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1ª Mostra de Sistemas do Ministério Público Brasileiro 
 

Local: MP/SP 
Dias: 24 e 25/Agosto/2011 



Programação do Evento 

24 de Agosto – Quarta-feira – 1

 

 Dia: 

 08:30 – 09:00: Credenciamento; 
 09:00 – 10:00: Abertura do Evento; 
 10:00 – 10:15: Coffee-Break; 
 10:15 – 11:15: Apresentação Sistemas (2 Salas); 
 11:15 – 11:30: Intervalo 
 11:30 – 12:30: Apresentação Sistemas (2 Salas); 
 12:30 – 14:30: Almoço; 
 14:30 – 15:30: Apresentação Sistemas (2 Salas); 
 15:30 – 15:45: Intervalo; 
 15:45 – 16:45: Apresentação Sistemas (2 Salas); 
 16:45 – 17:00: Coffee-Break; 
 17:00 – 18:30: Apresentação Sistemas (2 Salas); 
 18:30 – 19:00: Avaliação das Apresentações do Dia 

e Encerramento. 
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25 de Agosto – Quinta-feira – 2

 

 Dia: 

 08:30 – 09:00: Credenciamento; 
 09:00 – 10:00: Apresentação Sistemas (2 Salas); 
 10:00 – 10:15: Coffee-Break; 
 10:15 – 11:15: Apresentação Sistemas (2 Salas); 
 11:15 – 11:30: Intervalo 
 11:30 – 12:30: Apresentação Sistemas (2 Salas); 
 12:30 – 14:30: Almoço; 
 14:30 – 15:30: Apresentação Sistemas (2 Salas); 
 15:30 – 15:45: Intervalo; 
 15:45 – 16:45: Apresentação Sistemas (2 Salas); 
 16:45 – 17:00: Coffee-Break; 
 17:00 – 18:00: Apresentação Sistemas (2 Salas); 
 18:00 – 18:30: Avaliação do Evento e 

Encerramento. 



Programação do Evento – 1
 

 Dia – 24/Agosto 
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Auditório “Queiroz Filho” Auditório “Luis Felipe” 

08:30 – 09:00 CREDENCIAMENTO ----- 

09:00 – 10:00 ABERTURA DO EVENTO ----- 

10:00 – 10:15 COFFEE-BREAK 

10:15 – 11:15 SIS MP INTEGRADO (MP/SP) SPU (MP/RS) 

11:15 – 11:30 INTERVALO 

11:30 – 12:30 SRU (MP/MG) Fdid (MP/CE) 

12:30 – 14:30 ALMOÇO 

14:30 – 15:30 PARQUETWEB (MP/RO) GESTOR_CONTEUDO (MP/PA) 

15:30 – 15:45 INTERVALO 

15:45 – 16:45 ATENA (MP/GO) ARISTOTELES (MP/PB) 

16:45 – 17:00 COFFEE-BREAK 

17:00 – 18:30 ARQUIMEDES (MP/PE, MP/AM e MP/ES) Argus (MPM) 

18:30 – 19:00 AVALIAÇÃO DO DIA E ENCERRAMENTO ----- 



Programação do Evento – 2
 

 Dia – 25/Agosto 
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Auditório “Queiroz Filho” Auditório “Luis Felipe” 

08:30 – 09:00 CREDENCIAMENTO ----- 

09:00 – 10:00 Único (MPF) SCE (MP/PR) 

10:00 – 10:15 COFFEE-BREAK 

10:15 – 11:15 GEAP (MP/MT) Sistema RAF (MP/AM) 

11:15 – 11:30 INTERVALO 

11:30 – 12:30 MGP (MP/RJ) Carcará (MP/RN) 

12:30 – 14:30 ALMOÇO 

14:30 – 15:30 TABULARIUM (MPDFT) Athenas (MP/TO) 

15:30 – 15:45 INTERVALO 

15:45 – 16:45 MPTDigital (MPT) SRH - Sistema de Recursos Humanos (MP/ES) 

16:45 – 17:00 COFFEE-BREAK 

17:00 – 18:00 
PROEJ (MP/SE) 

 
----- 

18:30 – 19:00 AVALIAÇÃO DO EVENTO E ENCERRAMENTO ----- 



Regras para a Apresentação dos Sistemas 

 As sessões terão a duração de 60 minutos, sendo 45 minutos para a apresentação do 

sistema pelo MP de origem e 15 minutos para as dúvidas dos participantes, que serão 

recolhidas pela organização e entregues ao palestrantes; 

 A única exceção será para a palestra do sistema Arquimedes, que terá a duração de 

90 minutos, sendo 60 minutos para a apresentação dos 3 MP’s de Origem e 30 

minutos para as dúvidas dos participantes, que serão recolhidas pela organização e 

entregues ao palestrantes; 

 O horário das palestras e o tempo de apresentação será RIGOROSAMENTE cumprido 

pela organização do evento. 
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Apresentação dos Sistemas - Descrições 

 SIS MP INTEGRADO (MP/SP): 

É um sistema de registro e gestão dos atendimentos ao público cível e criminal (Ficha de 

Atendimento), dos procedimentos da Área de Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos 

(Peça de Informação, Representação, PPIC, IC e Ação Civil), e dos procedimentos administrativos de 

Interesse Individual (Notícia do Fato, PANI e Ação Civil), que tramitam nas Promotorias de Justiça do 

Interior, Litoral e Capital. 

