
PORTARIA CONJUNTA Nº 01/2022 – SUBPLAN/SUBADM 
 
 
Regulamenta o uso do correio eletrônico 
institucional para usuários individuais e 
para unidades organizacionais no âmbito 
do Ministério Público do Estado do 
Paraná, e dá outras providências. 

 
 
A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS DE 
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo inciso VI do art. 5º do Regulamento Interno da SUBPLAN, aprovado pela 
Resolução nº 2643, de 10 de junho de 2020, e o SUBPROCURADOR-GERAL DE 
JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo inciso VII do art. 4º do Regulamento Interno da SUBADM, 
aprovado pela Resolução nº 2115, de 29 de abril de 2020, tendo em vista o contido 
no Processo SEI nº 19.19.9401.0011830/2020-11, e, ainda, 
 
Considerando o disposto na Resolução nº 27, de 7 de janeiro de 2011, que 
estabelece a Norma de Segurança em Tecnologia para utilização de Internet e 
Correio Eletrônico; 
 
Considerando a necessidade de estabelecer mecanismos de controle que garantam 
o uso adequado dos serviços de correio eletrônico no âmbito institucional; 
 
Considerando a necessidade de definir e implementar parâmetros, procedimentos e 
instrumentos que orientem a forma de apresentação e o conteúdo das mensagens 
eletrônicas, em consonância com o interesse público e a racionalidade do sistema de 
gestão da comunicação; 
 
Considerando a necessidade de aprimoramento da comunicação organizacional e 
da interlocução entre os órgãos e unidades que integram a estrutura do Ministério 
Público do Estado do Paraná; 
 
Considerando a necessidade de aprimoramento da comunicação dos órgãos do 
Ministério Público do Estado do Paraná com a população e com a sociedade em geral; 
 
Considerando a importância da utilização de canais e ferramentas apropriadas no 
trâmite de dados e informações, especialmente para a manutenção dos processos de 
trabalho e a geração do conhecimento no âmbito institucional, 
 
 
RESOLVEM: 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 

Art. 1º Esta Portaria Conjunta integra a Política de Segurança da Informação do 
MPPR, e tem como objetivo normatizar os procedimentos a serem observados e 
cumpridos pelos integrantes dos órgãos e unidades do Ministério Público do Estado 
do Paraná, para a utilização do serviço de correio eletrônico institucional, na 
comunicação, interlocução e intercâmbio de informações, em conformidade com os 
interesses institucionais. 
 
Parágrafo único. A administração do serviço de correio eletrônico é de 
responsabilidade da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos 
- SUBADM, por meio do Departamento de Tecnologia da Informação - DTI. 
 
Art. 2º Para os fins desta normativa aplicam-se as seguintes definições: 
 
I - administrador: gestor do serviço de correio eletrônico; profissional de TI 
responsável por administrar o serviço de e-mail institucional do MPPR. 
 
II - caixa postal: área que contém todas as pastas do correio eletrônico, onde ficam 
armazenadas as mensagens recebidas e enviadas, entre outras; 
 
III - cliente de e-mail: programa de computador, instalado localmente na máquina, 
que permite enviar, receber e personalizar mensagens de e-mail, como por exemplo 
o Windows Live Mail, Thunderbird, IncrediMail, eM Client, Zimbra Desktop, Eudora, 
Outlook e Outlook Express, dentre outros; 
 
IV - conta de correio eletrônico de usuário individual: caixa postal que identifica 
um único usuário, pessoa física, conforme padrão estabelecido pelo Ministério 
Público; o mesmo que e-mail individual; 
 
V - conta de correio eletrônico de unidade organizacional: caixa postal que 
identifica, de forma não pessoal, um único órgão, unidade administrativa, grupo de 
trabalho, projeto, comissão, entre outros, do Ministério Público do Estado do Paraná, 
conforme padrão estabelecido pela instituição; o mesmo que e-mail de unidade; 
 
VI - conta de correio eletrônico particular: caixa postal eletrônica fora do domínio 
@mppr.mp.br; 
 
VII - disponibilidade: propriedade que assegura que a informação esteja acessível 
e utilizável sob demanda por uma pessoa física ou por determinado sistema, órgão 
ou entidade; 
 
VIII - e-mail: sistema utilizado para criar, enviar, encaminhar, responder, transmitir, 
arquivar, manter, copiar, mostrar, ler ou imprimir dados e informações, com o 
propósito de comunicação entre pessoas ou grupos, exclusivamente em 
concordância com os interesses da Instituição, vedado como meio de 
armazenamento de dados; 
 



IX - e-mail individual: o mesmo que conta de correio eletrônico de usuário individual. 
É composto por uma caixa de e-mail (com seu respectivo login e senha para acesso); 
 
X - e-mail de unidade: o mesmo que conta de correio eletrônico de unidade 
organizacional. É composto por uma caixa de e-mail (com seu respectivo login e 
senha para acesso); 
 
XI - e-mail particular: o mesmo que conta de correio eletrônico particular; 
 
XII - estação de trabalho: computadores utilizados pelos integrantes do MPPR; 
 
XIII - gestor de conta: pessoa que recebeu a incumbência de gerenciar conta de 
correio eletrônico de unidade organizacional, seja por ser o responsável pela unidade 
ou por ter recebido deste esta atribuição; o mesmo que usuário gestor. 
 
