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OFÍCIO CIRCULAR Nº 07/2019-CAOCRIM                            

      Teresina, 23 de maio de 2019. 

                                                           

 

 

 Assunto: SISBO e SISPROCEP   

 

 

 

Excelentíssimos(as) Promotores(as) e Procuradores(as) de Justiça Criminais, 

 

Informamos que, a requerimento do CAOCRIM, a Delegacia-Geral da Polícia Civil 

do Piauí-PCPI autorizou, formalmente, acesso ao Sistema de Boletim de Ocorrência (SISBO) e 

ao Sistema de Procedimentos Policiais (SISPROCEP), pelos Promotores de Justiça Criminais do 

Piauí. 

O SISBO traz todas as informações e documentos referentes a boletins de ocorrência 

lavrados no Piauí, enquanto o SISPROCEP levanta informações e documentos dos inquéritos 

policiais eletrônicos e dos termos circunstanciados de ocorrência (TCO). 

 

O acesso pelos Promotores e Procuradores de Justiça Criminais aos referidos 

sistemas fortalecerá a atividade do controle externo da atividade policial, bem como trará 

histórico de dados de pessoas e bens coletados no âmbito da atividade da Polícia Judiciária, 

fortalecendo, assim, a atuação ministerial em suas manifestações e investigações criminais.    

 

O acesso aos sistemas da Polícia Civil é fruto de mais uma parceria entre o MPPI e a 

PCPI. Agradecemos, para tanto, os esforços do Delegado-Geral Lucy Keiko, que prontamente 

atendeu ao pedido do CAOCRIM. 

 

Acesso pelos Promotores Criminais aos sistemas. Como se dará? 

A Gerência de Sistemas (GSI), da Delegacia-geral da PCPI, criou usuário e login 

provisórios para todos os Promotores e Procuradores de Justiça Criminais, conforme relação 

enviada pelo CAOCRIM. 



  

O membro que desejar obter seu usuário e senha provisórios, deverá enviar e-mail 

para o CAOCRIM (caocrim@mppi.mp.br) requerendo o seu acesso. O CAOCRIM, em seguida, 

encaminhará e-mail ao membro solicitante enviando-lhe usuário e senha provisórios. 

 

Com usuário e senha provisórios, os membros acessarão: 

 http://sistemas.pc.pi.gov.br/sisbo/index.php?ct=1 (SISBO); 

 http://sistemas.pc.pi.gov.br/sisprocep/index.php?ct=1 (SISPROCEP); 

                    ou www.pc.pi.gov.br – Zona do Policial);   

 

 

Após o primeiro acesso, os membros gerarão o usuário e senha definitivos, para uso 

pessoal; 

Para mais informações ou dúvidas, entrar em contato com o Oficial de Gabinete do 

CAOCRIM, Glauco Ventura. 

Informamos, por fim, que a Comissão do BID (Busca Integrada de Dados) já está 

trabalhando para indexar os sistemas SISBO e SISPROCEP à plataforma de buscas do MPPI. 

 

Atenciosamente, 

 

Sinobilino Pinheiro da Silva Júnior 

Promotor de Justiça-PI 

Coordenador do CAOCRIM-PI 
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