 SPU (MP/RS): 

Controle unificado de tramitação dos procedimentos administrativos, com integração dos sistemas da 

área fim. 

 SRU (MP/MG): 

Controle de processos e procedimentos. 
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Apresentação dos Sistemas - Descrições 

 Fdid (MP/CE): 

Controlar os depósitos para o Fundo de Direitos Difusos e Coletivos oriundos de multas e ou termos 

de ajustamento de conduta de infratores. 

 PARQUETWEB (MP/RO): 

Gerenciar o fluxo dos processos da área fim e meio do MP/RO. 

 GESTOR_CONTEÚDO (MP/PA): 

Gerenciar toda as áreas de conteúdo da Internet, Intranet e Subsites do MP/PA. 

 ARISTOTELES (MP/PB): 

Este é o sistema para gestão administrativa do MP/PB. Composto pelos módulos de Catálogo, pesquisa 

de mercado, estoque e Pitágoras (visualização financeira do siaf e registro de dotações orçamentárias 

e financeiras). 
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Apresentação dos Sistemas - Descrições 

 ATENA (MP/GO): 

Permitir o gerenciamento eletrônico de autos e documentos do MP/GO. 

 ARQUIMEDES (MP/PE, MP/AM e MP/ES): 

Desenvolvido para informatização da Atividade Fim do MP/PE. Envolve tanto a área judicial quanto a 

extrajudicial. Além do MP/PE, o sistema encontra-se em produção / utilização inicial em: MP/AM 

((Sistema de Gestão de Autos Virtual), MP/ES (Módulo de Códigos de Barras), MP/TO, MP/RR, MP/MA, 

MP/PB, MP/SE, MP/PA e MP/CE. 

 Argus (MPM): 

O objetivo principal do Argus é auxiliar a análise de movimentação bancária. 

 Único (MPF): 

Sistema Unificado de Documento Administrativo, Auto Judicial e Auto Administrativo do MPF. 
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Apresentação dos Sistemas - Descrições 

 SCE (MP/PR): 

Habilitar e controlar eleições diversas em meio WEB. 

 GEAP (MP/MT): 

O sistema consolida em uma única Base de Dados todas as informações decorrentes das atividades 

realizadas por cada uma das Promotorias de Justiças do Estado, construindo desta forma uma 

poderosa ferramenta de gerenciamento e gestão estratégica na Instituição. 

 Sistema RAF (MP/AM): 

Permitir o preenchimento do relatório de atuação funcional dos membros on-line e extração dos 

relatórios do CNMP e da Corregedoria. 

 MGP (MP/RJ): 

Controlar todos os documentos judiciais e extrajudiciais da instituição. 
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Apresentação dos Sistemas - Descrições 

 Carcará (MP/RN): 

O sistema tornou possível a postagem prática das atividades desempenhadas pelos promotores de 

justiça, bem como a construção de relatórios que são moldados pela Corregedoria para os diversos 

fins que esta unidade necessita. Além disso, regula os prazos de envio e interceptações telefônicas. 

 Athenas (MP/TO): 

É uma plataforma que oferece recursos para centralizar é um único sistema de informação de varias 

áreas do meio administrativo, tais como: RH, protocolo único, gestão de conteúdo, gestão de 

contratos, planejamento estratégico, dentre outros. 

 TABULARIUM (MPDFT): 

Este sistema se propõe a realizar a institucionalização do processo digital, com a unificação dos 

sistemas de gestão de documentos do MPDFT, através da produção de documentos digitais e 

mapeamento dos fluxos de trabalho. 
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Apresentação dos Sistemas - Descrições 

 MPTDigital (MPT): 

Automatizar o fluxo processual dos procedimentos administrativos da área finalística. Automatizar a 

integração do MPT com a justiça do trabalho na tramitação dos processos judiciais. 

 SRH (MP/ES): 

Sistema que permite a gestão de diversas questões da área administrativa, envolvendo: controle de 

pessoal, folha de pagamento, movimentação dos membros e servidores, dossiê funcional, lotação, 

além de integração com sistema da área fim. 