XIV - grupos de e-mail: ferramenta gerenciável que permite a um grupo de pessoas 
a troca de mensagens via e-mail entre todos os membros do grupo; 
 
XV - identificação do usuário: a forma mediante a qual o usuário é conhecido pela 
administração do serviço de correio eletrônico, onde o conjunto “Identificação e 
Senha” permite que ações e ferramentas sejam utilizadas, de acordo com o perfil 
desse usuário; 
 
XVI - incidente de segurança: qualquer evento adverso, confirmado ou suspeito, 
relacionado à segurança de sistemas de computação ou de redes de computadores; 
 
XVII - integridade: propriedade de que a informação não foi modificada ou destruída 
de maneira não autorizada ou acidental; 
 
XVIII - internet: rede mundial composta por inúmeras redes de computadores 
interconectadas, que se comunicam utilizando de protocolos TCP/IP; 
 
XIX - listas de destinatários: grupos de usuários do correio eletrônico institucional, 
criados mediante solicitação dos responsáveis por órgãos, projetos, eventos e 
serviços institucionais, para o envio de mensagens; 
 
XX - lixeira: mecanismo usado para armazenar objetos excluídos pelo usuário ou 
pelo programa de maneira que possam ser restaurados mais tarde. No caso do Gmail, 
o prazo de retenção das mensagens é de 30 dias, após o qual ocorrerá a exclusão 
automática e definitiva das mensagens; 
 
XXI - login: nome de usuário, através do qual é possível fazer login em sistemas 
computacionais e serviços de e-mail; 
 
XXII - logon: processo de identificação e autenticação de usuários em programas 
computacionais e serviços de e-mail; 
 
XXIII - mailing list: o mesmo que lista de destinatários; 
 



XXIV - mensagem de correio eletrônico: um ou mais registros eletrônicos de 
computador ou mensagens criadas, enviadas, encaminhadas, respondidas, 
transmitidas, arquivadas, mantidas, copiadas, mostradas, lidas ou impressas por um 
ou vários sistemas ou serviços de correio eletrônico; 
 
XXV - phishing: forma de fraude na qual a pessoa que enviou a mensagem tenta 
induzir o destinatário a revelar informações pessoais, como uma senha ou um número 
de conta bancária, a transferir dinheiro ou a instalar softwares maliciosos. 
Normalmente, o remetente finge ser representante de uma empresa legítima; 
 
XXVI – responsável pelo órgão/unidade administrativa: membro ou servidor do 
MPPR que possui a mais elevada função da unidade institucional. Presume-se 
responsável: 
 
a) pela Promotoria de Justiça com apenas um membro do Ministério Público, o 
Promotor de Justiça responsável; 
 
b) pelo grupo de Promotorias de Justiça ou Promotoria de Justiça com mais de um 
membro, o Promotor de Justiça Coordenador; 
 
c) pelo grupo de Procuradorias de Justiça, o Procurador de Justiça Coordenador; 
 
d) pelos Projetos, Comissões, Grupos de Trabalho, entre outros, os seus respectivos 
coordenadores; 
 
e) pelas demais unidades organizacionais, os seus respectivos responsáveis; e 
 
f) substituto, o membro ou servidor que exercer substituição temporária de 
responsável por órgão/unidade administrativa por prazo não superior a 90 (noventa) 
dias, observado o art. 13, §3º, desta Portaria. 
 
XXVII - serviço de correio eletrônico: o mesmo que e-mail; 
 
XXVIII - site: conjunto de informações ou serviços específicos ou correlatos de uma 
organização, disponíveis em rede, identificados e acessados por meio de uma URL; 
 
XXIX - spam: envio abusivo de correio eletrônico não solicitado distribuindo 
propaganda, correntes, etc; caixa interna de um webmail em que se direcionam 
automaticamente e-mails identificados como suspeitos de se enquadrarem no 
conceito de spam; 
 
XXX - titular de e-mail individual: pessoa que possui um e-mail institucional 
individual e faz uso deste no desenvolvimento de suas atividades de trabalho; o 
mesmo que usuário individual; 
 
XXXI - unidade organizacional: unidade integrante da estrutura organizacional de 
qualquer área do MPPR; o mesmo que órgão/unidade administrativa; 
 
XXXII - usuário de e-mail de unidade: pessoa que recebeu delegação de acesso 
para conta de correio eletrônico de unidade organizacional; 



 
XXXIII - usuário gestor: pessoa que recebeu a incumbência de gerenciar a conta de 
correio eletrônico de unidade organizacional, seja por ser o responsável pela unidade 
ou por ter recebido esta atribuição do responsável pela unidade; o mesmo que gestor 
de conta; 
 
XXXIV - usuário individual: toda pessoa que possui um e-mail institucional individual 
e faz uso deste no desenvolvimento de suas atividades de trabalho; o mesmo que 
titular de e-mail individual; e 
 
XXXV – webmail institucional: caixa postal de correio eletrônico de domínio 
“mppr.mp.br”. 
 
