Envio de Procedimentos para o CSMP
Guia para as Promotorias

Descrição: Envio de Procedimentos para o CSMP
Responsável: Thiago Dias
Detalhes: Incluí o envio para promoção de arquivamento e para conhecimento.

Revisão: 1.0
Data: 07/02/2017
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1. Introdução
Com a adoção do sistema SAJ/MP pelo Conselho Superior do Ministério Público de
Alagoas, as promoções de arquivamento de Procedimentos, comunicações de instauração e
prorrogações de prazo de procedimentos, entre outras comunicações entre Promotorias e CSMP,
que devem ser apreciadas nas sessões ordinárias do órgão, deverão ser realizadas via sistema,
conforme orientações deste guia.

2. Promoção de Arquivamento de Procedimentos
Procedimentos em que se aplica:





Procedimento Preparatório;
Inquérito Civil;
Procedimento Investigatório Criminal;
Procedimento Preparatório Eleitoral.

2.1. Acesse o sistema e abra o Fluxo de Trabalho.
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2.2. Procure o(s) procedimento(s) que será(ão) enviado(s) para o CSMP no Fluxo de Trabalho
(com o devido Despacho de Promoção de Arquivamento já liberado nos autos), selecioneo(s) (2) e em seguida clique na atividade “Remeter” (3).

2.3. Selecione o Tipo de órgão destino “3 – Conselho Superior do Ministério Público” (1), em
seguida o órgão do CSMP (2) e a movimentação “Encaminhamento ao Órgão Interno” (3).
Por fim, clique no botão “Adicionar” (4) e “Remeter” (5). Com isso o(s) cadastro(s)
selecionados já estarão disponíveis para a secretaria do CSMP.
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3. Procedimentos para conhecimento do CSMP
Aplica-se à:




Comunicação de Instauração de Procedimentos (PP, IC, PIC, PPE, PA, etc);
Comunicação de prorrogação de prazo de Procedimentos;
Demais comunicações apenas para conhecimento do CSMP.

3.1. No caso de comunicações que são enviadas apenas para conhecimento do CSMP (onde o
Procedimento deve continuar nas promotorias para o seu devido andamento), será
utilizado o cadastro de Solicitação para o envio ao CSMP. Permitindo com que os
Conselheiros tenham acesso aos autos do Procedimento sem que esse precise sair da
lotação das promotorias.
3.2. Acesse o sistema e abra o Fluxo de Trabalho.
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3.3. Procure o procedimento que será enviado para conhecimento do CSMP no Fluxo de
Trabalho, selecione-o (2) e em seguida clique na atividade “Abrir Cadastro” (3).

3.4. Na tela do Cadastro, clique no botão de “Solicitação de Apoio” (1).
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3.5. Insira o mesmo assunto do Procedimento (1), na caixa de texto escreva do que se trata
aquele envio (2) (importante p/ Secretaria do CSMP), certifique-se que a movimentação
“Encaminhamento a Órgão Interno” esteja selecionada (3) e clique no botão “Salvar” (4).

3.6. Clique no botão “Sim” para confirmar o envio da comunicação para o CSMP.
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3.7. Selecione a comarca “1 - Capital” (1), em seguida o Local destino “Conselho Superior do
Ministério Público" (2) e digite o motivo do envio (3). Por fim clique em “Distribuir” (4).
Obs: O motivo pode ser o mesmo digitado na etapa 3.5. Nessa etapa ele é importante pois
será registrado como complemento da movimentação de redistribuição, sendo consultado
na consulta básica do cadastro.

3.8. Para finalizar, digite sua senha (1) e depois clique no botão “Confirmar” (2).
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