 PROEJ (MP/SE): 

Visa gerenciar todas as atividades extra-judiciais do MP/SE desde o atendimento inicial (triagem), 

passando pelo registro dos fatos, anexação de documentos até as apreciações feitas no junto ao 

Conselho Superior (com o devido sorteio e parecer). 
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2ª Mostra de Sistemas do Ministério Público 
Local: Belo Horizonte/MG 

Dias 10 e 11 de setembro de 2012 

 

 

 

 

 

 

  



Sala Vermelha Sala Azul

09:30 Credenciamento

10:30 Abertura

11:00 - 12:00 Sistemas CNMP

12:00 - 14:00

14:00 - 14:50
MSM

MP/RJ

MP-Census

MP/RO

14:50 - 15:40
SIGIE

MP/MG

Inspeções 

MP/CE

15:40 - 16:30
Atena

MP/GO

SIC 

MP/PR

16:30 - 16:50

16:50 - 17:40
Sinq 

MP/CE

Escola Virtual

MP/MG

17:40 - 18:30
SIMP

MP/MT

Voto Eletrônico

MP/SP

18:30 - 19:20
Pitágoras

MP/PB

SSC (Sistema de Seleção de Candidatos)

MP/SC

09:00 - 9:50
Julgamento Eletrônico 

MP/AM

ADF-Web 

MP/MT

09:50 - 10:40
E-MPF

MPF

BVA (Biblioteca Virtual)

MP/SP

10:40 - 11:30
Consulta ao CAOPS 

MP/RN

Probatório

MP/RO

11:30 - 12:20
Carcará 

MP/RN

GSA (Gestão de Solicitação Administrativa)

MP/ES

12:20 - 14:30

14:30 - 15:20
Denúncia On-line

MP/AM

Pericial 

MPF

15:20 - 16:10
SCA 

MP/RJ

SRH (Sistema de Recursos Humanos)

MP/ES

16:10 - 17:00
SPO (Sistema de Publicações Oficiais)

MP/SC

URANO

MP/AP
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Origem
Nome do 
sistema

Área Objetivos
Linguagem de 
Programação

Banco de 
dados

Requisitos
Data de 

operação
Possui 

documentacao
Relevância para o MP

MP/AM
Julgamento 
Eletrônico

Área fim

Módulo do sistema de autos que permite membros de 
órgãos colegiados visualizarem a pauta da sessões e os 
votos dos relatores antecipadamente às  às sessões e o 
registro dos resultados dos julgamentos eletronicamente.

Java Oracle Tomcat 01/03/12 NÃO
Permite maior dinâmica e celeridade nas sessões dos 
órgaõs colegiados, uma vez que elimina o uso de 
papel e torna os votos conhecidos antecipadamente.

MP/AM Denúncia On-Line Área fim
Sistema para registro das denúncias do cidadão pela web, 
com módulo de triagem pelo órgão interno competente e 
encaminhamento para órgãos internos do MP.

Java Oracle Tomcat 12/07/12 NÃO
Permite um canal de comunicação extra (internet) 
entre o MP e o cidadão.

MP/CE
Sistema de Apoio às 
Inspeções e 
Correições

Área meio
Registro das informações colhidas durante as inspeções e 
correições para a produção dos relatórios de 
inspeção/correição.

Java SQL Server
Estação com navegador e servidor com 
Apache, Tomcat 6 e SQL Server.

02/07/12 SIM

As inspeções e correições da Corregedoria podem ser 
registradas no sistema que além de prover consultas 
permite a geração automática dos relatórios de 
inspeção e correição. Isto gera valor pelo registro 
estruturado das informações coletadas, na celeridade 
e padronização dos relatórios de inspeção e correição 
como também para consultas futuras e comparativas.

MP/CE Sinq Área meio
Registro e controle de inquéritos nas Centrais de 
Inquéritos do MP

Visual Basic SQL Server
Estação de trabalho convencional com 
Windows XP/Vista/7 e servidor de banco de 
dados SQL Server 2005 ou superior

01/08/07 SIM
Útil para registro e controle de inquéritos e do seus 
trâmites entre o MP e as delegacias de polícia.

MP/ES GSA Área meio
Gestão de Solicitações Administrativas, tais como 
solicitação de novos equipamentos, manutenção predial...

Java SQL Server
Servidor com processador de 04 núcleos e 
04 GB RAM com SQL Server 2005 e 
Windows Server 2003

17/11/08 SIM Alta

MP/ES OUVIDORIA Área meio
Ser o canal direto de comunicação entre a população e a 
instituição.

JAVA SQLSERVER
SERVIDOR COM QUATRO NUCLEOS E 
4GB RAM COM WINDOWS SERVER 2003 
E SQL SERVER 2005

03/11/08 SIM Alta.

MP/ES SRH Área meio
Gerenciamento dos Recursos de RH.
Designações de Membros.
Gestão da Ficha Funcional de Membros e Servidores

.NET SQLSERVER Windows Server 2008, Sqlserver 2008 01/09/10 SIM Alta

MPF sistem pericial PR/SP Área meio

O software permite o gerenciamento, ecaminhamento e 
distribuição dos procediementos à Seção Pericial do 
Estado de São Paulo, além de possibilitar o 
acompanhamento on line do atendimento das demandas.

PHP Oracle Sistema WEB 30/11/05 SIM

Além de gerenciar, encaminhar e distribuir os 
procedimentos à Seção Pericial, possibilitando o 
acompanhamento pelo membro do MPF on line do 
atendimento de suas demandas, o sistema tem o 
intuito de facilitar e dar visibilidade ao trabalho dos 
analistas periciais, emtitindo-se ainda os relatórios de 
gratificação, com a finalidade de dar maior 
transparência às atividades desenvolvidas no setor.