 

CAPÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 3° As diretrizes estabelecidas no presente documento aplicam-se a todos os 
órgãos e unidades do MPPR, inclusive a membros, servidores efetivos, 
comissionados e cedidos à disposição do MPPR, estagiários, bem como a qualquer 
pessoa que acesse conta de correio eletrônico do Ministério Público do Estado do 
Paraná. 
 
Art. 4° A identificação das contas de correio eletrônico do MPPR será acrescida do 
domínio “mppr.mp.br”, observando os critérios definidos nesta normativa. 
 
Art. 5° As contas de e-mail institucional destinam-se exclusivamente para fins 
profissionais e terão: 
 
I - um titular, quando se tratar de e-mail individual; e 
 
II - um responsável, quando se tratar de e-mail de unidade. 
 
Art. 6° As chaves e senhas das contas de e-mail individuais ou de unidade, esta 
última, quando for fornecida, são de total responsabilidade do titular ou do gestor da 
conta, inclusive os cuidados necessários na guarda e uso de sua senha, vedados o 
fornecimento a terceiros, internos ou externos ao órgão, e o salvamento automático 
em ferramentas eletrônicas. 
 
Parágrafo único. As chaves e senhas das contas de e-mail de unidade que não forem 
fornecidas ao gestor da conta são de responsabilidade do DTI, inclusive os cuidados 
necessários à sua guarda, vedados o fornecimento a terceiros, internos ou externos 
ao órgão, e o salvamento automático em ferramentas eletrônicas. 
 
Art. 7° É proibido o acesso não autorizado às caixas postais institucionais. 
 
 

CAPÍTULO III 
DO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS 

CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO 
 



Art. 8° Salvo expressa autorização da administração superior do MPPR, serão 
disponibilizadas as seguintes contas de correio eletrônico: 
 
I - e-mails individuais para todos os membros, servidores efetivos, comissionados e 
cedidos à disposição e estagiários em exercício no Ministério Público do Estado do 
Paraná; e 
 
II - e-mails de unidade para órgãos e unidades administrativas, projetos, comissões, 
grupos de trabalho, entre outros, do MPPR, que demonstrem a insuficiência do uso 
de e-mail de grupo por solicitação devidamente justificada pelos responsáveis pelo 
órgão/unidade administrativa. 
 
§ 1º Respeitada a exceção do caput, não serão criadas contas de correio eletrônico 
para funcionários terceirizados, prestadores de serviço voluntário e jovens 
aprendizes. 
 
§ 2º A insuficiência do uso de e-mail de grupo referida no inciso II deverá ser indicada 
e justificada ao DTI pela unidade interessada e a necessidade de criação de conta de 
e-mail será avaliada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de 
Planejamento Institucional - SUBPLAN. 
 
Art. 9º Os e-mails de unidade são de responsabilidade dos usuários gestores e dos 
responsáveis pelos órgãos/unidades administrativas, observados os arts. 12, §§ 1º e 
2º; 14, § 4º; 15, inciso VI; 25 e 28 desta Portaria. 
 
Art. 10. Poderão ser criados grupos de e-mail de interesse institucional, mediante 
solicitação à SUBADM e operacionalização pelo Departamento de Tecnologia da 
Informação - DTI. 
 
§ 1º Incumbe ao Departamento de Tecnologia da Informação a manutenção e o 
registro de rol dos grupos de e-mail criados através da ferramenta "Grupos do 
Google", disponibilizada através do "Google Apps for Business", devendo encaminhá-
lo à Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional 
quando solicitado. 
 
§ 2º O Grupo de e-mail criado é de responsabilidade do solicitante e das pessoas 
habilitadas como proprietárias ou gerentes dos grupos, que devem garantir sua 
utilização dentro dos limites do interesse institucional que fundou a autorização de 
sua criação. 
 
§ 3º Os responsáveis pelo grupo deverão solicitar a exclusão do grupo de e-mail com 
a extinção de sua finalidade institucional. 
 
§ 4º Quando necessário, a SUBADM poderá solicitar à SUBPLAN análise do pedido 
de criação de grupo de e-mail de interesse institucional. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DO ACESSO AOS E-MAILS INDIVIDUAL E DE UNIDADE DO CORREIO 

ELETRÔNICO 



 

Art. 11. O acesso ao e-mail individual ocorre por meio da identificação do usuário, 
cuja senha é de natureza pessoal, sigilosa, exclusiva e intransferível. 
 

Art. 12. O e-mail de unidade será gerenciado por um usuário gestor, pessoa física 
previamente identificada que possua vínculo com o MPPR, preferencialmente 
servidor efetivo, e será acessado por meio de delegação de acesso a contas de 
usuários individuais de correio eletrônico do MPPR. 
 
§ 1º A responsabilidade pela recepção, leitura, consulta, manutenção e pronto 
encaminhamento dos e-mails recebidos pela unidade, bem como pelo conteúdo dos 
e-mails por ela enviados, é do responsável pelo órgão/unidade administrativa, 
inclusive para fins de responsabilização funcional, administrativa, cível e criminal, por 
ação ou omissão, não elidindo esta responsabilidade a delegação do gerenciamento 
ou do acesso à conta institucional. 
 
