
ORIENTAÇÕES – Fluxo do NIMP

1. Como dar Entrada nos Processos Físicos vindos do TJ

- Através do menu  (1) “Carga – Carga e Importação de processos do Judiciário”,
acessando a aba de (2) “Recebimento por Lote”, irá selecionar (3) a vara, digitar o
(4) número  do  lote  no  TJ   e  clicar  na  (5) seta  verde.  Após  a  importação,  os
processos do lote ficarão na fila “Recebidos (Físicos)” do Fluxo de Trabalho.

2. Como Encaminhar os Inquéritos para as Promotorias

-  Os  Inquéritos  podem  ser  encaminhados  para  as  Promotorias  através  das
atividades  de  (1)  Distribuir  Inquérito,  encontrada  nas  filas  “Relatado  sem
indiciamento”, “Relatado com indiciamento”, e de (2) Remeter, encontrada nas
filas “Cadastrado”,  “Recebidos (Físicos)”,  “Pedido de Prorrogação de Prazo”,
“Diligência Cumprida” e “Ag. Análise do NIMP”.
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3. Como encaminhar os inquéritos para o NIC

- Para encaminhar os Inquéritos para o NIC, deve-se utilizar a atividade (1) Remeter
ao  NIC,  encontrada  nas  filas  “Resposta  de  Prorrogação  de  Prazo” e  “Ag.
Cumprimento de Diligência”.

4. Como dar Baixa em Processos Judiciais Físicos para o TJ

- Após a Promotoria ter feito o peticionamento, ela irá encaminhar o processo para o
fluxo do NIMP, e este chegará na fila “Ag. Análise do NIMP”. Nesta fila, deve-se
utilizar a atividade (1) Remeter IP, selecionando o (2) tipo de órgão de destino 102 –
Cartório  Judicial  e  (3) Cartório  90020 – Cartório  Judicial  de Origem,  e aí  basta
adicionar os processos no lote de remessa e clicar em Remeter.

(1) 
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**Logística do Fluxo de Trabalho

Para um melhor entendimento do Fluxo de Trabalho do NIMP, segue breve 
explicação sobre as filas:

 Fila Cadastrado

-  Fila em que ficarão os inquéritos/processos que foram cadastrados pelo NIMP
através do “Menu Cadastro – Processos de 1º Grau”, ou que foram importados do
judiciário através do “Menu Carga – Carga e Importação de Processos do Judiciário
– Recebimento por Processo”;

 Fila Recebidos (Físicos)

-   Nesta fila ficarão os processos físicos dos lotes do TJ que foram importados
através  do  menu  “Carga  -   Carga  e  Importação  de  Processos  do  Judiciário  –
Recebimento por Lote”.

 Fila Relatado sem Indiciamento

- Nesta fila chegarão do NIC os Inquéritos que forem classificados por eles como
Relatados  sem indiciamento,  e  também poderão  estar  os  processos  que  foram
movidos pelos próprios funcionários do NIMP, ao analisarem os Ips e utilizarem a
atividade de “Relatado sem indiciamento” presente na fila “Cadastrado”.

 Fila Relatado com Indiciamento

- Nesta fila chegarão do NIC os Inquéritos que forem classificados por eles como
Relatados  com indiciamento,  e  também poderão  estar  os  processos  que  foram
movidos pelos próprios funcionários do NIMP, ao analisarem os Ips e utilizarem a
atividade de “Relatado com indiciamento” presente na fila “Cadastrado”.

 Fila Pedido de Prorrogação de Prazo

-  Nesta  fila  chegarão  os  Inquéritos  vindos  do  NIC  em  que  houve  pedido  de
prorrogação de prazo, e também poderão estar os processos que foram movidos
pelos  próprios  funcionários  do  NIMP,  ao  analisarem e  utilizarem a  atividade  de
“Prorrogação de Prazo”, encontrada na fila “Cadastrado”.

 Fila Resposta Prorrogação de Prazo

-  Fila em que chegarão os Inquéritos que a promotoria já analisou o pedido de
prorrogação  de  prazo,  e  encaminhou  de  volta  para  o  NIMP  para  que  sejam
encaminhados ao NIC.
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 Fila Ag. Cumprimento de Diligência

- Nesta fila chegarão os Inquéritos que o Promotor solicitou alguma diligência e que
serão encaminhados para o NIC.

 Fila Diligência Cumprida

- Fila em que os Inquéritos em que o Promotor solicitou diligências irão voltar do
NIC, após estas serem cumpridas.

 Fila Ag. Análise do NIMP

-  Nesta  fila  chegarão  os  Inquéritos  que  o  NIC  encaminhou  para  o  NIMP  sem
classificar o indiciamento, e também os Processos físicos que já foram peticionados
pela  promotoria  e deverão ter  a  carga remetida para  o TJ  (baixa  de processos
judiciais físicos). Nesta fila também há a possibilidade de utilizar a atividade que
lança a movimentação de “Encaminhamento a órgão externo”, quando o caso exigir.

 Fila Encaminhado a Órgão Externo

-  Ficam  os  inquéritos  nos  quais  foram  lançados  a  movimentação  de
“Encaminhamento a órgão externo”.

 Fila Devolvido ao TJ

-  Ficam os processos que foram peticionados pelas promotorias, e que o NIMP
remeteu para o TJ.  No caso de retorno de tais  processos,  é  possível  utilizar  a
atividade  “Entrada  da  carga”  presente  nesta  fila,  o  que  moverá  os  processos
novamente para a fila “Recebidos (Físicos)”.

A  equipe  residente  da  Softplan  está  à  disposição  em  caso  de  dúvidas.
Atendemos de segunda à sexta, das 8h as 18h, telefones: 2122-5223, 2122-5234,
2122-5239, 0800 600 7909, e por e-mail: suporte.saj@mpal.mp.br.

Atenciosamente,

Mariana Leite 
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