MP/GO ATENA/GRIFO Área fim
Registro, controle e tramitação de autos judiciais, 
extrajudiciais e administrativos do MPGO e geração 
estatística de produtividade.

Ruby/Flex Postgre
Cliente web em qualquer plataforma - 
Necessita de flash player

01/03/12 SIM
Sistema oficial do MPGO para registro de autos e 
documentos eletrônicos.

SISTEMAS INSCRITOS PARA APRESENTAÇÃO NA II MOSTRA DE SISTEMAS DO MP
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sistema
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SISTEMAS INSCRITOS PARA APRESENTAÇÃO NA II MOSTRA DE SISTEMAS DO MP

MP/MG
Escola Virtual do 
MPMG

Área meio

A Escola Virtual do Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais foi criada em 2008 e apresenta-se como uma 
alternativa para o oferecimento de cursos de formação e 
aprimoramento funcional de membros e servidores 
integrantes das carreiras do Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais. 

Ela funciona totalmente pela internet, 24 horas por dia, 
todos os dias da semana, através do endereço 
http://escolavirtual.mp.mg.gov.br.

Na Escola Virtual, a interação pedagógica se efetua com 
a comunicação de mão dupla. O aluno é um sujeito ativo, 
engajado e  participante. Os conteúdos dos cursos são 
estruturados em associações que possam compor a base 
de novas estruturas de  conhecimento. As atividades 
propostas têm relevância e utilidade para a vida cotidiana 
e enfatizam a argumentação e a troca de informações, 
saberes, ideias e experiências.

PHP MySQL
Servidor web Apache e acesso via 
navegador web

03/03/08 SIM

Capacitação daqueles que não tinham acesso a 
cursos, em virtude
das distâncias; Flexibilidade de tempo e espaço, 
evitando-se ausências do local
de trabalho para participação em cursos na PGJ; 
Redução de custo por aluno, já que gastos com 
deslocamento, estadias e tempo de ausência no 
trabalho diminuem consideravelmente; Aumento do 
número de cursos sem a diminuição da qualidade, 
uma vez que a quantidade de alunos e cursos não fica 
mais limitada à estrutura física das salas de aulas 
existentes no CEAF; Rapidez nas atualizações dos 
conteúdos; Criação de uma interação dialógica entre 
membros e servidores de diversas localidades, 
formando uma rede colaborativa de aprendizagem; 
Autonomia no estudo, pois a educação a distância 
respeita o ritmo de cada indivíduo, personalizando o 
ensino.

MP/MG SiGIE Área fim

Auxiliar o CAO-CRIMO (Centro de Apoio Operacional de 
Combate ao Crime Organizado) e o Grupo de Intervenção 
Estratégica possibilitando cadastrar, por município 
aglomerados, suas gangues, o relacionamento entre elas 
(rival ou aliada) e seus integrantes.

JAVA
SQL Server 
2008

JBOSS 7.1.1,  autenticação via LDAP, 
acesso via navegador web

01/01/10 SIM

Com o sistema tornou-se possível organizar as 
informações coletadas e compor uma ficha do 
indivíduo para  acompanhar a vida dos alvos e realizar 
intervenções.

Além disso, o SiGIE exibe alertas para fim de penas, 
fim de benefícios e audiências previstas; possui tela 
específica para exibição das informações em reuniões; 
contém organograma com os integrantes da gangue, 
destacados por cores; possibilita que usuários 
externos ? também integrantes do Grupo de 
Intervenção Estratégica ? forneçam informações, que 
aparecem como pendências e quando confirmadas 
são liberadas para todos os usuários do sistema.
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SISTEMAS INSCRITOS PARA APRESENTAÇÃO NA II MOSTRA DE SISTEMAS DO MP

MP/MT
SIMP (Sistema 
Integrado do 
Ministério Público)

Área fim

Diante da resolução 63/2010-CNMP, para implantação da 
Tabela de Taxonomia, surge a oportunidade de reformular 
totalmente o antigo sistema de controle processual do 
MPMT. A partir de janeiro/2011 teve início o Projeto de 
Taxonomia, visando não só implantar as tabelas 
unificadas, mas também adotar novas ferramentas de 
mercado e técnicas de Business Intelligence. Abrangendo 
100% das Promotorias e Procuradorias de Justiça do 
estado, o SIMP otimiza a geração de relatórios, permitindo 
assim atender a Resolução 74/2011-CNMP, de forma 
rápida e precisa.
Foi agregado ao sistema também uma poderosa 
ferramenta de pesquisa de pareceres, permitindo ao 
usuário consultar no conteúdo de quase 1 milhão de 
documentos.
Sua utilização tornou-se cada vez mais primordial no dia a 
dia da instituição, sendo decisivo até mesmo na 
promoção e remoção de Promotores de Justiça.
Destacamos ainda que o MPMT já firmou convênio com 
os MP´s do Maranhão e Pará, para cessão do SIMP.