§ 2º Sem prejuízo da responsabilização prevista no § 1º deste dispositivo, o usuário 
gestor da conta e os que possuam acesso delegado à conta institucional são 
responsáveis pelos atos praticados e pelas omissões que defluam do uso da conta 
institucional. 
 
Art. 13. A definição do usuário gestor e dos demais integrantes do MPPR com 
permissão de acesso delegado incumbe ao responsável pelo órgão/unidade 
administrativa, que formalizará as indicações através de sistema de gerenciamento 
de usuários disponibilizado pelo DTI/SUBADM. 
 
§ 1º Fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias para o envio ao Departamento de 
Tecnologia da Informação das indicações referidas no “caput”, contado da data de 
divulgação da concessão de conta institucional à respectiva unidade. 
 
§ 2º A modificação do responsável pelo órgão/unidade administrativa exige a sua 
alteração no sistema de gerenciamento de usuários, pelo usuário gestor, no prazo de 
10 (dez) dias, contado da data de saída do responsável anterior, salvo se a definição 
do novo responsável pelo órgão/unidade administrativa não se efetivar dentro deste 
prazo, hipótese em que o prazo se prorrogará para a data de sua definição. 
 
§ 3º Na hipótese de substituição temporária do responsável pelo órgão/unidade 
administrativa por prazo não superior a 90 (noventa) dias, o usuário gestor, desde que 
autorizado pelo responsável substituto, fica desobrigado do cumprimento do § 2º 
deste dispositivo, devendo conceder ao responsável substituto o acesso delegado à 
conta da unidade institucional imediatamente à assunção deste no cargo, função ou 
unidade, bem como apresentá-lo no rol de usuários com acesso delegado, tendo este 
substituto o poder de revisar as delegações de acesso e a definição do usuário gestor. 
 
§ 4º A modificação do usuário gestor exige a sua alteração no sistema de 
gerenciamento de usuários pelo próprio ou pelo responsável tão logo sobrevenha seu 
afastamento ou outro motivo para a mudança. 
 
§ 5º O Departamento de Tecnologia da Informação disponibilizará o acesso ao  
sistema de gerenciamento de usuários. 



 
 
Art. 14. O uso do e-mail de unidade dispensa senha própria, sendo esse correio 
eletrônico acessado através de delegação a e-mail individual autorizado pelo 
responsável ou usuário gestor da conta através de registro em sistema disponibilizado 
pelo DTI. 
 
§ 1º Em casos excepcionais, o DTI poderá autorizar a concessão de senha de e-mail 
de unidade a usuário gestor, hipótese em que essa senha será de natureza pessoal, 
sigilosa e exclusiva de seu usuário gestor, bem como será utilizada para acesso e 
gerenciamento da Agenda, Google Drive, YouTube e demais serviços que exijam o 
acesso direto à conta mediante senha, observados os demais dispositivos desta 
Portaria. 
 
§ 2º É vedada a leitura, a consulta, a manutenção e o envio de e-mails diretamente 
através do login e da senha de acesso direto ao e-mail de unidade, 
independentemente da autorização do § 1º deste dispositivo. 
 
§ 3º Em caso de aplicação do § 1º e mudança do usuário gestor, o antecessor 
modificará a senha de acesso para outra senha, provisória, que será repassada ao 
sucessor. 
 
§ 4º Na hipótese do § 3º, o usuário gestor sucessor, tão logo tenha a posse da senha 
provisória, deverá acessar o e-mail da unidade com login e senha desta e modificar a 
senha de acesso para manter o sigilo referido no § 1º deste dispositivo. 
 
§ 5º Se o usuário gestor não corresponder ao responsável pelo órgão/unidade 
administrativa, a este responsável incumbirá dirigir, controlar e monitorar a execução 
da atividade de gestão do e-mail da unidade, verificando em periodicidade no mínimo 
mensal se as delegações atendem às suas determinações e se o usuário gestor 
cumpre plenamente esta Portaria, a Norma de Segurança em Tecnologia para 
utilização de Internet e Correio Eletrônico, e os demais atos normativos que regulam 
as atividades do Ministério Público. 
 
Art. 15. O acesso ao e-mail de unidade referido no artigo 14 dar-se-á nos seguintes 
termos: 
 
I - em e-mails de unidade, a delegação de acesso se dará ao responsável pela 
unidade e aos detentores de e-mail individual do MPPR aos quais ele conceder o 
acesso; 
 
II - concedida a delegação pelo responsável do órgão/unidade administrativa, o 
usuário delegado fará leitura, consulta, manutenção e envio de e-mails da unidade 
institucional através do ingresso em sua conta individual e seleção da conta 
institucional delegada; 
 
III - a manutenção dos e-mails recebidos na conta de correio eletrônico de unidade 
organizacional se dará exclusivamente por movimentação das caixas de Entrada e 
Saída para outras caixas internas do correio eletrônico; 
 



IV - os e-mails inservíveis que estejam nas caixas de Entrada e Saída ou outras caixas 
internas do correio eletrônico deverão ser movimentados para as caixas Lixeira ou 
Spam, sendo vedada a exclusão pelos usuários de e-mails destas caixas; 
 
V - o acesso ao e-mail de unidade deverá ser feito, no mínimo, 3 (três) vezes em cada 
dia útil, preferencialmente no início da manhã, no começo e ao final da tarde; 
 
VI - na hipótese de a delegação de acesso à conta institucional não corresponder 
exclusivamente ao próprio responsável pelo órgão/unidade administrativa, a este 
responsável incumbirá dirigir, controlar e monitorar o acesso à conta institucional, 
verificando em periodicidade no mínimo mensal se os acessos à conta institucional 
atendem às suas determinações e se os detentores da delegação de acesso 
cumprem plenamente esta Portaria, a Norma de Segurança em Tecnologia para 
utilização de Internet e Correio Eletrônico, e os demais atos normativos que regulam 
as atividades do Ministério Público. 

