
1. NOTÍCIA DE FATO

1.1  Após  o  cadastro  dos  movimentos  de  “INDEFERIMENTO  DE  INSTAURAÇÃO
(920084)”  ou  de  “ARQUIVAMENTO  SEM  REMESSA AO  CONSELHO  SUPERIOR  –
INTEGRAL (920109)” ou “PARCIAL (920108”), bem como o de “NOTIFICAÇÃO (920047)”
dos interessados e/ou outras providências que se afigurarem necessárias:

SE HOUVER RECURSO:

1.1.1 cadastre o recurso interposto pelo interessado utilizando o movimento “RECUR-
SO DE INDEFERIMENTO – (920011)”;

1.1.2 verifique se todos os interessados foram cientificados;

1.1.3 faça o encaminhamento ao Conselho Superior (vide Tela de Encaminhamento –
Notícia de Fato) da seguinte forma:

1.1.3.1 selecione, na tela do movimento “encaminhamento”, o destinatário-
interno “Salvador – Conselho Superior do Ministério Público – Secre-
taria’,

1.1.3.2 confira  se o nome do envolvido  que protocolou recurso consta no
campo “envolvido” do movimento de encaminhamento.

1.1.3.3 verifique se a opção   está marcada. Somente com esta marcação
será possível emitir a certidão;

1.1.3.4 clique no botão  . O sistema grava os movimen-
tos  “CERTIDÃO/INFORMAÇÃO  (920272)”,  anexando  a  este  movi-
mento a certidão assinada eletronicamente, e “ENCAMINHAMENTO
À ÓRGÃO INTERNO (920025)”. 

1.1.3.5 imprima a certidão e junte aos autos físicos do procedimento. 



Tela de Encaminhamento – Notícia de Fato

2. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO



2.1  Após  o  cadastro  dos  movimentos  de  “ARQUIVAMENTO  SEM  REMESSA  AO
CONSELHO  SUPERIOR/CÂMARA  (920107)  >>  INTEGRAL  (920109)  OU  PARCIAL
(920108)”,  bem  como  o  de  “NOTIFICAÇÃO  (920047)”  dos  interessados  e/ou  outras
providências que se afigurarem necessárias:

SE HOUVER RECURSO:

2.1.1 faça o encaminhamento ao Conselho Superior (vide Tela de Encaminhamento –
Procedimento Administrativo) da seguinte forma:

2.1.2 verifique se todos os interessados foram cientificados;

2.1.2.1 selecione, na tela do movimento “encaminhamento”, o destinatário-
interno “Salvador – Conselho Superior do Ministério Público – Secre-
taria’,

2.1.2.2 confira  se o nome do envolvido  que protocolou recurso consta no
campo “envolvido” do movimento de encaminhamento.

2.1.2.3 verifique se a opção   está marcada. Somente com esta marcação
será possível emitir a certidão;

2.1.2.4 clique no botão  . O sistema grava os movimen-
tos  “CERTIDÃO/INFORMAÇÃO  (920272)”,  anexando  a  este  movi-
mento a certidão assinada eletronicamente, e “ENCAMINHAMENTO
À ÓRGÃO INTERNO (920025)”. 

2.1.2.5 imprima a certidão e junte aos autos físicos do procedimento. 



Tela de Encaminhamento – Procedimento Administrativo

3. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO E INQUÉRITO CIVIL



3.1 Após o cadastro de um dos movimentos de “ARQUIVAMENTO COM REMESSA AO
CONSELHO SUPERIOR/CÂMARA (920088)”, bem como o de “NOTIFICAÇÃO (920047)”
dos interessados e/ou outras providências que se afigurarem necessárias:

3.1.1 faça o encaminhamento ao Conselho Superior (vide Tela de Encaminhamento –
Procedimento Preparatório/Inquérito Civil) da seguinte forma:

3.1.2 verifique se todos os interessados foram cientificados;

3.1.3 selecione, na tela do movimento “encaminhamento”, o destinatário-interno “Sal-
vador – Conselho Superior do Ministério Público – Secretaria’,

3.1.3.1 confira  se o nome do envolvido  que protocolou recurso consta no
campo “envolvido” do movimento de encaminhamento;

3.1.3.2 marque a opção   desejada para emissão da certidão nas seguin-
tes hipóteses: 

a) Se houve interposição de recurso, apresentação de razões ou do-
cumentos no âmbito da promotoria de justiça:

b) Se NÃO houve interposição de recurso, apresentação de razões ou do-
cumentos no âmbito da promotoria de justiça:

3.1.3.3 clique no botão  . O sistema grava os movimen-
tos  “CERTIDÃO/INFORMAÇÃO  (920272)”,  anexando  a  este  movi-



mento a certidão assinada eletronicamente, e “ENCAMINHAMENTO
À ÓRGÃO INTERNO (920025)”.;

3.1.3.4 imprima a certidão e junte aos autos físicos do procedimento. 

Tela de Encaminhamento – Procedimento Preparatório/Inquérito Civil