JAVA ORACLE 10g

Estações de Trabalho com acesso a internet, 
IE 6 ou superior, Adobe Reader, JVM 1.5, 
Editor de Texto; Servidor JBOSS e 
compatível com Oracle 10g

16/01/12 SIM

- Construção de pacote de soluções onde há o registro 
e acompanhamento de um determinado protocolo em 
todas as suas Fases Processuais (Ouvidoria, 
Procedimentos Extrajudiciais, Processos Judiciais de 
1ª e 2ª instância, Atividades Não procedimentais dos 
Membros, etc) em um único sistema , permitindo ainda 
a interação com os demais sistemas da Instituição 
(Gerenciamento de Acórdãos, Controle de Pesquisas e 
Perícias, etc.);
- Possibilita a todas as Comarcas possuírem um 
Sistema de Informação integrado em uma única base 
de dados com a otimização dos recursos de 
infraestrutura disponível;
- Permite o registro e rápida localização de todos os 
Processos/Procedimentos que circulam no MP;
- Controle de Inventário de Protocolos nas Promotorias 
e Procuradorias;
- Monitora e Acompanha a produtividade de cada uma 
das Promotorias e Procuradorias de Justiça em tempo 
real;
- Possibilita a extração de informações Estatísticas de 
produção institucional, servindo inclusive para tomada 
de decisões estratégicas;
- Consolida de maneira rápida e eficaz as informações 
solicitadas pelo CNMP;
- Fornece a base de informações para auxílio nas 
Correições;
- Auxilia na avaliação de progressão de membros na 
carreira institucional;
- Fomenta uma sólida Base de Consulta e Pesquisa de 
Pareceres e outros documentos produzidos pelos 
Membros do MP;

MP/MT

ADF-Web (Avaliação 
de Desempenho 
Funcional ? Versão 
Web)

Área meio

Com o intuito de solucionar um antigo problema no 
Departamento de Gestão de Pessoas, foi lançado em 
Janeiro de 2009 o desafio ao Departamento de 
Tecnologia da Informação do MP/MT de desenvolver um 
sistema que auxiliasse na Avaliação de Desempenho 
Funcional realizada semestralmente pela Instituição. 

Após um profundo estudo, a equipe de análise e 
desenvolvimento de sistemas surpreendeu os envolvidos 
e patrocinadores do projeto apresentando uma 
ferramenta extremamente funcional que, praticamente, 
automatizou o processo de avaliação 360 graus, gerando 
uma enorme economia com impressões de formulários, 
gastos com envio de correspondências e recursos 
humanos envolvidos.  

JAVA ORACLE 10g

Estações de Trabalho com acesso a internet, 
IE 6 ou superior, Adobe Reader, JVM 1.5, 
Editor de Texto; Servidor JBOSS e 
compatível com Oracle 10g

06/07/09 SIM

Alinhamento com premissas ambientais, onde a 
Instituição gera economia de milhares de folhas de 
papel na impressão de formulários todos os anos;
Aumento da produtividade dos envolvidos na 
avaliação;
Diminuição de 80% no tempo de conclusão da 
avaliação;
Facilidade na geração de informações consolidadas do 
desempenho de servidores e departamentos;
Acompanhamento em tempo real da evolução dos 
preenchimentos dos formulários;
Economia no envio de formulários físicos pelos 
correios.

MP/PB Pitágoras Área meio
Implementar sistema de controle orçamentário e 
financeiro com foco na gestão dos recursos monetários 
da instituição e no atendimento às diretrizes legais.

Java Postgres PostgreSQL 9.x, Apache Tomcat 6 02/05/11 SIM

Trata-se de um sistema desenvolvido com o conceito 
de ERP e BI, que busca, dentre outras coisas, efetuar 
o controle de todas as operações orçamentárias e 
financeiras da instituição. Atuando, inclusive, com 
métodos de sustentabilidade operacional, auditorias 
naturais e fluxos de caixa projetados, promovendo 
maior segurança às tomadas de decisão gerenciais no 
âmbito da administração do recurso público do MP, 
caracterizando, portanto, grande relevância para a 
instituição.
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SISTEMAS INSCRITOS PARA APRESENTAÇÃO NA II MOSTRA DE SISTEMAS DO MP

MP/PR SIC-MPPR Área meio
Prover atendimento a população em geral, atender a lei 
12.527/2011

PHP MySQL
Software RedMIne (licença opensoucing), 
Servidor Apache, Servidor MySQL, Suporte 
a linguagem Ruby, Servidor Linux

25/06/12 NÃO

Alta.
Atendeu a necessidade de rápida adequação a Lei 
12.527/2011. Solução exige poucas horas de 
desenvolvimento com bons resultados.

MP/RJ MSM Área fim
Integrar via internet todos os orgãos e entidades 
envolvidos com o cuidado de pacientes com transtornos 
psiquiátricos tutelados pelo MPRJ

Java, PL SQL Oracle Internet Explorer 8 ou superior 01/03/11 SIM
Permite a melhor integração do trabalho das 
promotorias de tutela coletiva e indidual na área da 
saúde mental.

