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Estando adequada a minuta, o assessor deverá clicar, ao final da página, no botão SALVAR e em seguida em SALVAR E CONCLUIR. 
Acaso seja necessária alguma alteração, é necessário clicar na tecla VOLTAR. Se feito o clique em SALVAR E CONCLUIR, a plataforma 
SEEU apresentará a tela seguinte, prosseguindo a movimentação processual.
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Também aqui é possível clicar em VOLTAR para fazer novas edições na minuta. Já a opção APENAS SALVAR, sem concluir, mantem 
a minuta pendente de liberação pelo assessor, de maneira que não há conclusão do processo ao magistrado.
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3. 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


