
Oficial de Justiça
O perfil  de  oficial  de  justiça  permite  o  recebimento  e  visualização  de mandados  expedidos,  bem como de seus

documentos anexados, a consulta dos autos, e ainda a devolução dos mandados.

Recebimento de mandados
Para receber um mandado acesse o SEEU com o usuário de oficial de justiça.

Na mesa do  oficial  de  justiça  é  possível  visualizar  a  quantidade de mandados  pendentes  de devolução e novos

mandados aguardando recebimento.  Para visualizar os mandados aguardando recebimento, clicar sobre o número

indicado na coluna TOTAL, ou, caso existam, os COM URGÊNCIA.

Na página exibida é possível efetuar a busca de mandados. Para selecionar um mandado, clicar sobre a data e hora de 

ordenação.



Serão exibidas informações detalhadas sobre o mandado, inclusive o prazo para o cumprimento e a finalidade, bem

como o nome da parte a que a diligência é dirigida.

Abaixo são exibidos os botões: Exportar, para gerar um arquivo imprimível com o mandado e todos os documentos

anexos; Certidão/Mandado (Contrafé), para gerar a contrafé e o espelho da certidão de cumprimento (de utilização

facultativa); Juntar Documento,  para incluir documento no processo (por exemplo, um pedido de prorrogação de

prazo); Informar  Retorno,  para  devolver  o  mandado  (informando  o  cumprimento  ou  o  não  cumprimento),  e  a

opção Voltar.



Informar retorno de mandados
Para efetuar a devolução do mandado, acesse a mesa do oficial de justiça. Na área de cumprimentos, o número de

mandados aguardando informação de cumprimento será exibido separadamente por aqueles dentro do prazo, fora do

prazo e o total.

Para visualizar os mandados aguardando cumprimento, clicar sobre o respectivo número.



Clicar sobre a data e hora de ordenação do mandado que desejar informar o cumprimento.



As informações detalhadas do mandado, com nome da parte, data da distribuição e o detalhamento do cálculo do 

prazo, serão exibidas. Clicar em Informar Retorno.



Informe as datas das tentativas de cumprimento, que devem ser posteriores à data de expedição do mandado. Após 

preenchido, clicar em Comprovante.



Clicar no botão Adicionar.



A janela para a inclusão de arquivo será exibida, permitindo elaborar um documento através do editor de texto do

SEEU,  através  do  botão Digitar  Texto,  ou  selecionar  um  documento  salvo  no  seu  computador,  através  do

botão Procurar (ou Browse).



Clicar em Assinar Arquivos.



Após o processo de assinatura clicar em Confirmar Inclusão.

Uma vez inserido o documento, clicar em Concluir Movimento. A página com a listagem dos mandados a serem

devolvidos será exibida.
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