MP/RJ SCA Área meio
Controle de Acesso , Provimento de Usuários e Gerencia 
de Identidades

Java, Power Builder, Delphi, PL 
SQL

Oracle não se aplica 01/09/08 SIM
Controla todo o acesso aos sistemas inclusive para o 
público externo.

MP/RN SAJ/MP Área meio Informatização da área fim dos Ministérios Públicos Java, Delphi Oracle Servidor de banco, aplicação e PC 08/08/06 SIM ?

MP/RN
Consulta aos 
CAOPS

Área fim

Estabelecer um meio de comunicação entre as 
promotorias e os CAOPs, dando celeridade às atividades 
das promotorias através da realização e 
acompanhamento de consultas. Os CAOPs respondem 
às consultas feitas pelas
promotorias e mantém uma base para pesquisas futuras, 
além de auxiliar na contabilização de atividades 
executadas pelos CAOPs, para fins de correição.

Java Oracle 11g

Implantação: Servidor de banco de dados 
Oracle, servidor de aplicação JBoss AS 5.0, 
JSF, JBoss Seam, RichFaces, Hibernate 
Acesso: Computador com acesso à rede 
interna ou Internet, login e senha acesso

17/08/12 NÃO
Alta, pois provê celeridade às atividades da área fim
da instituição.

MP/RN Carcará Área fim

Permitir que os membros possam registrar suas 
atividades nas promotorias, de acordo com a nova 
taxonomia, e que a corregedoria extraia os dados 
necessários para avaliar e acompanhar o trabalho dos 
promotores

Java Oracle 11g

Implantação: Servidor de banco de dados 
Oracle, servidor de aplicação JBoss AS 5.0, 
JSF, JBoss Seam, RichFaces, Hibernate 
Acesso: Computador com acesso à rede 
interna ou Internet, login e senha acesso

17/08/12 SIM
Alta. Utilizado por todos os promotores e pela 
Corregedoria do Ministério Público

MP/SP Voto Eletrônico Área meio
Automatizar os processos eleitorais da Instituição, bem 
como as enquetes

Visual Studio 2008 - C#
MS SQL 
SERVER 
2008 R2

SERVIDOR C/2 PROC. 2.67 GHz, 
MEMÓRIA 3 Gb, WINDOWS 2008 R2 STD 
SP1 64 BITS, MS IIS7, SDK Certisign, 
VISUAL STUDIO 2008

01/10/10 SIM
MAIS SEGURANÇA NO PROCESSO ELEITORAL, 
MAIOR AGILIDADE NA APURAÇÃO, REDUÇÃO 
CUSTOS.

MP/SP
BVA - Biblioteca 
Virtual

Área meio Gerenciamento de conteúdo Visual Studio 2008 - C#
MS SQL 
SERVER 
2008 R2

SERVIDOR C/2 PROC. 2.67 GHz, 
MEMÓRIA 3 Gb, WINDOWS 2008 R2 STD 
SP1 64 BITS, MS IIS7, VISUAL STUDIO 
2008

01/07/09 SIM
Compartilhamento seguro de documentos, sendo 
utilizado nas atividades fim e meio.



 

 

 

 

3ª Mostra de Tecnologia do Ministério Público 
Local: Recife/PE 

Dias 10 e 11 de junho de 2013 

 

 

 

 

  



Sala A - 11º Andar Sala B - 9º Andar

09:00 Credenciamento

09:30 Abertura

10:00 -10:50
Apresentação PJE

Marivaldo Dantas de Araújo
Juiz-Auxiliar CNJ

10:50 - 11:00

11:00 - 12:00
Apresentação CNMP

STI

12:00 - 13:30

13:30 - 14:00
Telefonia IP

(MP/RO)
Desktop Padrão LINUX

(MPT)

14:00 - 14:30
Controle Eletrônico de Prisões Provisórias

(TJ/SE)
Gestão por Indicadores - BI

(MP/MT)

14:30 - 15:00
Designações de Membros

(MP/SP)
WEBMail
(MP/AC)

15:00 - 15:30
SIGA

(MP/BA)
MP Virtual
(MP/PB)

15:30 - 16:00
Governança de TI na Prática

(MPDFT)
BI

(MP/RS)

16:00 - 16:30

16:30 - 17:00
e-Cidade
(MP/AP)

ATHENAS
(MP/TO)

17:00 - 17:30
Infraestrutura: desafios na era do Processo Eletrônico 

(MP/PE)
PETI: escritório de governança de TI

(MPF)

17:30 - 18:00
Yes we KANBan!

