
ASSESSORIA DE PESQUISA CRIMINAL 

Instruções para solicitações via Sistema Verde 

 

1) Na página inicial, clique em MENU, no canto superior direito, e, após, em PESSOA. 
 

 

 

2) Na tela BUSCAR PESSOA, insira algum dado do(a) assistido(a) e clique em  

 

3) Se a pessoa já estiver cadastrada no sistema, seu nome aparecerá. Clique no nome 

para ir ao prontuário. 
 

Se a pessoa ainda não estiver cadastrada, clique em                         , preencha os 

dados da pessoa e clique em 

 

4) Uma vez no PRONTUÁRIO da pessoa, clique no caso ao qual a solicitação se refere.  
 

Se o caso ainda não estiver cadastrado no sistema, clique em                                                , 

preencha os dados do caso e clique em  

 

5) Na tela do caso, clique em ANDAMENTO, no menu à direita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) O título do andamento deverá ser “ENCAMINHAMENTO À ASSESSORIA DE 

PESQUISA CRIMINAL”. O corpo do andamento deverá conter: 

 

a) a descrição da solicitação; 

b) os dados da pessoa à qual a solicitação se refere, na hipótese de se tratar 

de caso com mais de um personagem; 

c) o nome e matrícula da pessoa solicitante, seja Defensor(a) Público(a) ou 

membro da equipe. 

 

7) Clique em  

 

8) Na barra superior, clique na CAIXA DE MENSAGENS, simbolizada por um envelope. 
 

 
 

9) Na Caixa de Mensagens, clique no botão 

 

10) No campo PARA, escreva “ASSESSORIA DE PESQUISA CRIMINAL” (o campo é auto 

preenchível). Em seguida, clique no botão    

 

11) O assunto ou o corpo da mensagem deverá conter: 

 

a) o número do caso referente à solicitação; 

b) o nome da pessoa à qual a solicitação se refere, na hipótese de se tratar de 

caso com mais de um personagem; 

c) informação sobre se é hipótese de pessoa presa, caso se tenha ciência de tal 

circunstância. 

 

12) Clique no botão  

 

Pronto! Sua solicitação foi enviada com sucesso, e será respondida o mais breve 

possível pela Assessoria de Pesquisa Criminal, que incluirá um andamento no caso e 

informará ao órgão de atuação através de mensagem no Verde e envio de e-mail. 


