
Este módulo permite ao advogado solicitar informações sobre os seus procedimentos que estão em andamento na Polícia
Civil. A tela abaixo já exibe os dados do advogado que se conectou na área restrita. Para que a solicitação seja enviada com
sucesso à Polícia Civil, os campos marcados com * são obrigatórios: o número do procedimento que foi aberto, o nome da
parte (cliente do advogado) e o CPF da parte, caso o cliente possua CPF.
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O advogado também deverá fazer uma petição formal solicitando o acesso ao andamento dos procedimentos à Polícia
Civil. Este documento deverá ser convertido para o formato de arquivo PDF e assinado digitalmente com o mesmo
assinador que o advogado utiliza em suas petições no judiciário, como o assinador livre. Caso ache necessário, o
módulo permite que sejam anexados outros três documentos em PDF, sem a necessidade de assinatura digital.

Para anexar os documentos, bastará clicar na caixa de texto ao lado de cada campo que referencia um PDF, para que
seja aberta a estrutura de pastas do computador e selecionado(s) o(s) arquivo(s) auxiliar(es) desejado(s), que deverão
possuir no máximo 2 MB de tamanho.

Quando as informações obrigatórias e a petição que foi elaborada e assinada digitalmente tiver sido anexada no
módulo, o botão de “Efetuar solicitação” será habilitado. Após a conferência cuidadosa dos campos digitados e do
arquivo anexado, bastará clicar neste botão para que a solicitação seja feita.
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Para acompanhar o andamento da sua solicitação, o advogado poderá entrar novamente neste módulo pela área restrita
do site. A tela exibida abaixo será aberta, com todos os pedidos feitos até o momento. Observe que também é possível
abrir um novo pedido de verificação do procedimento na Polícia Civil clicando no botão “Novo procedimento”.

Para saber a situação de um dos seus pedidos, bastará clicar no botão “Acessar” na mesma linha do procedimento, para
que uma outra tela seja aberta.
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Essa tela informa as diversas etapas do pedido que foi feito à Polícia Civil. Cada uma das opções será descrita 
com mais detalhes na próxima página.
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Criação: Logo depois que o advogado enviar o pedido pelo módulo, a data e o horário da solicitação serão exibidos, com
um resumo das informações que foram digitadas e dos arquivos enviados.

Processamento: Os dados digitados e os documentos que foram anexados serão analisados pelo sistema. Caso haja
algum problema, haverá uma mensagem de que os documentos estão inválidos, devendo ser feita a substituição dos
mesmos. As críticas serão a falta de alguma das informações, a inexistência do procedimento informado ou o
impedimento de liberação dos andamentos pela situação do procedimento (no caso de sigilo, por exemplo).

Processada: O pedido vai para essa etapa quando o processamento descrito acima ocorre sem problemas.

Enviada: Com esse status, os dados e documentos são remetidos para a Polícia Civil.

Em análise: Significa que a Polícia Civil recebeu os documentos e o delegado responsável pelo procedimento está
fazendo a análise do pedido de liberação dos andamentos.

Deferida: Indica que a solicitação foi aprovada pelo delegado, após a análise efetuada na etapa anterior. A partir daí, as
peças que serão enviadas ao advogado são selecionadas.

Finalizada: De acordo com a tela exibida na próxima página, a Polícia Civil liberou os documentos referentes ao último
andamento do procedimento. Os documentos em PDF que foram encaminhados poderão ser baixados pelo advogado.

OBS: Se o pedido for indeferido, será exibida uma justificativa ou uma mensagem do delegado para o advogado.
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Essa última tela mostra o final do pedido do advogado, com o deferimento do pedido e a posterior 
liberação dos arquivos indicados ao lado da situação “Finalizada”. Ao clicar no botão de “Download” 
ao lado de cada documento, os arquivos disponibilizados pela Polícia Civil poderão ser armazenados 
na pasta de preferência do advogado em seu computador.
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