
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ATO CONJUNTO Nº 001/2021-PGJ/CGMP

Implementa,  no  âmbito  do  Ministério
Público  do  Estado  do  Paraná,  o
“Programa  Eletrônico  de  Registro,
Tramitação,  Acompanhamento  e
Organização  das  Atividades  Finalísticas
Extrajudiciais  do  Ministério  Público  –
ePROMP”,  mediante  a  gradativa
implantação  dos  módulos  do  respectivo
sistema.

O  PROCURADOR-GERAL DE  JUSTIÇA DO  ESTADO
DO  PARANÁ e  o  CORREGEDOR-GERAL  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO
ESTADO DO  PARANÁ,  no  uso  das  atribuições  previstas  na  Lei  Complementar
Estadual nº 85, de 27 de dezembro de 1999 – Lei Orgânica do Ministério Público do
Estado do Paraná, e

Considerando a necessidade de dotar as Promotorias de
Justiça  com recursos tecnológicos que assegurem maior  eficiência,  celeridade e
efetividade na tramitação dos procedimentos extrajudiciais;

Considerando as deliberações do Comitê Estratégico de
Tecnologia  da  Informação  (CETI)  quanto  à  conveniência  do  desenvolvimento  de
novas ferramentas de modernização da atuação institucional, sobretudo a criação de
plataforma específica que permita,  gradualmente,  a instauração e tramitação dos
procedimentos extrajudiciais em ambiente exclusivamente virtual;

Considerando que,  mediante  profícua  interlocução  e
detalhado estudo e discussão promovidos pelo Grupo de Trabalho ePROMP apoiado
pelo  Departamento  de  Tecnologia  da  Informação  (DTI/SUBADM),  com  diversos
setores e órgãos de execução, foi desenvolvido o “Programa Eletrônico de Registro,
Tramitação,  Acompanhamento  e  Organização  das  Atividades  Finalísticas
Extrajudiciais do Ministério Público – ePROMP”, com a disponibilização do primeiro
módulo desse novo sistema, destinado à tramitação de “Notícias de Fato”, de forma
integralmente eletrônica;

Considerando que os  módulos subsequentes, atinentes
aos demais procedimentos extrajudiciais, observadas as peculiaridades que lhe são
próprias e as funcionalidades que lhes são inerentes, encontram-se em  adiantada
fase de desenvolvimento, devendo a implementação do referido sistema (ePROMP),
por consequência, operar-se gradativamente, com a paulatina disponibilização de
todos os seus segmentos;
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Considerando que  o  ePROMP,  será  adotado  tão
somente em relação aos novos procedimentos, não substituindo nem invalidando o
PRO-MP, instituído por meio do Ato Conjunto nº 02/2010-PGJ/CGMP, cuja aplicação
continuará  sendo  realizada  em  relação  aos  procedimentos  já  existentes,  até  o
respectivo encerramento;

Considerando, por fim, a necessidade de dar-se início à
progressiva implantação do ePROMP,  como forma de conferir maior modernidade,
agilidade e eficácia à atuação institucional,

R E S O L V E M

Art.  1º Implementar,  no  âmbito  do  Ministério  Público  do  Paraná,  o  “Programa
Eletrônico de Registro, Tramitação, Acompanhamento e Organização das Atividades
Finalísticas  Extrajudiciais  do  Ministério  Público  –  ePROMP”,  como  plataforma
eletrônica para a instauração, tramitação e movimentação digital dos procedimentos
extrajudiciais do MPPR.

Art. 2º A implantação do ePROMP ocorrerá de forma gradativa, tendo início pelo
módulo  “Notícia  de  Fato”.  Os  módulos  relativos  aos  demais  procedimentos
extrajudiciais  serão  disponibilizados  paulatinamente,  conforme  as  rotinas  e  o
cronograma específicos a serem divulgados  pela Corregedoria-Geral do Ministério
Público.

Art. 3º A partir da disponibilização do sistema ePROMP para a unidade ministerial, o
registro,  o  trâmite  e  o  movimento  das  rotinas  extrajudiciais  para  as  quais  a
plataforma eletrônica esteja  disponível  serão realizados exclusivamente  por  esse
sistema. Os procedimentos já instaurados continuarão a tramitar de modo físico, por
meio do sistema PRO-MP, até o respectivo encerramento.

Art. 4º A implantação do módulo “Notícia de Fato”  do ePROMP será  realizada de
forma escalonada nas unidades ministeriais de todo o Estado, conforme cronograma
elaborado pelo Departamento de Tecnologia da Informação, a ser divulgado pela
Corregedoria-Geral do Ministério Público.

§  1º Implantado  na  unidade  ministerial  o  módulo  de  que  trata  este  artigo,  a
instauração  de  novas  Notícias  de  Fato,  seu  respectivo  registro,  trâmite  e
movimentação  serão  realizados obrigatória e exclusivamente, na forma digital, via
ePROMP, vedada a utilização do PRO-MP.
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§ 2º As Notícias de Fato anteriores à implementação do novo sistema continuarão a
tramitar,  conforme  o  previsto  no  artigo  3º, em  formato  físico,  até  o  respectivo
encerramento, por meio do PRO-MP.

