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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº 1.312/2021-CPJ, DE 04 DE MARÇO DE 2021 

(SEI 29.0001.0008688.2021-66) 
 

 Estabelece normas sobre o uso de telefones 
celulares institucionais e a comunicação de 
atos processuais via aplicativos de 
mensagens, e-mails e outros recursos 
tecnológicos no âmbito do Ministério Público 
do Estado de São Paulo e dá outras 
providências. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições legais e constitucionais, na 

forma do artigo 127, § 2° da Constituição Federal, inciso V, do artigo 10, da Lei Federal n° 

8.625, de 12 de fevereiro de 1993 e letra “a”, do inciso X, e letra “c” do inciso XII, todos do 

artigo 19, da Lei Complementar Estadual nº. 734, de 26 de novembro de 1993, e, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 199, de 10 de maio de 2019, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, que institui e regulamenta o uso de aplicativos de mensagens 

instantâneas ou recursos tecnológicos similares para comunicação de atos processuais no 

âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público e do Ministério Público brasileiro; 

 

CONSIDERANDO a possibilidade de utilização de ferramentas tecnológicas visando à 

otimização de recursos materiais e humanos, dando concretude a diversos direitos e garantias 

individuais, em particular ao postulado da razoável duração do processo; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que 

disciplina o uso de meio eletrônico na tramitação e processos judiciais, comunicação de atos 

e transmissão de peças processuais, definindo como meio eletrônico qualquer forma de 

armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais e, como transmissão eletrônica, 

toda forma de comunicação a distância com a utilização de redes de comunicação; 

 

CONSIDERANDO a necessidade imperiosa de racionalização de custos operacionais no 

âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo, mormente tendo em conta a situação 

decorrente da pandemia de COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde; 

 

CONSIDERANDO as diversas políticas de gestão ambiental adotadas no âmbito do Ministério 

Público do Estado de São Paulo, que preconizam a redução de impactos ambientais, o que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8625.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8625.htm
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
https://cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resoluo-199.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11419.htm
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traz nítidos reflexos na economia de recursos públicos, a exemplo da redução do uso de 

papéis; 

 

CONSIDERANDO que, com o advento da Lei Federal nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, 

cabe ao órgão do Ministério Público comunicar à vítima e ao investigado sobre os 

arquivamentos dos inquéritos policiais ou de quaisquer procedimentos da mesma natureza; 

 

CONSIDERANDO que a comunicação eletrônica passou a ser a regra no direito processual 

civil após a promulgação da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo 

Civil); 

 

CONSIDERANDO a aprovação do Órgão Especial em reunião de 24 de fevereiro de 2021, 

edita a seguinte RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º. As comunicações, notificações e intimações de atos processuais relacionados aos 

feitos em trâmite no Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) podem ser realizadas 

por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, e-mails e outros recursos tecnológicos, 

observadas as condições e diretrizes estabelecidas nesta Resolução. 

 

§ 1º. As comunicações, notificações e intimações realizadas na forma do caput dirigir-se-ão 

às partes, vítimas e seus respectivos advogados, bem como às testemunhas constantes dos 

autos, estas últimas desde que requerido na conformidade da legislação processual. 

 

§ 2º. É vedado o uso do aplicativo de mensagens instantâneas para finalidades não 

institucionais. 

 

Art. 2º. Para operacionalização do uso do aplicativo de mensagens, o membro ou o servidor 

do Ministério Público por ele designado deverá utilizar somente a conta do aplicativo vinculada 

à linha móvel da unidade ministerial, personalizada com imagem padrão que permita a 

identificação da Instituição pelas partes, a ser fornecida pelo Núcleo de Comunicação Social. 

 

§ 1º. A conta disponibilizada, na forma do caput, será destinada exclusivamente para envio 

das comunicações, notificações e intimações processuais eletrônicas, sendo vedada a 

utilização para registro de reclamações, representações, esclarecimento de dúvidas ou 

qualquer outra finalidade que não atenda ao seu objetivo precípuo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
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§ 2º. Os números de telefone oficialmente utilizados pelo MPSP para os fins desta Resolução 

serão divulgados no sítio oficial da Instituição, cabendo ao Departamento de Administração 

(DA) da Diretoria-Geral a fiscalização e controle das informações disponibilizadas. 

