
AUDIÊNCIAS: 
LANÇAMENTO E CUMPRIMENTO 



Para lançarmos uma audiência designada, basta abrirmos o 
processo e clicar em AGENDAR: 



Na tela seguinte, na parte inferior, marcar o tipo de audiência. 
Após essa marcação, clicar em MANUAL: 



Digitar a data da audiência e PESQUISAR: 

 

Não encontrando uma pauta montada, clicar em NOVO. Tendo 
uma pauta, marcar o horário designado, clicando em 
AGENDAR.  
 



Para montar a pauta de audiência, estabeleça o dia ou o período 
desejado. Após, pode-se ADICIONAR (cria a pauta apenas em 1 
horário), ou ADICIONAR LOTE (cria a pauta em vários horários).  
 



Clicando em ADICIONAR LOTE, ao criarmos a pauta, podemos 
definir o horário de início, horário final, duração da audiência 
(intervalo entre as audiências), e número de audiências por 
horário. 



Preenchidos os campos, clicar em ADICIONAR. 



A pauta de audiências foi montada com horários e intervalo 
determinados. Clicar em SALVAR.  



Com a pauta criada, pesquisar o dia da audiência designada. 

Para finalizar o procedimento, clicar em AGENDAR. 
 



Na caixa de pendências, já podemos visualizar a audiência 
designada e lançada. 
 



Para sanarmos a pendência da audiência, temos que inserir um 
arquivo ata de audiência, despacho que a redesignou ou 
cancelou.   

 



Inserido o arquivo, basta preencher os campos com o resultado 
da audiência, clicando em SALVAR para finalizar o procedimento.  



Audiência movimentada, na caixa de pendências já não temos a 
da audiência. 
 



A finalização deste procedimento gera a informação de 
movimentação da audiência na aba MOVIMENTAÇÕES,  
com o arquivo disponível para visualização.   

 



Para obtermos a pauta de audiências (aquela que deverá ser fixada ao 
lado da sala de audiências), devemos, na tela inicial de trabalho, clicar 
em AUDIÊNCIAS e VER PAUTA DE HORÁRIOS. 



Preencher os campos “tipo de audiência”, “data início” e “data 
fim”, clicando após, em “pesquisar”. 



Selecionar a data pesquisada e clicar em “imprimir selecionado”. 
 



Pauta de audiência gerada pelo SEEU: 
 