 
 

CAPÍTULO V 
DA LISTA DE DESTINATÁRIOS (MAILING LIST) 

 

Art. 16. Poderão ser emitidos comunicados, por meio do serviço de correio eletrônico, 
exclusivamente para o envio de mensagens de interesse institucional, para lista de 
destinatários (mailing list). 
 
Art. 17. A criação de mailing lists deve ser solicitada à SUBADM e operacionalizada 
pelo Departamento de Tecnologia da Informação, de acordo com as necessidades 
institucionais. 
 
§ 1º As atualizações efetuadas serão de inteira responsabilidade do solicitante, sendo 
vedada a cessão de mailing lists para finalidades não institucionais. 
 
§ 2º O Departamento de Tecnologia da Informação ficará responsável pela 
atualização e garantia da confiabilidade dos endereços de e-mails dos seguintes 
mailing lists: 
 
I - geral da Instituição, consistente em lista de destinatários composta por todos os e-
mails de domínio @mppr.mp.br; 
 
II - de membros, consistente em lista de destinatários composta por todos os e-mails 
individuais de membros; 
 
III - de servidores, consistente em lista de destinatários composta por todos os e-mails 
individuais de servidores; 
 
IV - de estagiários, consistente em lista de destinatários composta por todos os e-
mails individuais de estagiários. 
 
§ 3º Quando necessário, a SUBADM poderá solicitar à SUBPLAN análise do pedido 
de criação de mailing list. 
 



 
 

CAPÍTULO VI 
DAS CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DO CORREIO ELETRÔNICO 

INSTITUCIONAL 
 

Art. 18. Recomenda-se na utilização do correio eletrônico institucional: 
 
I - não executar ou abrir arquivos anexados enviados por emitentes suspeitos ou cujo 
conteúdo, mesmo que aparentemente enviado por remetente conhecido, seja 
estranho aos ordinariamente recebidos ou aparente risco de vírus ou phishing; 
 
II - não abrir arquivos anexados com as extensões .bat, .exe, .src, .lnk e .com se não 
houver certeza da idoneidade deste e-mail; 
 
III – evitar o envio de mensagens a grande número de destinatários, hipótese em que 
este envio, sempre fundado em interesse institucional, dar-se-á preferencialmente 
através do uso de mailing list, observado o contido no art. 17; e 
 
IV – na hipótese de envio de mensagem a grande número de destinatários sem 
utilização de mailing list, que seu conteúdo seja fundado em interesse institucional e 
o preenchimento do campo “Para” com apenas um endereço de e-mail, devendo os 
demais ser incluídos no campo “Cco”. 
 
Art. 19. Em caso de recepção de mensagem com endereçamento errado, o receptor 
da mensagem deverá: 
 
I - em se tratando de matéria alheia ao MPPR, a mensagem deverá ser imediatamente 
retornada ao remetente; 
 
II – em se tratando de matéria afeta ao MPPR, a mensagem deverá ser imediatamente 
encaminhada ao órgão com atribuição para conhecê-la. 
 
Art. 20. Na hipótese de servidor receber mensagem cujo destinatário ou interessado 
seja membro do MPPR, o servidor deverá, além das providências ordinárias cabíveis, 
garantir a cientificação pessoal do Promotor ou Procurador de Justiça da mensagem 
recebida. 
 
Art. 21. É vedado o envio de mensagens contendo informações sigilosas, inclusive 
senhas, para pessoas ou organizações não-autorizadas, bem como materiais não 
relacionados à atividade funcional. 
 

§ 1º O acesso a contas particulares deve ser realizado, obrigatoriamente, através de 
webmail, não sendo permitida a configuração de tais endereços em quaisquer clientes 
de e-mail instalados nos computadores. 
 
§ 2º O acesso ou envio de e-mail através de conta particular de correio eletrônico 
deverá respeitar as normas ou determinações administrativas e as restrições de envio 
e recebimento de mensagens descritas nesta norma. 
 



