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Passo 1:  Após baixar o documento do Relatório de Inteligência Financeira no sistema do COAF, o Promotor de
Justiça deve criar um processo de registro de Relatório de Inteligência Financeira de Intercâmbio no SEI. Para isso,
deve clicar em ‘Iniciar Processo’, no canto superior esquerdo da tela inicial do sistema.

 
Passo 2: Clicar no ícone ‘+’ em verde para abrir todas as opções de processos.
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Passo 3: Digitar ‘CAEx NI’ no campo ‘Escolha o Tipo do Processo’ e clicar em ‘CAEX NI – Tratamento de relatório de
inteligência financeira de intercâmbio’. O texto está em fundo vermelho por se tratar de processo sigiloso.

Passo 4: Preencher o campo ‘Especificação’ com ‘RIF + nº RIF’. Preencher o campo de ‘Interessados’ com o nome
do Promotor de Justiça interessado. Os demais campos não precisam ser preenchidos ou alterados. 
Clicar em ‘Salvar’.
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Passo 5: O processo está aberto e seu número está ao lado superior esquerdo da tela. A chave vermelha ao lado do
número do processo, indica que ele é sigiloso. Clicar no ícone ‘Incluir Documento’. 

Passo 6: Para incluir o documento do RIF, clicar no ícone ‘+’ em verde para abrir todas as opções de documentos e,
em seguida, clicar em ‘Externo’.
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Passo 7:  Preencher os campos 
Tipo do Documento: selecionar ‘CAEX NI – Relatório de Inteligência Financeira’. 
Data do Documento: selecionar a data do documento.
Formato: selecionar ‘Nato-digital’, indicando que o documento foi produzido originariamente em meio eletrônico.
Os demais campos ‘Remetente’, ‘Interessados’, ‘Classificação por Assuntos’, ‘Observações desta unidade’ e ‘Nível de
Acesso’ não devem ser preenchidos ou alterados.

Passo 8: Rolar a tela até o final, clicar em ‘Browse’ para incluir o documento do Relatório de Inteligência Financeira
em formato PDF. Clicar em ‘Confirmar Dados’.
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Passo 9:  O Relatório de Inteligência Financeira será aberto na tela e sua identificação aparecerá na árvore do
processo no canto superior esquerdo.

Passo 10:  Caso existam documentos adicionais a serem incluídos no processo, clicar no número do processo e
repetir os passos 5 a 8, utilizando as opções descritas a seguir.
Selecionar ‘CAEX NI - Ficha cadastral’ ou ‘CAEX NI – Plan. Relatório de Inteligência Financeira’ no campo ‘Tipo de
Documento’. O documento ‘CAEX NI - Ficha cadastral’ deve ser em formato html e o documento ‘CAEX NI – Plan.
Relatório de Inteligência Financeira’ em formato csv. A inclusão desses documentos é facultativa, isto é, eles devem
ser incluídos somente se foram encaminhados como anexos do RIF pelo COAF.
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Passo 11: Após a inclusão dos documentos, eles serão listados na árvore do processo.

Passo 12: O Promotor de Justiça pode solicitar o Relatório de Análise Técnica ao CAEx-NI, nesse caso deve seguir
as orientações da Instrução de Trabalho IT MP SEI CAEX NI 02 – Solicitação de Relatório de Análise Técnica do
CAEx NI.

Passo 13:  Conceder  acesso ao processo ao CAEx-NI,  clicando no número do processo e no ícone ‘Gerenciar
Credenciais de Acesso’.
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Passo 14:  Digitar o nome do Promotor de Justiça Chefe do CAEx NI e selecioná-lo na listagem. Caso ele tenha
acesso a mais de uma unidade,  abre-se outro  campo onde se deve informar a  unidade CAEX-NI  –  Núcleo de
Inteligência do Centro de Apoio Técnico à Execução e clicar em ‘Conceder’.

Passo 15: O acesso ao processo foi concedido à Chefia do CAEx NI. 
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Passo 16: Se o Promotor de Justiça não solicitou o Relatório de Análise Técnica do RIF, no passo 12, deve concluir o
processo na unidade, clicando no ícone ‘Concluir Processo’.
Caso o Promotor de Justiça tenha solicitado o Relatório de Análise Técnica, não deve concluir o processo, mas deve
aguardar o recebimento de e-mail do CAEx NI, informando que o relatório foi incluído no processo.
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