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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 972/16- PGJ, DE 06 JULHO DE 2016 

(PROTOCOLADO Nº 84.046/16) 
 
*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 
De acordo com a retificação publicada no 
D.O.E. de 03/08/2016, p.66. 

Institui a “Central do Processo Digital”, no 
âmbito do Ministério Público de São Paulo. 
 

  
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela 

Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993; 

  

CONSIDERANDO os resultados apresentados pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da 

Informação do Ministério Público de São Paulo – CETI (Resolução nº 719/2011, de 12 de 

dezembro de 2011), e a necessidade da adoção prioritária de medidas urgentes, eficazes e 

consistentes ao desenvolvimento do sistema eletrônico do processo digital do Ministério 

Público de São Paulo; 

  

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico); 

  

CONSIDERANDO as dificuldades diagnosticadas na utilização do sistema e-SAJ 

disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as quais vem 

comprometendo o trabalho efetivo de todos os procuradores e promotores de justiça; 

  

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Justiça - CNJ e o Conselho Nacional do 

Ministério Público – CNMP, por meio da Resolução Conjunta nº 3 de 16 de abril de 2013, 

determinou a disponibilização de dados do Poder Judiciário ao Ministério Público através do 

Modelo Nacional de Interoperabilidade - MNI; 

  

CONSIDERANDO a necessidade do Ministério Público desenvolver sistema para automação 

dos processos judiciais e procedimentos extrajudiciais que tramitam na esfera de atuação 

própria; 

  

CONSIDERANDO a necessidade de permanente tratativa com o Poder Judiciário a fim de se 

manter atualizadas e automatizadas a disponibilização de dados e informações através da 

interoperabilidade; 

  

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/719.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/719.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas-separador/atos-e-normas-resultados
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CONSIDERANDO a necessidade de que a gestão do sistema eletrônico do processo digital 

envolva não somente a participação dos órgãos da Administração Superior, mas 

principalmente os procuradores e promotores de justiça, bem como os demais colaboradores 

usuários de todo o Estado de São Paulo; 

  

CONSIDERANDO, enfim, a necessidade da Instituição compartilhar as decisões e possibilitar 

a participação de todos os membros e colaboradores na concepção e monitoramento, desde 

a criação até a efetiva implantação do processo digital do Ministério Público do Estado de São 

Paulo, RESOLVE editar a presente Resolução: 

  

Art. 1º. Fica criada, no âmbito do Ministério Público de São Paulo, a “Central do Processo 

Digital do Ministério Público do Estado de São Paulo”, vinculada à Subprocuradoria-Geral de 

Justiça de Planejamento Institucional e à Secretaria Executiva da Procuradoria-Geral de 

Justiça, com as seguintes atribuições: 

 

I - coordenação, planejamento, desenvolvimento, implantação e monitoramento de 

estratégias relacionadas ao sistema eletrônico de processos judiciais e procedimentos 

extrajudiciais do Ministério Público; 

II - atendimento das demandas relacionadas à operacionalização e atuação no sistema e-SAJ 

e PJE, interfaces do processo digital adotadas respectivamente pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo e pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo; 

III - emitir orientações relacionadas ao processo digital, provenientes de dúvidas e problemas 

não resolvidos pelas equipes de suporte de primeiro nível do CTIC; 

IV - gerenciar o conteúdo da área do sistema eletrônico do processo digital no portal 

institucional. 

§1º - A Central do Processo Digital também será responsável pela atuação externa em 

assuntos relacionados ao cenário eletrônico dos processos judiciais e procedimentos 

extrajudiciais, intermediando os interesses do Ministério Público junto ao Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo, ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo e à outras 

Instituições. 
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§2º - A Central do Processo Digital deverá interagir, requisitar e determinar diretamente ao 

“CTIC” a execução das atividades relacionadas aos processos judiciais e procedimentos 

extrajudiciais no cenário eletrônico da atividade-fim, bem como, quando necessário, interagir 

com os demais órgãos e áreas do Ministério Público nas referidas questões. 

§3º - Compete a Central do Processo Digital gerenciar e manter atualizada no sistema de 

processo eletrônico a tabela de taxinomia proposta pela Resolução n. 63 do CNMP, bem como 

providenciar a gestão das informações armazenada para respectiva publicação e divulgação. 

Art. 2º. A Central do Processo Digital – CPD terá a seguinte estrutura: 

I - Coordenadoria. 

II - Comitê Estratégico do Processo Digital – CEPD. 

III - Área de Apoio Técnico. 

  

Art. 3º. A Coordenadoria da Central do Processo Digital será exercida pelo Coordenador-

Geral e pelo Coordenador Executivo, designados pelo Procurador-Geral de Justiça. 

  

Art. 4º. O Comitê Estratégico do Processo Digital – CEPD será integrado : 

I - Pelo Coordenador e pelo Coordenador Executivo da Central do Processo Digital. 

II - Por três membros integrantes das Procuradorias de Justiça. 

III - Por nove membros representantes da primeira Instância, com atuação no interior, no litoral 

e na Capital. 

IV - Por um membro assessor da Diretoria-Geral do Ministério Público. 

V - Por um colaborador representante do Centro de Tecnologia da Informação e 

Comunicação-CTIC. 

Parágrafo único. O Comitê Estratégico do Sistema Eletrônico do Processo Digital – CEPD, 

indicará dentre um dos seus membros o Secretário e terá como Presidente o Coordenador-

Geral da Central do Sistema Eletrônico do Processo Digital – CPD. 

