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SEI PROCESSOS 
 

PETICIONAMENTO 1ª INSTÂNCIA DURANTE PLANTÃO 
EXTRAORDINÁRIO - TJMG 

 
 

 

Durante o plantão extraordinário, quando se tratar de processo físico, os advogados, os 

defensores públicos e o Ministério Público podem usar o peticionamento eletrônico, por meio 

da plataforma SEI Processos, para encaminhamento de petições iniciais e intermediárias das 

matérias descritas no §1º do art. 4º da Portaria Conjunta nº 952/2020:  

 

§ 1º Fica mantida a apreciação das seguintes matérias: 
I – “habeas corpus'' e mandado de segurança; 
II - medidas liminares e de antecipação de tutela de qualquer natureza, inclusive no âmbito dos 
juizados especiais; 
III - comunicações de prisão em flagrante, pedidos de concessão de liberdade provisória, 
imposição e substituição de medidas cautelares diversas da prisão, e desinternação; 
IV - representações da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
V - pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, interceptações telefônicas e 
telemáticas, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
VI - pedidos de alvarás, justificada sua necessidade, pedidos de levantamento de importância 
em dinheiro ou valores, substituição de garantias e liberação de bens apreendidos, pagamento 
de precatórios, requisições de pequeno valor - RPVs e expedição de guias de depósito; 
VII - pedidos de acolhimento familiar e institucional, bem como de desacolhimento; 
VIII - pedidos de progressão e regressão cautelar de regime prisional, concessão de livramento 
condicional, indulto e comutação de penas e pedidos relacionados com as medidas previstas na 
Recomendação do Conselho Nacional de Justiça - CNJ nº 62, de 17 de março de 2020, e da 
Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG, de 16 de março de 2020, do Governo de Minas e do Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG; 
IX - pedidos de cremação de cadáver, exumação e inumação; e 
X - autorização de viagem de crianças e adolescentes, observado o disposto na Resolução do 
CNJ nº 295, de 13 de setembro de 2019. 
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CADASTRO INICIAL 
 

Clique no link abaixo ou cole o endereço em seu navegador de internet 

https://seiprocessos.tjmg.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_enviar_

cadastro&acao_origem=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0  

 

Clicar em CLIQUE AQUI SE VOCÊ AINDA NÃO ESTÁ CADASTRADO 

 

Preencha o formulário completo com seus dados. 

 

 

Clique em ENVIAR 
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Será exibida a mensagem: 

 

 

 

* Será enviado um e-mail  para o endereço cadastrado com orientações, devendo o advogado 

encaminhar a carteira funcional da OAB para o e-mail acessosei@tjmg.jus.br, como requisito 

indispensável para liberação do acesso como usuário externo. 

* Somente após a liberação pelos administradores do sistema, será possível acessar o sistema. 

 

MANUAL ELABORADO PELO TJMG SOBRE CADASTRO E RECUPERAÇÃO DE SENHA 

https://www.tjmg.jus.br/data/files/63/F5/DE/7F/95031710615081176ECB08A8/Manual%20C
adastro%20usuario%20externo.pdf 
 

 

COMO UTILIZAR A PLATAFORMA SEI 
 

Nas comarcas do Interior, os interessados (advogados, defensores públicos e promotores de 

justiça) devem preencher o formulário, na página do SEI, na aba "Plantão extraordinário - 

COVID-19", e encaminhá-lo para o e-mail do setor de contadoria/distribuição da comarca de 

origem do processo em curso, ou da demanda a ser iniciada, para cadastramento prévio.  

E-MAIL DA CONTADORIA DE POÇOS DE CALDAS:   pcscontadoria@tjmg.jus.br 

 

Formulário para petição intermediária 

http://www.tjmg.jus.br/data/files/10/55/F0/97/76321710097481175ECB08A8/Formularios.p
df-2.pdf 
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Formulário para petição inicial 

http://www.tjmg.jus.br/data/files/3E/45/C6/87/76321710097481175ECB08A8/Formularios.p
df-1.pdf 
 

Assim que receber o e-mail encaminhado pelo gerente da contadoria/distribuição, o 

peticionante deverá acessar o link nele constante e encaminhar a petição inicial ou 

intermediária por meio desse sistema eletrônico. 

 

LINK ACESSO AMBIENTE DE PETICIONAMENTO 

https://seiprocessos.tjmg.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&i
d_orgao_acesso_externo=0 
 

Tela inicial 

 

 

Digite o E-MAIL e SENHA, e clique em CONFIRMA para acessar o sistema. 
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ARQUIVOS ACEITOS E TAMANHO 

 

Na plataforma SEI, poderão ser inseridos vários arquivos caso necessário, desde que inseridos 

individualmente e não ultrapassem o limite de 10 MB cada; 

Para peticionar as extensões de arquivos compatíveis com o Sistema SEI são PDF, ZIP e XLS 

(EXCEL - Planilhas) 

 

TJMG - MANUAL PETICIONAMENTO INTERCORRENTE/SEI PROCESSOS 

https://www.tjmg.jus.br/data/files/2C/94/E2/53/53571710097481175ECB08A8/manual_petic
ionamento_intercorrente2.pdf 
 

ATUALIZAÇÃO: 28/05/2020 
INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO SITE DO TJMG 
http://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/informes/1-instancia-peticionamento-e-movimentacao-processual.htm#! 

 

 

 