(MPDFT)
TucujurisMP

(TJ/AP)

18:00 - 18:30
Mapa da Atuação do MPF

(MPF)
SCV - Sistema Consumidor Vencedor

(MP/RJ)

18:30 - 19:30 Reunião CPTI

09:00 - 9:50
Apresentação CHANNEL
Cristiano Rocha Heckert

Secretário de Gestão Estratégica CNMP

9:50 - 10:00

10:00 - 10:30
TV MPF
(MPF)

SIS MP Eventos
(MP/SP)

10:30 - 11:00
Milênio

(MP/BA)
Ouvidoria
(MP/SE)

11:00 - 11:30
PCD Legal

(MPT)
Modernização da Arquitetura do Arquimedes

(MP/PE)

11:30 - 12:00
FaceCAOP-CON

(MP/PE)
Metodologia Ágil de Projetos SCRUM

(MP/MT)

12:00 - 13:30

13:30 - 14:00
Case: Projeto Datacenter

(MP/MG)
Plantão
(MP/PI)

14:00 - 14:30
Modelo de Gestão e

Desenvolvimento de Software
(MP/BA)

DIGIDOC
(TJ/MA)

14:30 - 15:00
MPAM - Conectividade

(MP/AM)
BI

(MP/SC)

15:00 - 15:30
iDEPOL
(MP/SE)

Portal de Transparência
(MPF)

15:30 - 16:00
Plenária

Apresentação da Carta de Pernambuco

16:00 - 16:30 COFFEE BREAK
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1A Telefonia IP
Apresentar o estudo de caso do MP/RO na implantação da 
telefonia IP e sua complexidade no ambito intitucional.

MP/RO
10/06/2013

(segunda-feira)
13:30 - 14:00 Sala A - 11º Andar

1B Desktop Padrão LINUX

1) Instalação e configuração de Sistema Operacional Linux 
(Ubuntu) em computadores corporativos da PRT 17ª Região. 
2) Segurança no ambiente do Desktop.
3) Redução nos custos de licenciamento de software.
4) Utiização de padrões abertos e independencia tecnológica.

MPT
10/06/2013

(segunda-feira)
13:30 - 14:00 Sala B - 9º Andar

2A Controle Eletrônico de Prisões Provisórias

 -Permitir a todos os usuários da unidade judiciária, inclusive o MP, 
o acompanhamento efetivo e prioritário sobre os processos de 
conhecimento com réu preso.
 -Disponibilizar dados em tempo real a todas as instituições 

envolvidas com a segurança pública.
 -Oferecer meios de fiscalização em tempo real à Corregedoria Geral 

de Justiça e aos demais órgãos, mediante solicitação, sobre todos 
os registros de prisão provisória.
 -Minimizar os excessos de prazos das prisões provisórias através da 

obrigatoriedade de justificativa eletrônica em caso de não 
cumprimento das metas de movimentação.
 -Disponibilizar o teor das justificativas eletrônicas aos 

Desembargadores para subsidiar eventual decisão liminar em caso 
de habeas corpus.
 -Permitir a requisição eletrônica dos presos para comparecimento 

em audiência.

TJ/SE
10/06/2013

(segunda-feira)
14:00 - 14:30 Sala A - 11º Andar

2B Gestão por Indicadores - BI

Utilizando a metodologia de indicadores e o conceito de 
Inteligência de Negócios, o projeto ?Gestão por Indicadores 
utilizando B.I.? tem como principal objetivo transformar os dados 
de um sistema de controle processual de 1ª e 2ª instâncias, em 
conformidade com as tabelas taxonômicas, em informações 
qualificadas (índices e dados estatísticos) que apoiem o processo 
de tomada de decisões institucionais baseando-se nos princípios 
de eficiência, eficácia e efetividade.

MP/MT
10/06/2013

(segunda-feira)
14:00 - 14:30 Sala B - 9º Andar

3A Designações de Membros Controlar as designações dos membros do MP MP/SP
10/06/2013

(segunda-feira)
14:30 - 15:00 Sala A - 11º Andar

3B WEBMail
Fornecer informações sobre a experiência de uso do e-mail 
corporativo em nuvem pelo Ministério Público do Estado do Acre.

MP/AC
10/06/2013

(segunda-feira)
14:30 - 15:00 Sala B - 9º Andar



4A SIGA

- Fazer gestão, inclusive com a perspectiva da utilização de BI 
(Business Inteligence), dos processos e atividades que regem a 
carreira ministerial, desde o ingresso na Instituição ao 
desligamento;
- Controlar e acompanhar a criação, reclassificação, provimento e 
posição geográfica de todas as promotorias de justiça do estado da 
Bahia;
- Facilitar aos membros acesso aos dados da carreira, com 
interface preparada para o processamento e acompanhamento, 
em tempo real, dos requerimentos/solicitações junto à Secretaria-
Geral, propiciando celeridade e eficiência ? nesta primeira versão 
ficaram permitidas aos membros o acesso às telas sobre 
afastamentos (férias, licenças, licença-prêmio e outras ausências), 
além de residir fora da comarca e sair do país. Também fora 
disponibilizada a ficha cadastral; 
- Elaborar pareceres informativos que avaliam com regras de 
negócios, baseadas nas normas úteis e aplicáveis de cada tema, a 
possibilidade do afastamento do membro diante dos dados do 
pedido e do cenário atual das promotorias de justiça;
 - Emitir alertas com informativos sobre a legislação vigente e 
aplicada a cada tema, bem como expedir e-mails avisando dos 
prazos e aproximação de datas referentes aos pleitos, ajudando 
aos membros no entendimento da operacionalização das ações por 
tela

MP/BA
10/06/2013

(segunda-feira)
15:00 - 15:30 Sala A - 11º Andar

4B MP Virtual
Promover a eletronização dos processos extrajudiciais, 
administrativos e expedientes, em uma mesma plataforma 
integrada com outras soluções do MPPB.