Art.  5º Os  demais  procedimentos  extrajudiciais,  até  que  sejam  implantados  os
módulos  respectivos  no  ePROMP,  continuarão  a  tramitar  na  forma física,  sendo
registrados e acompanhados no sistema PRO-MP, disciplinado pelo Ato Conjunto nº
02/2010-PGJ/CGMP, até o respectivo encerramento.

Art. 6º O procedimento eletrônico de que trata o ePROMP é composto por:

I - documentos nato-digitais, quando criados originariamente em meio eletrônico;

II - documentos  digitalizados,  quando  obtidos  a  partir  da  conversão  de  um
documento não digital em código digital;

III - referências a documentos que não possibilitem conversão em formato digital e
que devam ficar sob a guarda física da unidade ministerial.

§ 1º Os documentos nato-digitais são considerados originais.

§ 2º Os documentos digitalizados são considerados cópias simples.

§  3º Ressalvada  a  hipótese  de  alegação  fundamentada  de  adulteração  de
documento original  – antes ou durante o processo de digitalização – os extratos
digitais e quaisquer documentos digitalizados juntados ao procedimento eletrônico
têm idêntica força probante dos originais, conforme disposto no art. 11, § 1º, da Lei
nº 11.419/2006.

Art.  7º É  responsabilidade  do  membro  e/ou  servidor  que  realizar  a  juntada  de
documento digitalizado:

I - conferir se o documento digitalizado está legível e se é fiel imagem do original;

II - guardar os documentos originais que possuam relevância instrutória para futuros
procedimentos  ou  processos,  a  critério  do  Promotor  de  Justiça  responsável,
mantendo referência no procedimento eletrônico.

§ 1º Na conferência de que trata o inciso I, o responsável deverá registrar se foi
apresentado documento original, documento original acompanhado de cópias, cópia
autenticada em cartório ou administrativamente ou cópia não autenticada.
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§  2º Quando  houver  restituição  de  documentos  originais  ao  apresentante,  é
necessário adverti-lo sobre a necessidade de que a documentação seja mantida sob
sua guarda e responsabilidade, apondo-se certidão nos autos acerca da devolução e
da referida advertência.

§ 3º Os documentos que ficarem ilegíveis ou cuja digitalização seja inviável,  em
razão do volume ou do formato, ficarão sob guarda física da unidade ministerial,
mantendo referência no procedimento eletrônico.

§ 4º A referência  de  que tratam o  inciso  II  e  o  §  3º  deverá  conter  a  descrição
completa do documento e a localização física correspondente.

§ 5º Os documentos que ficarem sob a guarda física da unidade ministerial serão
mantidos em pasta  própria  e  específica  para  cada  procedimento,  com expressa
referência ao número do procedimento eletrônico.

§  6º A guarda  conferida  aos  documentos  deverá  ser  certificada  no  histórico  de
movimentos do procedimento extrajudicial eletrônico, mediante descrição específica
do ato.

Art. 8º Na impossibilidade de as partes assinarem digitalmente Termo de Declaração
ou  qualquer  outro  documento  produzido  pela  unidade  ministerial,  o  documento
deverá ser impresso, assinado pelas partes no suporte físico (papel) e digitalizado
em seguida.

Parágrafo único. Os documentos de que trata este artigo deverão ser digitalizados
e  inseridos  no  procedimento  eletrônico,  arquivando-se  os  originais  na  unidade
ministerial, em conjunto com os demais documentos físicos do procedimento a que
se referem, na forma do § 5º do art. 7º.

Art.  9º A disponibilização de documentos digitais  às  partes,  aos advogados e a
eventuais  interessados,  mediante  a  geração  de  arquivo  digital,  observará  as
disposições contidas na Resolução nº 441/2015-PGJ, no Ato Conjunto nº 01/2019-
PGJ/CGMP e na Resolução nº 5457/2018-PGJ.

Art.  10. O ePROMP, de caráter permanente, oficial e obrigatório, será gerenciado
quanto às suas funcionalidades pela Corregedoria-Geral  do Ministério Público do
Paraná.

Parágrafo  único. Na  área  da  tecnologia  da  informação,  o  gerenciamento  será
realizado pelo Departamento de Tecnologia da Informação da Subprocuradoria-Geral

4



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

(Ato Conjunto nº 001/2021-PGJ/CGMP)

de Justiça para Assuntos Administrativos (SUBADM/DTI), que prestará às unidades
ministeriais o suporte técnico necessário.

Art. 11. O sistema ePROMP será de utilização obrigatória também para o registro de
atendimento ao público, conforme módulo específico já disponibilizado às unidades
ministeriais.

Art. 12. Este Ato Conjunto entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 10 de maio de 2021.

Gilberto Giacoia
Procurador-Geral de Justiça

Moacir Gonçalves Nogueira Neto
Corregedor-Geral do Ministério Público
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