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Autenticação no Sistema

Para efetuar autenticação no sistema o usuário deverá acessar o sistema clicando no link
http://producao.mp.pi.gov.br:8081/plantao:

1. Informar a sua matricula, como o nome de usuário;
2. A senha que é a mesma usada para acessar a Internet, ou seja, é a cadastrada no LDAP. 

Observação: o usuário deve estar registrado para acessar este sistema mesmo já possuindo o 
cadastro de acesso a internet, sendo este registro feito na Coordenadoria de Tecnologia da 
Informação;

3. Clicar no botão Acessar;

Possíveis problemas que podem ocorrer no momento da tentativa de acesso:
• Matrícula deve ser preenchida;
• Senha deve ser preenchida;
• Login falhou;

http://producao.mp.pi.gov.br:8081/plantao
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Componentes da Tela Principal

Na figura a seguir temos a tela inicial do sistema, que é visualizada assim que a autenticação é 
realizada:

Esta tela possui os seguintes componentes:
1. Menu Principal do Sistema:

• Página Inicial: acesso à tela principal a partir de qualquer tela do sistema.
• Cadastros – Plantões: listagem, pesquisa, edição e relatório dos plantões.
• Sair: sair do sistema.

2. Filtro de Pesquisa: Campos para executar a consulta, ao finalizar clicar no botão 
Pesquisar:

• 2.1 - Campo Comarca: Exitem 2 (duas) formas para selecionar a comarca:
• A primeira é com o Auto complemento, onde será exibida uma lista de

comarcas que começam com o mesmo nome digitado pelo usuário, como
mostrado na figura abaixo: 

• A segunda forma é a Escolha a partir de uma lista, clicando no link “Escolher a 
comarca”, digitar no campo nome a comarca desejada, depois clicar no link 
“Selecionar” e fechar a tela clicando no canto superior direito onde há um ícone em 
forma de X, conforme figura a seguir:
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• 2.2 - Campo Observação: Digitar a observação no campo, conforme abaixo:

• 2.3 - Campo Data: Deve-se clicar no ícone ao lado do campo e selecionar a data 
desejada, conforme abaixo:

• 2.4 - Campo Do usuário atual: Filtrar os plantões do usuário autenticado, ou seja, 
quando a opção estiver selecionada, somente os plantões com procurador/promotor 
associado serão exibidos, os plantões sem membro associado não serão exibidos, 
conforme abaixo:

• 2.5 - Botão Pesquisar: Executar a consulta

• 2.6 - Botão Limpar: Limpar todos os campos para executar um nova consulta.

• Observação: Caso nenhum campo seja preenchido a consulta retornará todos os 
plantões.

3. Resultados da Pesquisa – Listagem dos Plantões: caso a consulta não retorne nenhum 
registro será exibida a seguinte tela:
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4. Ações sobre os plantões cadastrados:

• Link Ver: Listagem detalhada das informações dos plantões, a divisão foi realizada 
em 03 (três) abas:
Comarca – Ocorrências – Órgão, conforme figura abaixo, para acessar às 
informações de cada aba basta clicar em cima da mesma:

• Link Editar: Alteração das informações dos plantões, a divisão foi realizada em 2 
(duas) abas: Plantão (Vide item “Editar Plantão”) – Ocorrências (Vide item “Editar 
Ocorrência”), conforme figura abaixo:
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• Link Imprimir: Geração do relatório analítico com todas as informações do plantão, 
essa opção só fica disponível quando o plantão já tem membro vinculado, o sistema 
realiza a vinculação automaticamente no momento que o membro altera alguma 
informação e clica no botão Salvar ou no botão Salvar e continuar editando:
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Editar o Plantão

• Na figura a seguir  temos a  tela do sistema, aba Plantão,  que é visualizada  assim que o 
usuário clicar no botão Editar,  para que possa alterar as informações básicas do plantão, 
observando sempre que ao alterar qualquer informação o sistema associa automaticamente o 
plantão ao usuário logado no sistema.