 

CAPÍTULO VII 
DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES 

 
 

SEÇÃO I 
DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Art. 22. Ao Departamento de Tecnologia da Informação competem os seguintes 
deveres e responsabilidades: 
 
I - administrar os serviços e recursos do correio eletrônico institucional, assegurando 
sua adequação às necessidades de trabalho; 
 
II - gerenciar o serviço de correio eletrônico do Ministério Público do Estado do 
Paraná, acompanhando e avaliando seu uso e eventuais ocorrências e 
irregularidades; 
 
III - orientar o uso do correio eletrônico para promover a segurança, proteção e 
privacidade no armazenamento e na transmissão das mensagens do correio 
eletrônico do MPPR; 
 
IV - definir, implantar e controlar a aplicação de procedimentos e instrumentos para a 
operacionalização das normas em vigor; 
 
V - capacitar os usuários no uso do correio eletrônico institucional; 
 
VI - criar, configurar e excluir e-mails individuais, e-mails de unidade, grupos de e-
mail e listas de destinatários do correio eletrônico, bem como as correspondentes 
senhas, na forma desta Portaria; 
 
VII - orientar os usuários quanto ao armazenamento e eliminação de mensagens da 
caixa postal; 
 
VIII - manter dados dos usuários atualizados conforme informações cadastrais 
registradas nos sistemas do MPPR; 
 
IX - manter atualizado e ativo o sistema antivírus do serviço de correio eletrônico ou, 
no caso de disponibilização do serviço via contrato, supervisionar seu funcionamento, 
orientando os usuários sobre os procedimentos de varredura e segurança; 
 
X - manter registros para verificação do uso adequado do serviço de correio 
eletrônico; 
 
XI - disponibilizar, periodicamente, notícias, sugestões e procedimentos envolvendo 
a segurança do e-mail aos usuários do MPPR; 
 
XII - disponibilizar a utilização do e-mail reservando-se o direito de fixar limites quanto 
ao tamanho das caixas postais, volume total de mensagens enviadas, quantidade de 



mensagens armazenadas nos servidores de e-mail, número de destinatários e 
tamanho de cada mensagem enviada; 
 
XIII - informar sobre interrupções programadas do serviço de e-mail do MPPR; 
 
XIV - prestar esclarecimentos aos servidores e membros do MPPR, quando solicitado, 
em relação ao uso do serviço de e-mail institucional; 
 
XV - alterar senha para acesso ao e-mail institucional, quando este estiver inacessível 
por motivo de perda de senha; 
 
XVI - administrar e programar políticas, procedimentos e melhores práticas relativas 
aos serviços de e-mail institucional, zelando pelo cumprimento de leis e normas 
aplicáveis; 
 
XVII - verificar periodicamente o desempenho, a disponibilidade e a integridade do 
sistema de e-mail institucional; e 
 
XVIII - estabelecer procedimentos e rotinas de manutenção de contas de correio 
eletrônico institucional. 
 
Parágrafo único. O Departamento de Tecnologia da Informação não se obriga a 
garantir a inviolabilidade absoluta das mensagens eletrônicas que trafegarem no e-
mail institucional. 
 
 

SEÇÃO II 
DOS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃO/UNIDADE ADMINISTRATIVA 

 

Art. 23. Aos responsáveis por órgão/unidade administrativa competem os seguintes 
deveres e responsabilidades: 
 

I - conhecer e observar rigorosamente os termos desta Portaria e da Norma de 
Segurança em Tecnologia para utilização de Internet e Correio Eletrônico, cumprindo 
as normas e procedimentos relacionados ao uso do e-mail do MPPR e de segurança 
em tecnologia da informação para utilização de internet; 
 
II – dirigir, controlar, acompanhar, monitorar e zelar pela adequada gestão do e-mail 
institucional de sua responsabilidade, verificando em periodicidade no mínimo mensal 
se as delegações de acesso à conta pelo usuário gestor atendem às suas 
determinações e se o usuário gestor cumpre plenamente esta Portaria, a Norma de 
Segurança em Tecnologia para utilização de Internet e Correio Eletrônico, e os 
demais atos normativos que regulam as atividades do Ministério Público; 
 
III - dirigir, controlar, acompanhar, monitorar e zelar pelo uso adequado do e-mail 
institucional de sua responsabilidade, verificando em periodicidade no mínimo 
semanal se os acessos à conta institucional atendem às suas determinações e se os 
detentores da delegação de acesso cumprem plenamente esta Portaria, a Norma de 
Segurança em Tecnologia para utilização de Internet e Correio Eletrônico, e os 
demais atos normativos que regulam as atividades do Ministério Público; 



 
IV - cumprir e fazer cumprir as normas e procedimentos relacionados ao uso do e-
mail do MPPR, garantindo que seu uso atenda a todos os atos normativos que 
regulam o exercício das atribuições do Ministério Público; e 
 
V - formalizar a indicação do usuário gestor e dos demais integrantes do MPPR com 
permissão de acesso delegado ao Departamento de Tecnologia da Informação, em 
formulário próprio, observados os prazos e as regras do artigo 13, §§ 1º, 4º e 5º desta 
Portaria. 
 
Parágrafo único. A delegação da gestão ou do acesso ao e-mail institucional não 
isenta a responsabilidade dos responsáveis pelo órgão/unidade administrativa pela 
recepção, leitura, consulta, manutenção e pronto encaminhamento dos e-mails 
recebidos, bem como pelo conteúdo dos e-mails enviados, inclusive para fins de 
responsabilização funcional, administrativa, cível e criminal, por qualquer ação ou 
omissão praticada. 
 