 

Art. 3º. As comunicações, notificações e intimações de atos processuais por meio de 

aplicativo de mensagens será facultada ao interessado e dependerá de sua anuência 

expressa, por meio do próprio aplicativo, após mensagem enviada pelo órgão do Ministério 

Público com o seguinte conteúdo: “Concordo com o recebimento de comunicações, 

notificações e intimações processuais por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, e 

me comprometo a (i) informar o recebimento da mensagem ministerial, caso a função 

“confirmação de leitura” do aplicativo estiver desabilitada ou, por qualquer motivo, não estiver 

operacional e (ii) comunicar ao órgão do MPSP eventual alteração do número de telefone 

indicado” 

. 

§ 1º. Inexistindo anuência do interessado, serão utilizados os meios convencionais de 

comunicação, intimação e notificação dos atos processuais segundo as normas vigentes. 

 

§ 2º. O interessado pode, a qualquer tempo, solicitar o seu desligamento do sistema de 

comunicações processuais a que se refere a presente Resolução. 

 

Art. 4º. É vedada a utilização de aplicativos de mensagens instantâneas ou recursos 

tecnológicos similares nas hipóteses de citação ou cuja previsão normativa obrigue a 

intimação pessoal. 

 

Art. 5°. Para operacionalização de comunicações, intimações e notificações por e-mail 

institucional, o membro ou o servidor do Ministério Público por ele designado deverá utilizar 

somente a conta eletrônica da unidade ministerial, personalizada com assinatura padrão que 

permita a identificação da Instituição pelas partes, disponível na intranet. 

 

Art. 6º. O envio das comunicações, nos moldes desta Resolução, deverá ser realizado no 

horário de expediente normal da unidade ministerial, ressalvada a comunicação de medidas 

urgentes. 
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Art. 7°. Quando realizada por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, a intimação 

produz efeitos a partir da confirmação do recebimento da mensagem pelo destinatário, que 

deverá ocorrer em até 3 (três) dias. 

 

§ 1°. Escoado o prazo a que se refere o § 1º deste artigo, considerar-se-á frustrada a 

intimação. 

 

§ 2º. Da comunicação do ato processual por meio do aplicativo de mensagem instantânea 

constará o arquivo da respectiva manifestação ministerial em formado PDF, com a 

identificação do procedimento e a mensagem “Favor confirmar o recebimento, caso a função 

de confirmação de leitura do seu aplicativo esteja desativada”. 

 

§ 3º. As mensagens enviadas a título de comunicação processual deverão ser arquivadas no 

próprio aplicativo de mensagens instantâneas, garantindo-se o controle da unidade ministerial 

e a segurança do emissário. 

 

§ 4º. O emissário da mensagem deverá certificar nos autos do processo ou procedimento a 

prática do ato com, no mínimo, as seguintes informações: 

I - dia e horário do envio e recebimento da mensagem; 

II - número de telefone para qual a comunicação foi encaminhada; 

III - imagem da tela do aplicativo (print) que conste a mensagem enviada e a respectiva 

confirmação de recebimento do destinatário e, se for o caso, da tela na qual é registrada a 

confirmação de leitura. 

 

Art. 8°. Quando feita por e-mail institucional, a intimação produz efeitos a partir da confirmação 

do recebimento da mensagem pelo destinatário, que deverá ocorrer em até 3 (três) dias, 

devendo o envio da mensagem ser precedido da opção “Solicitar uma notificação de leitura” 

e conter, ao final, a frase “Favor confirmar o recebimento, caso a função de confirmação de 

leitura automática do e-mail esteja desativada”. 

 

Art. 9º. Frustrada a tentativa de intimação, deverão ser adotadas as formas convencionais de 

intimação até a conclusão do processo. 
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Art. 10. As comunicações, notificações e intimações expedidas na forma dessa Resolução 

serão sempre enviadas na modalidade texto, vedado o uso de mensagens de áudio ou vídeo 

para essa finalidade. 

 

Art. 11. O Procurador-Geral de Justiça poderá expedir resolução autorizando o uso de outros 

recursos tecnológicos previstos em ferramentas institucionais, que permitam comunicações, 

notificações e intimações na forma digital, desde que possível a certificação da prática do ato. 

 

Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de Justiça. 

 

Art. 13. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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