• Os campos marcados com asterisco (*) , são campos de preenchimento obrigatório, ou seja, 
o usuário não conseguirá salvar as alterações sem preencher os campos Data, Natureza do 
plantão e Comarca.

• Esta tela possui os seguinte componentes:

1. Campo Data: para que possa ser alterada a data do plantão, para isso deve-se clicar no 
ícone ao lado do campo e selecionar a data desejada, conforme abaixo:

Observação: As informações do plantão não podem ser alteradas com mais de 10 (dez) dias 
a partir desta data, mas este prazo de alteração pode ser adiadas se for requerido e aceito pela 
Corregedoria do Ministério Público.

2. Campo Natureza do plantão: Pode ser Titular (caso o membro seja o titular do plantão) e 
Respondendo (caso o membro esteja  respondendo por  aquele  plantão no lugar  de  outro 
membro), para isso deve-se selecionar a natureza conforme a seguir:



9

3. Campo Observação: Alterar ou adicionar alguma observação pertinente ao plantão, para 
isso deve-se digitar no campo conforme abaixo:

4. Campo Comarca: Existem 2 (duas) formas para selecionar a comarca:

• A primeira é com o Auto complemento, onde será mostrado uma lista de comarcas 
que começam com o mesmo nome digitado pelo usuário, como mostrado na figura 
abaixo: 

• A segunda forma é a Escolha a partir de uma lista,  clicando no link “Escolher a 
comarca”,  digitar  no  campo  nome  a  comarca  desejada,  depois  clicar  no  link 
“Selecionar” e fechar a tela clicando no canto superior direito onde há um ícone em 
forma de X, conforme figura abaixo: 

5. Campo Órgão: Exitem 2 (duas) formas para selecionar o órgão:

• A primeira é com o Auto complemento, onde será mostrado uma lista de órgãos que
começam com o mesmo nome digitado pelo usuário,  como mostrado na figura a 
seguir: 
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• A segunda forma é a Escolha a partir de uma lista,  clicando no link “Escolher o  
órgão”, digitar no campo nome o órgão desejado, depois clicar no link “Selecionar” e 
fechar a tela clicando no canto superior direito onde há um ícone em forma de X, 
conforme figura abaixo: 

6. Botão "Salvar": Aplicar as alterações e ser redirecionado para a listagem do plantão.

7. Botão "Salvar e continuar editando": Aplicar as alterações e continuar na mesma tela para 
outra alteração.

8. Botão "Deletar": Deletar o plantão e todas as suas informações.

9. Botão "Cancelar": Cancela a alteração e ocorre o redirecionamento para a listagem do 
plantão.
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Administrar as Ocorrências do Plantão

Durante a edição do plantão na aba chamada de ocorrências, é possível controlar (adicionar, alterar 
e remover) as ocorrências do plantão.

A figura 1 exibida abaixo mostra a tela de controle das ocorrências:

Figura 1: aba do controle das ocorrências na edição do plantão

A seguir serão mostrados os passos que devem ser feitos para preencher as informações referentes à 
ocorrência:

 1 Na página de edição do plantão deve-se clicar na aba chamada de ocorrência para que se 
possa administrar as ocorrências do plantão;

 2 Informar o número do documento (por exemplo, número do inquérito policial, número do 
processo judicial, entre outros) que identifica o documento da ocorrência. Ele será associado 
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a algum tipo de documento a ser informado no próximo passo;
 3 Escolher  o  tipo  de  documento,  que  define  qual  foi  o  tipo  de  documento  em  que  foi 

registrada a  ocorrência,  como um auto de prisão,  inquérito ou processo,  em que há três 
formas para fazer o seu preenchimento: 

 3.1 Auto complemento,  onde será mostrado uma lista de tipos de documentos  que 
começam com o mesmo nome digitado pelo usuário, que pode ser selecionado para 
associar o tipo de documento com a ocorrência, como mostrado na figura abaixo: 

 3.2 Escolha a partir de uma lista: 
 3.2.1 Deve-se clicar no link escolher o tipo de documento, que pode ser visto 

na  figura 1, e uma tela para seleção de tipos de documentos será mostrada 
conforme figura abaixo:

 3.2.2 O usuário pode filtrar os tipos de documentos que tenham descrição que 
comecem com o mesmo texto digitado por ele;

 3.2.3 Escolher um tipo de documento na lista clicando no link selecionar;
 3.2.4 Se a lista de tipos de documento exibidas for longa aparecerá links em 

baixo da lista para navegação em outras páginas e exibição dos demais tipos 
de documento;

 3.2.5 Fechar a  tela  clicando no canto superior  direito  onde há um ícone em 
forma de X.

 3.3 Adicionar outro tipo de documento, caso não haja o tipo de documento listado 
deve-se: 

 3.3.1 Clicar no link escolher o tipo de documento, que pode ser visto na figura 



13

1, e uma tela para seleção de tipos de documentos será mostrada conforme 
figura a seguir:

 3.3.2 Clicar na barra adicionar outro tipo de documento para que o formulário 
seja exibido;

 3.3.3 Preencher o campo  descrição, que é o nome do tipo de documento que 
está sendo criado;

 3.3.4 Clicar no link adicionar;
 3.3.5 Possíveis erros que podem ocorrer: 

 3.3.5.1 Um valor é requerido no campo descrição;
 3.3.6 Fechar a  tela  clicando no canto superior  direito  onde há um ícone em 

forma de X.
 3.4 Quando for selecionado será mostrado o tipo de documento na tela em uma tabela, 

conforme figura abaixo: 

 4 Escolher a natureza da ocorrência, definindo se a ocorrência foi cível ou criminal;
 5 Escolher os assuntos, de forma a definir uma lista de assuntos da ocorrência, em que há três 

formas para fazer o seu preenchimento: 
 5.1 Auto complemento, onde será mostrado uma lista de assuntos que começam com o 

mesmo  nome  digitado  pelo  usuário  e  que  sejam  da  natureza  da  ocorrência 
selecionada, de forma a associar os assuntos com a ocorrência, como mostrado na 
figura a seguir, o usuário deve digitar pelo menos três letras para aparecer a lista: 
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 5.2 Escolha a partir de uma lista: 
 5.2.1 Deve-se clicar no link escolher os assuntos, que pode ser visto na figura 

1, e uma tela para seleção de assuntos será mostrada conforme figura abaixo, 
onde serão exibidos apenas os assuntos que sejam da natureza da ocorrência 
especificada anteriormente:

 5.2.2 O usuário pode filtrar os assuntos que tenham nome que comecem com o 
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mesmo texto digitado por ele;
 5.2.3 Escolher  os  assuntos  exibidos  na  lista  que  farão  parte  da  ocorrência 

clicando no link adicionar;
 5.2.4 Ou remover a associação feita clicando no link remover;
 5.2.5 Se a lista de assuntos exibidos for longa aparecerá links em baixo da lista 

para navegação em outras páginas e exibição dos demais assuntos;
 5.2.6 Fechar a  tela  clicando no canto superior  direito  onde há um ícone em 

forma de X.
 5.3 Adicionar outro assunto, caso ele não esteja cadastrado deve-se: 

 5.3.1 Clicar no link  escolher os assuntos, como pode ser visto na  figura 1, e 
uma tela para seleção de assuntos será mostrada conforme figura abaixo:

 5.3.2 Clicar  na  barra  adicionar  outro  assunto para  que  o  formulário  seja 



16

exibido;
 5.3.3 Preencher o campo nome, que é o nome do assunto que está sendo criado;
 5.3.4 Clicar no link adicionar;
 5.3.5 Possíveis erros que podem ocorrer: 

 5.3.5.1 Um valor é requerido no campo nome;
 5.3.6 Fechar a  tela  clicando no canto superior  direito  onde há um ícone em 

forma de X.
 5.4 Quando forem selecionados serão mostrados os assuntos na tela em uma tabela, 

conforme figura abaixo, e que podem ser removidos clicando no link remover:

 6 Escolher as providências adotadas, de forma a definir uma lista de providências adotadas 
da ocorrência, em que há três formas para fazer o seu preenchimento: 

