
ORÁCULO

O Oráculo é uma aplicação desenvolvida pela Divisão de Análise do Tribunal

de Justiça do Estado do Paraná, que roda na web (no navegador da Internet) e que

faz uma pesquisa nas bases de vários sistemas criminais, procurando por réus ou

indiciados em processos, pelo seu nome fonetizado.

Para acessar o Sistema, deverão ser seguidos os seguintes passos:

1. Acesse  a  página  de  internet  no  link  https:<//www.tjpr.jus.br/>  e  no  campo

“entrar”, insira o usuário e a senha.

2. Clique na aba “Sistemas e Serviços”:



3. Ao lado esquerdo da tela, no campo Sistemas TJPR, clique em Oráculo:

4. Após clicar no Sistema Oráculo, aparecerá o campo para pesquisa.

Nesta tela, deve-se informar o nome do réu/indiciado (obrigatório no mínimo

dois  nomes),  a  filiação  (recomendada)  e  o  tipo  e  o  número  do  feito

(obrigatório,  porém não influi  na  pesquisa)  para  o  qual  se  está  buscando

informações de antecedentes. 
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5. Deve-se  clicar  no  botão  Pesquisar  para  iniciar  a  pesquisa  de  nomes

foneticamente  semelhantes  nas bases de dados dos sistemas.  O Oráculo

poderá não trazer nenhum registro por não encontrar nenhuma ocorrência

para  todos  os  critérios  informados  ou  retornar  uma  lista  de  nomes  de

réus/indiciados em processos que atenderam aos critérios informados. 
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6. O usuário pode navegar entre as páginas com os nomes retornados e marcar

aqueles que julga ser a pessoa desejada e clicar no botão “Detalhar” ao final

da tela. 



7. Após  selecionar  os  nomes  e  clicar  em  “detalhar”,  aparecerão  todas  as

ocorrências do réu. 

8. É importante conferir as informações cadastrais para se certificar de que é a

pessoa  desejada  e  para  gerar  o  relatório  de  informações  dos  nomes

selecionados, deverá clicar em “Gerar Relatório”:





9. Se nenhuma das pessoas listadas for a pessoa desejada, pode-se clicar no

botão Gerar relatório - “Nada a Listar”, na parte inferior da tela. Nesse caso

será gerado um relatório “NADA A LISTAR”.



Gerando o seguinte relatório:

Curitiba, junho de 2017.

Equipe do CAOP das Promotorias Criminais,

do Júri e de Execuções Penais


