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Módulos

• Registo de Entradas
• Registo de Processos
• Distribuição 
• Gestão de Processos
• Conta
• Guias
• Base de dados de Acórdãos



Registo de Entradas

• Registo de Documentos entrados por 
categorias

• Documento do tipo Processo que 
automaticamente aparece no registo de 
processos

• Outros documentos que são afectos aos 
respectivos processos. 



Registo de Processos

• Introdução dos dados relativos ao processo, 
nomeadamente proveniência, 
intervenientes, classificação por espécie e 
outros dados relevantes.

• Numeração de Processos
• Trabalho efectuado na Secção Central.



Distribuição

• Procede ao sorteio automático dos 
processos pelos respectivos relatores

• Gere os relatores em aberto
• Gere impedimentos
• Sorteia por espécie
• Guarda o histórico das distribuições



Gestão de Processos

• Contem todos os dados relevantes de cada 
processo

• Produz automaticamente todos os 
documentos relativos ao processo.

• Tem associados todos os documentos 
entrados e produzidos.

• Permite a consultas a todos os dados de 
cada processo.



Conta e Guias

• Com a introdução da condenação emite 
automaticamente a conta.

• Emite as guias, calcula prestações e gera 
ficheiro para a SIBS

• Interpreta os ficheiros da SIBS, emite os 
recibos de pagamento das guias e 
contabiliza as respectivas guias

• Informa faltas de pagamento, etc.



Consulta de Relatores

• Trata-se de um perfil da Gestão de 
Processos que permite aos relatores 
consultarem todos os dados dos processos 
que lhe estão distribuídos

• A Presidência tem acesso a todos os 
processos



Internet - Público

• Tem acesso a todos os acórdãos em versão 
texto integral

• Pode efectuar pesquisas em texto livre e 
pesquisa avançada

• Base de dados de todas as publicações da 
Biblioteca do TC

• Está em desenvolvimento o acesso à BD 
Acórdãos que permite consultar por campos



Internet - Intervenientes

• Está em desenvolvimento a consulta aos 
dados  dos processos por utilizadores 
devidamente credenciados

• Já está disponível o envio de peças 
processuais desde que estas tenham MDDE 
e assinatura digital.



Demonstrações

• Distribuição
• Gestão de Processos
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