
COMO CADASTRAR A REQUISIÇÃO DE PERÍCIA AO CEAT

1º PASSO: na aba MOVIMENTOS, clique na opção “DILIGÊNCIA”:

2º  PASSO:  pesquise  o  movimento  “REQUISIÇÃO  DE  PERÍCIA”,  selecione  a  opção
“INTERNA (920052)”, preencha os demais campos com as informações necessárias, e

clique em  ,  para  assiná-lo  eletronicamente,  ou  ,
sem aposição da assinatura eletrônica no documento anexado.

.



a) usando somente o sistema: na tela do movimento “Despacho > Requisição de

Perícia > Interna (920052), anexar, clicando em  , o arquivo digital
do ofício e/ou do despacho com os quesitos e eventuais documentos a serem
analisados pelo CEAT,  sendo desnecessário o envio dos autos e documentos
físicos.  NÃO  deve  ser  registrado  o  movimento  “Encaminhamento  à  Órgão
Interno”.

b) usando o sistema e enviando documentos físicos: caso haja dificuldade técnica
na  utilização  da  opção  anterior,  não  deve  ser  registrado  o  movimento
“Encaminhamento  à  Órgão  Interno  (920025)”.  Nesse  caso,  o  ofício  que
encaminhar os documentos deve evidenciar tratar-se de cópia ou de parte dos
autos,  informando  o  nº  IDEA  do  procedimento,  a  fim  de  evitar  que  seja
promovido outro registro no sistema. 

c) usando  o  sistema  e  enviando  integralmente  os  autos  físicos:  quando  for
indispensável  o  envio  integral  dos  autos  à  CEAT,  registre  o  movimento
“Encaminhamento à Órgão Interno (920025)” para “CEAT -  Central  de Apoio
Técnico - APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO”.



COMO REITERAR OU SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE TÉCNICA:

1º PASSO: clique na opção “DILIGÊNCIA:

2º PASSO: pesquise o movimento “OFÍCIO (920261)”, preencha os demais campos com

as informações necessárias,  anexe o documento, e clique em ,

para  assiná-lo  eletronicamente,  ou  ,  sem  aposição  da  assinatura
eletrônica no documento anexado. O envio do ofício poderá ser feito via e-mail para o
endereço eletrônico: ceat@mpba.mp.br

mailto:ceat@mpba.mp.br


COMO CONSULTAR O ANDAMENTO DAS SOLICITAÇÕES AO CEAT

1º  PASSO:  acesse  o  IDEA desejado  e  clique  na  aba  .  Em seguida
selecione  a  opção correspondente  à  sua  solicitação clicando no conteúdo da linha
“data | movimento | responsável”.

2º PASSO: Na seção  clique na linha correspondente à sua solicitação para

abertura da seção . Após, clique na imagem    para visualizar o(s)
arquivo(s) anexo(s).