  

https://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas-separador/atos-e-normas-resultados
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Art. 5º. A designação dos integrantes do Comitê Estratégico do Sistema Eletrônico do 

Processo Digital – CEPD será promovida por Portaria do Procurador-Geral de Justiça. 

 

§1º - O exercício da função no Comitê Estratégico do Sistema Eletrônico do Processo Digital 

– CEPD será realizado sem prejuízo das atribuições normais dos seus integrantes e não 

implicará a percepção de qualquer vantagem pecuniária. 

 

§2º - Serão indicados suplentes para as hipóteses de ausência, afastamento ou impedimento. 

 

Art. 6º. A Área Técnica de Apoio, subordinada diretamente à Coordenadoria da Central do 

Processo Digital, contará com servidores oriundos do Centro de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (CTIC) e servidores com formação jurídica, com competências e habilidades 

específicas e próprias para o desenvolvimento de projetos relacionados a atividade do 

processo digital, indicados pela Coordenadoria da Central do Sistema Eletrônico do Processo 

Digital e designados pelo Procurador-Geral de Justiça. 

  

Art. 7º. Compete à Coordenadoria da Central do Processo Digital: 

I - coordenar o planejamento, desenvolvimento, implantação e monitoramento de estratégias 

relacionadas ao Sistema Eletrônico do processos judiciais e procedimentos extrajudiciais no 

cenário eletrônico da automação da atividade-fim do Ministério Público; 

II - coordenar o atendimento das demandas relacionadas à operacionalização e atuação no 

sistema e-SAJ e PJE, interfaces do processo digital adotadas respectivamente pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo e pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, 

até a implantação de solução autônoma própria; 

III - coordenar as orientações relacionadas ao processo digital, provenientes de dúvidas e 

problemas não resolvidos pelas equipes de suporte de primeiro nível do CTIC; 

IV - interagir, requisitar e determinar diretamente ao CTIC a execução das atividades 

relacionadas aos processos judiciais e procedimentos extrajudiciais no cenário eletrônico da 

atividade-fim; 
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V - interagir, quando necessário, com os demais órgãos e áreas do Ministério Público nas 

questões relacionadas aos processos judiciais e procedimentos extrajudiciais no cenário 

eletrônico da atividade-fim; 

VI - interagir externamente em assuntos relacionados ao cenário eletrônico dos processos 

judiciais e procedimentos extrajudiciais, intermediando os interesses do Ministério Público 

junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao Tribunal de Justiça Militar do Estado 

de São Paulo e à outras Instituições; 

VII - coordenar a gestão da área do processo digital no portal institucional; 

VIII - submeter para deliberação no Comitê Estratégico do Processo Digital – CEPD questões 

estratégicas relacionadas aos processos judiciais e procedimentos extrajudiciais no cenário 

eletrônico da automação da atividade-fim do Ministério Público; 

IX - gerenciar e manter atualizada no sistema de processo eletrônico a tabela de taxinomia 

proposta pela Resolução n. 63 do CNMP, bem como providenciar a gestão das informações 

armazenada para respectiva publicação e divulgação. 

X - executar as deliberações do Comitê Estratégico do Processo Digital – CEPD. 

  

Art. 8º. Compete ao Comitê Estratégico do Processo Digital – CEPD, dentre outras atribuições 

determinadas pela Procuradoria-Geral de Justiça: 

I - deliberar a respeito das estratégias relacionadas aos processos judiciais e procedimentos 

extrajudiciais digitais direcionados a atividade-fim do Ministério Público; 

II - acompanhar a evolução do Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público 

brasileiro relacionado às soluções de desenvolvimento do processo digital, propondo soluções 

e adotando as práticas exitosas de outras unidades da federação; 

III - propor alterações e melhorias nas regras de negócio e fluxos de trabalho da Instituição, 

frente ao novo paradigma digital de trabalho. 

IV - realizar reuniões com órgãos administrativos e de execução do Ministério Público para 

coleta de informações e sugestões para subsidiar a definição das estratégias de 

desenvolvimento e implantação do processo digital; 

https://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas-separador/atos-e-normas-resultados
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V - propor a elaboração de convênios e a contratação de soluções que venham a subsidiar o 

desenvolvimento e implantação do processo digital; 

VI - viabilizar a atuação do Ministério Público de São Paulo frente ao cenário do processo 

eletrônico, deliberando sobre medidas a serem adotadas para a eliminação de impedimentos 

e obstáculos que afetam a Instituição como um todo; 

VII - apresentar relatórios mensais das suas atividades à Procuradoria-Geral de Justiça. 

  

Art. 9º. O Comitê reunir-se-á ordinariamente mensalmente, por meio de encontros presenciais 

ou através de comunicação por imagem e som via internet. 

  

Art. 10º. Compete à Área Técnica de Apoio dar suporte técnico integral e exclusivo nas 

atividades exercidas pela Central do Processo Digital, bem como a identificação de questões 

a serem encaminhadas ao Comitê Estratégico do Processo Digital para deliberações. 

  

Art. 11º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  

São Paulo, 06 de julho de 2016. 

  

GIANPAOLO POGGIO SMANIO 
Procurador-Geral de Justiça 
 

 
Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.126, n. 125, p.49, de 7 de julho de 2016. 
Retificação em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.126, n. 144, p.66, de 3 de agosto de 2016. 
 


