
ORIENTAÇÃO CGJ/SEEU/Nº 12 – Agendar audiência

A criação da pauta de audiência se faz por meio do menu “Audiências >> Ver Pauta de

Horários >> Novo >> Adicionar ou Adicionar(Lote)”. 

O “Tipo da Audiência” deverá ser informado, incluir o período e clicar em “Adicionar” (pauta

em um dia e um horário) ou em “Adicionar(Lote)” (pauta em mais dias e mais de um horário).

Caso utilize a opção “Adicionar”, informar o horário pretendido, número de audiências por

horário  e  clicar  em  “Adicionar”.  O  sistema  emitirá  a  mensagem  “Item  adicionado  com

sucesso”. Após, fechar a tela.



Se optar por utilizar a opção “Adicionar(Lote)”, informar o horário de início e fim, duração de

cada audiência, número de audiências por horário e clicar em “Adicionar”. O sistema emitirá

a mensagem “Item adicionado com sucesso”. Após, fechar a tela.

 

Na tela seguinte, aparecerá a pauta de audiência com dia(s) e horário(s) criado(s). Clicar em

“Salvar”.

Neste momento a pauta já estará criada e disponível para agendamento.

OBS¹.: Salientamos  que  o  sistema  SEEU  não  permite  a  criação  de  pauta  no  período

superior a 30 dias.

OBS².: É possível a criação de pauta de audiência por meio do acesso ao processo no item

“Audiência: Agendar”.



Com a pauta criada,  para agendar uma audiência nos autos,  abrir  o processo clicar em

“Audiência >> Agendar”.

  

No final da tela seguinte, selecionar o tipo de audiência e clicar em “Manual”.



Pesquise a pauta criada anteriormente e, após, selecione o dia e horário desejado e clique

em “Agendar”.

Ao clicar  em “Agendar”,  o  sistema mostrará  a mensagem abaixo.  Clique em “OK” e  na

movimentação  do processo  surgirá  o  movimento  da audiência  designada no  dia  e  hora

escolhidos.

OBS³.: Após a criação e agendamento, o sistema SEEU disponibiliza a opção de impressão

da pauta de audiência por meio do caminho: “Audiências >>Ver Pauta de Horários”. Realizar

a pesquisa do período desejado e imprimir.