 6.1 Auto complemento, onde será mostrado uma lista de providências adotadas que 
começam com o mesmo nome digitado pelo usuário e que sejam da natureza da 
ocorrência  selecionada,  de  forma  a  associar  as  providências  adotadas  com  a 
ocorrência, como mostrado na figura abaixo, o usuário deve digitar pelo menos três 
letras para aparecer a lista: 

 6.2 Escolha a partir de uma lista: 
 6.2.1 Deve-se clicar no link escolher as providências adotadas, que pode ser 

visto  na  figura  1,  e  uma tela  para  seleção  de  providências  adotadas  será 
mostrada conforme figura abaixo, onde serão exibidos apenas as providências 
adotadas que sejam da natureza da ocorrência especificada anteriormente:
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 6.2.2 usuário  pode  filtrar  as  providências  adotadas  que  tenham  nome  que 
comecem com o mesmo texto digitado por ele;

 6.2.3 Escolher  as  providências  adotadas  exibidos  na  lista  que  farão  parte  da 
ocorrência clicando no link adicionar;

 6.2.4 Ou remover a associação feita clicando no link remover;
 6.2.5 Se a lista de providências adotadas exibidas for longa aparecerá links em 

baixo  da  lista  para  navegação  em  outras  páginas  e  exibição  das  demais 
providências adotadas;

 6.2.6 Fechar a  tela  clicando no canto superior  direito  onde há um ícone em 
forma de X.

 6.3 Adicionar outra providência adotada, caso ela não esteja cadastrada deve-se: 
 6.3.1 Clicar no link escolher as providências adotadas, como pode ser visto na 

figura 1,  e  uma tela para  seleção de providências adotadas  será mostrada 
conforme figura abaixo:
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 6.3.2 Clicar  na  barra  adicionar  outra  providência  adotada para  que  o 
formulário seja exibido;

 6.3.3 Preencher o campo nome, que é o nome da providência adotada que está 
sendo criado;

 6.3.4 Clicar no link adicionar;
 6.3.5 Possíveis erros que podem ocorrer: 

 6.3.5.1 Um valor é requerido no campo nome;
 6.3.6 Fechar a  tela  clicando no canto superior  direito  onde há um ícone em 

forma de X.
 6.4 Quando forem selecionadas serão mostradas as providências adotadas na tela em 

uma tabela, conforme figura abaixo, e que podem ser removidos clicando no link 
remover:

 7 Escolher a origem, que define onde foi originado a ocorrência, em que há três formas para 
fazer o seu preenchimento: 

 7.1 Auto complemento, onde será mostrado uma lista de origens que começam com o 
mesmo nome digitado pelo usuário, que pode ser selecionado para associar a origem 
com a ocorrência, como mostrado na figura a seguir: 
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 7.2 Escolha a partir de uma lista: 
 7.2.1 Deve-se clicar no link escolher a origem, que pode ser visto na figura 1, 

e uma tela para seleção da origem será mostrada conforme figura abaixo:

 7.2.2 O usuário pode filtrar as origens que tenham nome que comecem com o 
mesmo texto digitado por ele;

 7.2.3 Escolher uma origem na lista clicando no link selecionar;
 7.2.4 Se a lista de origens exibidas for longa aparecerá links em baixo da lista 

para navegação em outras páginas e exibição das demais origens;
 7.2.5 Fechar a  tela  clicando no canto superior  direito  onde há um ícone em 

forma de X.
 7.3 Adicionar outra origem, caso não haja a origem listada deve-se: 

 7.3.1 Clicar no link escolher a origem, que pode ser visto na figura 1, e uma 
tela para seleção de tipos de documentos será mostrada conforme figura a 
seguir:
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 7.3.2 Clicar  na  barra  adicionar  outra  origem para  que  o  formulário  seja 
exibido;

 7.3.3 Preencher o campo nome, que é o nome da origem que está sendo criado;
 7.3.4 Clicar no link adicionar;
 7.3.5 Possíveis erros que podem ocorrer: 

