CONSULTA PROCESSUAL E RELATÓRIOS
Consulta Processual
Os usuários internos das Entidades tem a disposição a Consulta Processual.
No menu lateral, selecione “Consulta Processual”, “Consultar Processos”.

O usuário terá várias opções de filtro de consulta.

No tipo de Pesquisa, o usuário deverá escolher uma das opções:

Dependendo da seleção, o sistema exigirá pelo menos um dado obrigatório, que
será a opção que estiver em negrito.
Por exemplo: Escolhendo a opção “Nome da Parte”, o sistema exigirá a indicação
do “Nome Parte”, obrigatoriamente. Finalize sempre clicando em “Consultar”.

Extração de Relatórios
O eproc permite ao usuário a extração de relatórios referentes aos processos em que
se encontram vinculados.
Para acessar aos relatórios disponíveis, no menu lateral, selecione “Relatórios”.

Processos sem Movimentação nos Últimos N Dias
Na primeira opção, o usuário poderá consultar todos os processos em que a Entidade
e o usuário estão vinculados e que se encontram sem movimentação.
Os filtros disponíveis são:
a) Processos sem movimentação nos últimos N dias: inserir o número de dias
desejados para consulta. É o único filtro obrigatório.
b) Competência: A competência dos processos criminais sempre iniciam pela
palavra “Penal”.
c) Período de autuação: Inserir o período de tempo desejado.
d) Classe da ação: Não admite múltipla seleção. Ao deixar em branco, carrega
todas as classes.

Para carregar o relatório, clique em “Pesquisar”.

Relatório Geral
A opção Relatório Geral abrange os processos sem movimentação, porém com mais
opções de filtro.
Também somente serão apresentados os processos em que o usuário consultante
esteja associado.

Dicas de consulta:
O filtro “Classe da ação” é de múltipla seleção.
A localização do processo não é relevante para a consulta. Ele poderá estar no Painel
da Polícia, no Painel do Promotor ou da Vara. Se a Entidade e o usuário estiverem
associados, o processo será exibido de acordo com os filtros informados.
O filtro de “Evento” também pode ser selecionado eventos de qualquer uma das
partes do processo, inclusive eventos de despacho/decisão/sentença.
No nível de sigilo, pode ser selecionado “Todos”. Entretanto, não há múltipla seleção.
Não é possível consultar processos em que o usuário consultante não esteja
associado.