 

 
SEÇÃO III 

DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS 
 

Art. 24. Aos usuários individuais competem os seguintes deveres e 
responsabilidades: 
 
I - conhecer e observar rigorosamente os termos desta Portaria e da Norma de 
Segurança em Tecnologia para utilização de Internet e Correio Eletrônico, cumprindo 
as normas e procedimentos relacionados ao uso do e-mail do MPPR e de segurança 
em tecnologia da informação para utilização de internet; 
 
II - manter em sigilo sua senha de acesso a e-mail individual, realizando a substituição 
desta em caso de suspeita de violação; 
 
III - fechar a página de acesso dos e-mails institucionais toda vez que se ausentar, 
evitando o acesso de terceiros; 
 
IV – comunicar ao Departamento de Tecnologia da Informação o recebimento de 
mensagens com vírus ou outro conteúdo malicioso; 
 
V - comunicar ao Departamento de Tecnologia da Informação o recebimento de 
mensagens, imagens ou notas indevidas, para as providências cabíveis; 
 
VI - comunicar ao Departamento de Tecnologia da Informação qualquer evidência de 
violação das normas em vigor, não podendo acobertar ou ajudar a acobertar violações 
de terceiros; 
 
VII - efetuar a manutenção de sua caixa postal, acessando-a em todos os dias úteis, 
garantindo a efetividade da ferramenta quanto à recepção da comunicação e suas 
respostas; 
 



VIII - notificar o administrador de contas de e-mail quando ocorrerem alterações que 
venham a afetar o cadastro do usuário de e-mail; 
 
IX – denunciar, dentro das opções da mensagem, spam ou phishing; 
 
X – fazer constar das assinaturas de e-mail individual as seguintes informações: 
 
“Nome completo do Membro/Servidor 
Função 
Telefone Comercial 
Nome do Órgão/Unidade Administrativa 
Ministério Público do Estado do Paraná 
http://www.mppr.mp.br 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você 
não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não pode usar, copiar ou 
divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nelas. Se 
você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o 
remetente, e em seguida, apague-a. 
Comunicações pela Internet não podem ser garantidas quanto à segurança ou 
inexistência de erros ou de vírus. O remetente, por esta razão, não aceita 
responsabilidade por qualquer erro ou omissão no contexto da mensagem decorrente 
da transmissão via Internet”. 
 
XI - utilizar o serviço de correio eletrônico para o desempenho das suas atribuições; 
 
XII – não realizar comércio eletrônico, qualquer tipo de transação particular eletrônica 
ou comunicação para fins pessoais utilizando o e-mail institucional; 
 
XIII - armazenar e eliminar mensagens das caixas postais conforme orientações 
recebidas; 
 
XIV - fazer uso pessoal de sua senha, não permitindo que terceiros a utilizem para 
acesso ao correio eletrônico institucional; 
 
XV - proceder à atualização dos seus dados cadastrais, utilizando os meios 
disponíveis; 
 
XVI – utilizar fotos pessoais no perfil do e-mail individual, observando o decoro e a 
natureza institucional da ferramenta de correio eletrônico, seguindo padrão de 
fotografia para documentos oficiais de identificação. 
 
 

SEÇÃO IV 
DOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE E-MAIL 

 

Art. 25. Aos usuários dos grupos de e-mails competem os seguintes deveres e 
responsabilidades: 
 



I - utilizar a ferramenta de distribuição de mensagens exclusivamente para troca de 
mensagens que sejam de interesse institucional ou do grupo; 
 
II - não permitir acesso de terceiros às listas de distribuição de e-mail; 
 
III - guardar sigilo funcional sobre as discussões travadas nos respectivos grupos; 
 
IV - notificar ao administrador de contas de e-mail quando do recebimento de 
mensagens que contrariem o disposto nesta regulamentação. 

 
 

SEÇÃO V 
DO USUÁRIO GESTOR DE E-MAIL DE UNIDADE 

 

Art. 26. Ao usuário gestor de e-mail de unidade competem os seguintes deveres e 
responsabilidades: 
 
I - realizar o cadastramento e descadastramento dos usuários que acessam a conta 
institucional por delegação de acordo com as orientações do responsável pelo 
órgão/unidade administrativa; 
 

II - alterar, na forma do artigo 13, §§2º e 3º, desta Portaria o responsável pelo 
órgão/unidade administrativa, por meio do sistema de gerenciamento de usuários; 
 
III - realizar o registro e o controle de agenda da unidade, quando solicitado e 
autorizado esse serviço através da conta de e-mail da unidade, na forma do artigo 14, 
§1º, desta Portaria; 
 
IV - manter em sigilo a senha de acesso a conta institucional, caso solicitado e 
autorizado o envio dessa senha, na forma do artigo 14, §1º, desta Portaria; 
 
V - fechar o correio eletrônico toda vez que se ausentar, evitando o acesso de 
terceiros; 
 
VI - em caso da autorização referida no artigo 14, §1º, desta Portaria, modificar, na 
hipótese de seu afastamento, a senha da conta institucional para senha provisória, 
que será fornecida para o usuário gestor sucessor com a cientificação de que o 
sucessor deverá alterá-la por ocasião do seu primeiro acesso ao sistema, observados 
os §§3° e 4° desse artigo 14;. 
 