 7.3.5.1 Um valor é requerido no campo nome;
 7.3.6 Fechar a  tela  clicando no canto superior  direito  onde há um ícone em 

forma de X.
 7.4 Quando for selecionado será mostrado a origem na tela em uma tabela, conforme 

figura abaixo: 

 8 Adicionar as partes, seguindo as seguintes etapas: 
 8.1 Clicar no link escolher as partes, como pode ser visto na figura 1, e uma tela para 

seleção de partes será mostrada conforme figura abaixo:

 8.2 Escolher o tipo de parte que pode ser a vítima, o acusado entre outros;



21

 8.3 Preencher o campo nome, que é o nome da parte que está sendo criada;
 8.4 Opcionalmente preencher o campo CPF da parte;
 8.5 Opcionalmente preencher a informação do número da identidade junto com a sigla 

do órgão expedidor da parte e do estado;
 8.6 Opcionalmente preencher o nome da mãe da parte;
 8.7 Clicar no link adicionar;
 8.8 Possíveis erros que podem ocorrer: 

 8.8.1 Um valor é requerido no campo nome;
 8.9 Fechar a tela clicando no canto superior direito onde há um ícone em forma de X.
 8.10 Quando for selecionado será mostrado a parte na tela em uma tabela, conforme 

figura abaixo: 

 9 Na tela de preenchimento da ocorrência clicar no link: 
 9.1 Adicionar que somente aparecerá caso se esteja adicionando uma ocorrência ao 

plantão;
 9.2 Alterar que somente aparecerá caso se esteja alterando a ocorrência para que as 

alterações tenham efeito;
 10 Caso não ocorra erro o formulário da ocorrência será limpo e estará pronto para adição de 

uma nova ocorrência ao plantão;
 11 Possíveis erros que podem ocorrer na adição ou alteração da ocorrência: 

 11.1 Um valor é requerido no campo número do documento;
 11.2 A origem deve ser configurada;
 11.3 O tipo do documento de origem deve ser configurado;

 12 A qualquer momento, tanto quando se estiver adicionando como alterando uma ocorrência, 
o  usuário  poderá  cancelar  a  edição  da  ocorrência  clicando  no link  limpar,  deixando  o 
formulário limpo e pronto para a adição de uma nova ocorrência;

 13 Caso o usuário queira alterar uma ocorrência, deverá clicar no link chamado  alterar, na 
ocorrência listada, e o formulário de preenchimento da ocorrência será carregado com os 
dados da ocorrência e o usuário poderá então fazer as devidas alterações;

 14 Caso o usuário queira remover a ocorrência deverá clicar no link  remover na ocorrência 
listada;

 15 Para salvar as alterações no plantão e suas ocorrências no banco de dados o usuário deverá 
clicar no botão salvar e continuar editando,onde depois da ação de clicar no botão a tela de 
edição  do  plantão  continue  sendo  exibida.  Esta  ação  é  recomendada  que  se  faça 
periodicamente  para  evitar  perda  de  dados.  Este  botão  está  disponível  também  na  aba 
“plantão” e possui a mesma função;

 16 O usuário pode também clicar no botão salvar caso queira salvar as alterações e então sair 
da tela de edição do plantão. Este botão está disponível também na aba “plantão” e possui a 
mesma função;

 17 Possíveis erros que podem ocorrer durante a gravação do plantão: 
 17.1 Um valor é requerido para a data;
 17.2 O plantão só pode ser modificado dentro de 10 (dez) dias;
 17.3 Não pode haver mais de um plantão para mesma comarca, na mesma data e com o 

mesmo tipo de órgão.
 18 Observação: o prazo de alteração dos dados do plantão pode ser adiado se for requerido e 

aceito pelo membro a Corregedoria Geral do MPE-PI.
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Sugestões e Críticas Quanto ao Manual

Sugestões e críticas quanto ao manual para o membro do sistema de controle de plantões 
podem ser enviadas para o e-mail informatica@mppi.mp.br.

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Ministério Público do Estado do Piauí

mailto:informatica@mppi.mp.br

