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A- SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 791/2013-PGJ, DE 11 DE OUTUBRO DE 2013 

(PROTOCOLADO Nº 80.329/11) 
 

Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, 
de 11/11/2019. 

 Altera a Resolução nº 706/2011-PGJ, de 29 de 
julho de 2011, que estabelece normas para a 
utilização da conta da rede de dados e do 
correio eletrônico no Ministério Público do 
Estado de São Paulo. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no exercício de suas atribuições legais, e com 

fundamento no art. 19, XII, “c”, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 

1993, considerando a criação do domínio “mp.br” no âmbito da Internet do Brasil, pelo Núcleo 

de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br; 

  

CONSIDERANDO a adoção do domínio “mp.br” pelo Ministério Público do Estado de São 

Paulo, a partir de 26 de junho de 2013, em cumprimento à Resolução nº 91, de 29 de Janeiro 

de 2013, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

  

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a concessão de acesso para usuários 

externos às contas de rede do Ministério Público do Estado de São Paulo, em decorrência de 

convênios e termos de acordo e cooperação técnica, RESOLVE editar a seguinte Resolução: 

  

Art. 1º. O inciso IV do art. 2º da Resolução nº 706/2011-PGJ, de 29 de julho de 2011, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 2º. (...) 

IV - e-mail pessoal ou particular: conta de correio eletrônico que não esteja vinculada 

ao domínio do Ministério Público (@mpsp.mp.br)”. (NR) 

  

Art. 2º. O art. 3º da Resolução nº 706/2011-PGJ, de 29 de julho de 2011, passa a vigorar 

acrescido de §§ 2º e 3º, renumerado o parágrafo único para § 1º, com a seguinte redação: 

 

“Art. 3º. (...) 

§ 1º. Os estagiários do Ministério Público somente poderão ter acesso à conta de rede. 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/706.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-0912.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/706.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/706.pdf
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§ 2º. Também poderá ser concedido a terceiros o acesso à rede de dados, desde que 

observados os seguintes requisitos: 

 

I – existência, vigência e eficácia de convênio, termo de cooperação ou instrumento 

congênere que contenha cláusula ou disposição concernente a essa necessidade; 

 

II – assunção de responsabilidade pelo usuário externo da manutenção do sigilo, do 

uso das informações a que tiver acesso exclusivamente para os fins consentidos, e da 

observância das disposições contidas nesta Resolução e nas normas que o 

complementam. 

 

§ 3º. A concessão de que trata o § 2º não poderá ser superior a 120 (cento e vinte) 

dias, renováveis por sua imprescindibilidade justificada, competindo à 

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Gestão aprovar as normas complementares 

sugeridas pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC para o 

acesso” (AC). 

  

Art. 3º. O caput do art. 4º da Resolução nº 706/2011-PGJ, de 29 de julho de 2011, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 4º. Os membros e servidores do Ministério Público em atividade poderão ter uma 

conta de acesso à rede de dados e ao correio eletrônico institucional, vinculado ao 

domínio @mpsp.mp.br, cujo uso será exclusivo para fins do exercício de suas 

respectivas funções no Ministério Público”. (NR) 

  

Art. 4º. O art. 9º da Resolução nº 706/2011-PGJ, de 29 de julho de 2011, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

 

“Art. 9º. O nome do usuário do sistema de correio eletrônico será idêntico ao utilizado 

para realização de logon no domínio do Portal do Ministério Público 

(www.mpsp.mp.br), cadastrado com o prenome e o patronímico do usuário”. (NR) 

  

Art. 5º. O inciso VI do art. 10 da Resolução nº 706/2011-PGJ, de 29 de julho de 2011, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/706.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/706.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/706.pdf
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“Art. 10. (...) 

(...) 

VI - www.mpsp.mp.br”. (NR) 

  

Art. 6º. O art. 14 da Resolução nº 706/2011-PGJ, de 29 de julho de 2011, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

 

“Art. 14. O acesso a endereços particulares de correio eletrônico não vinculados ao 

domínio @mpsp.mp.br deve ser realizado através de webmail disponibilizado pela 

Instituição”. (NR) 

  

Art. 7º. O art. 21 da Resolução nº 706/2011-PGJ, de 29 de julho de 2011, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

 

“Art. 21. Os formulários previstos nesta Resolução estarão disponíveis na página do 

Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC no Portal do Ministério 

Público do Estado de São Paulo (www.mpsp.mp.br)”. (NR) 

 

Art. 8º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo - Seção I, São Paulo, v.123, n.194, p.61-62, de 12 de outubro de 2013. 
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