VII - notificar o DTI quando ocorrerem alterações que venham a afetar o cadastro do 
usuário como unidade de exercício, ramal, cargo ou função; 
 
VIII - garantir que não haja leitura, consulta, manutenção e envio de e-mails 
diretamente através do login e da senha do usuário institucional; e 
 
IX – fazer constar das assinaturas de e-mail de unidade as seguintes informações: 
 
“Nome do Órgão/Unidade Administrativa 
Telefone Comercial 



Ministério Público do Estado do Paraná 
http://www.mppr.mp.br 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você 
não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não pode usar, copiar ou 
divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nelas. Se 
você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o 
remetente, e em seguida, apague-a. 
Comunicações pela Internet não podem ser garantidas quanto à segurança ou 
inexistência de erros ou de vírus. O remetente, por esta razão, não aceita 
responsabilidade por qualquer erro ou omissão no contexto da mensagem decorrente 
da transmissão via Internet”. 
 

 

CAPÍTULO VIII 
DA DIVULGAÇÃO DO E-MAIL INSTITUCIONAL 

 

Art. 27. Deverá constar no site do MPPR, primeiramente o e-mail de unidade do 
órgão/unidade administrativa correspondente, depois os e-mails individuais. 
 
 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 28. A utilização do correio eletrônico institucional pelos membros do MPPR deve 
observar, além desta Portaria e da Norma de Segurança em Tecnologia para 
utilização de Internet e Correio Eletrônico, o art. 155 da Lei Complementar Estadual 
nº. 85/1999. 
 
Art. 29. A utilização do correio eletrônico institucional pelos servidores deve observar, 
além desta Portaria e da Norma de Segurança em Tecnologia para utilização de 
Internet e Correio Eletrônico, o art. 279 da Lei nº. 6.174/1970. 
 
Art. 30. Os usuários do serviço de e-mail do MPPR que não são membros ou 
servidores do Ministério Público devem obedecer às regras de proteção e utilização 
dos recursos computacionais aqui estabelecidos, bem como poderão ser 
responsabilizados penal, civil e administrativamente por qualquer violação à presente 
Portaria, sem prejuízo da observância à Norma de Segurança em Tecnologia para 
utilização de Internet e Correio Eletrônico e aos demais atos normativos que regulam 
as atividades do Ministério Público. 
 
Art. 31. Cabe à Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, por 
meio do Departamento de Tecnologia da Informação, estabelecer o procedimento 
técnico de apuração dos incidentes envolvendo o uso dos recursos computacionais 
previstos na presente Portaria, bem como publicar, detalhadamente, no site do 
Departamento, todas as informações inerentes ao citado procedimento. 
 
Art. 32. O correio eletrônico deverá ser o meio preferencial para comunicação e troca 
de documentos internos, devendo-se evitar, tanto quanto possível, a impressão do 
conteúdo das mensagens. 

http://www.mppr.mp.br/


 
Art. 33. A ocorrência de indícios de uso indevido do correio eletrônico, que possam 
contrariar as normas e procedimentos estabelecidos, deverá ser informada ao 
Departamento de Tecnologia da Informação, para as providências de apuração. 
 
Parágrafo único. No caso de descumprimento das normas e instruções vigentes, o 
Departamento de Tecnologia da Informação informará o Subprocurador-Geral de 
Justiça para Assuntos Administrativos, para as providências de apuração de 
responsabilidades. 
 
Art. 34. O e-mail institucional tem a finalidade única de assistir aos interesses da 
própria instituição, sendo vedado o fornecimento a terceiros do mailing list de 
endereço eletrônico (e-mail) de membros, servidores e pessoal à disposição em 
exercício no MPPR. 
 
Art. 35. O conteúdo das comunicações, mensagens e arquivos, transitados ou 
produzidos por meio do correio eletrônico institucional, é considerado propriedade da 
instituição, não sendo preservada a confidencialidade nos casos de violação da 
legislação em vigor. 
 
§ 1º O DTI armazenará, pelo prazo de 5 (cinco) anos, o conteúdo da caixa postal 
existente no momento da extinção de contas de correio eletrônico de usuários 
individuais ou organizacionais. 
 
§ 2º Em casos de aposentadoria, exoneração, término de cessão, óbito ou remoção 
de integrante da instituição, a unidade em que este estava lotado poderá, em prazo 
estipulado pelo DTI, solicitar a transferência dos arquivos armazenados em nuvem 
para outra conta, justificando o pedido de acordo com o interesse público. 
 
Art. 36. Presumem-se recebidos pelos membros, servidores e órgãos todos os e-
mails remetidos pela administração superior, contados da confirmação de 
recebimento ou do decurso de dez dias de efetivo exercício funcional após o ingresso 
da mensagem em sua caixa de correio eletrônico institucional. 
 
Art. 37. Os casos omissos serão resolvidos pelas Subprocuradorias-Gerais de Justiça 
para Assuntos de Planejamento Institucional e de Assuntos Administrativos. 
 
Art. 38. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 39. Ficam revogadas: 
 
I - a Portaria SUBPLAN nº 05, de 7 de abril de 2016; e 
 
II - a Portaria SUBPLAN nº 02, de 7 de abril de 2017. 

 
 
 

Curitiba, 03 de junho de 2022. 
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