MP/PB
10/06/2013

(segunda-feira)
15:00 - 15:30 Sala B - 9º Andar

5A Governança de TI na Prática
Compartilhar experiências com a implantação da governança de TI 
no MPDFT mostrando o funcionamento na prática das estruturas, a 
elaboração dos planos PETI e PDTI e o seu acompanhamento.

MPDFT
10/06/2013

(segunda-feira)
15:30 - 16:00 Sala A - 11º Andar

5B BI
Aumentar a eficiência do MPRS mediante análise associativa de 
dados internos e externos, utilizando ferramenta de Inteligência de 
Negócios (Business Intelligence - BI).

MP/RS
10/06/2013

(segunda-feira)
15:30 - 16:00 Sala B - 9º Andar

6A e-Cidade

O e-cidade é um Sistema Integrado de Gestão Pública desenvolvido 
para automatizar prefeituras. O mesmo é open-source e seu código 
fonte encontra-se disponível no Portal do Software Público ? projeto 
patrocinado pelo Ministério do Planejamento.

MP/AP
10/06/2013

(segunda-feira)
16:30 - 17:00 Sala A - 11º Andar

6B ATHENAS Unificação e Informatização da Gestão de Pessoal e Área Fim MP/TO
10/06/2013

(segunda-feira)
16:30 - 17:00 Sala B - 9º Andar

7A Infraestrutura: desafios na era do Processo Eletrônico
Apresentar a arquitetura tecnológica de infraestrutura desenhada 
pelo MPPE para suportar a mudança de paradigma que está 
acontecendo nos sistemas judiciais.

MP/PE
10/06/2013

(segunda-feira)
17:00 - 17:30 Sala A - 11º Andar



7B PETI: escritório de governança de TI

Estabelecer as diretivas de longo prazo alinhadas com o 
planejamento Estratégico Institucional ? PEI, atuando como 
instância consultiva no estabelecimento de prioridades e diretrizes 
para a tecnologia da informação.

MPF
10/06/2013

(segunda-feira)
17:00 - 17:30 Sala B - 9º Andar

8A Yes we KANBan!
Mostrar as experiências da equipe de manutenção de sistemas do 
MPDFT em dois anos de utilização do Kanban para otimização e 
controle de suas atividades.

MPDFT
10/06/2013

(segunda-feira)
17:30 - 18:00 Sala A - 11º Andar

8B TucujurisMP
Registro da manifestação  do Promotor de Justiça feita na 
audiência e consequente classificação do movimento da tabela 
única do CNMP

TJ/AP
10/06/2013

(segunda-feira)
17:30 - 18:00 Sala B - 9º Andar

9A Mapa da atuação do MPF

Divulgar a atuação do MPF, atendendo ao princípio da 
transparência como instrumento de acompanhamento social do 
andamento e julgamento das proposições. Com  dados  extraídos 
do Sistema Único de Informações do Ministério Público Federal, 
conforme Tabelas Processuais Unificadas do Conselho Nacional do 
Ministério Público, 

MPF
10/06/2013

(segunda-feira)
18:00 - 18:30 Sala A - 11º Andar

9B SCV - Sistema Consumidor Vencedor

Objetivo Geral: Atuar em prol da efetividade das decisões judiciais 
prolatadas em sede de ações coletivas consumeristas propostas 
pelo Ministério Público, bem como dos termos de ajustamento de 
conduta firmados pelo Parquet, além de promover uma forma de 
aproximação entre a instituição e os consumidores e propiciar a 
estes mais informação sobre seus direitos. Objetivos específicos: a) 
Disponibilizar para os consumidores informações que lhes 
permitam identificar os direitos violados, já reconhecidos em 
decisões judiciais ou em termos de ajustamento de conduta, além 
de cientificá-los das indenizações a que fazem jus, incentivando a 
sua habilitação para execução dos julgados, buscando a restituição 
de valores indevidamente pagos ou a indenização por outros 
danos, materiais e morais. b) Através da divulgação de 
informações, incentivar também o consumidor a noticiar o 
descumprimento pelos fornecedores das obrigações previstas nas 
decisões judiciais ou nos termos de ajustamento de conduta 
firmados, para a adoção das medidas cabíveis pelo Ministério 
Público.

MP/RJ
10/06/2013

(segunda-feira)
18:00 - 18:30 Sala B - 9º Andar

10A TV MPF

TV MPF - Plataforma de codificação e distribuição de vídeos de alta 
qualidade em tempo real e sob demanda em uma rede IP. Prover 
acesso a base de vídeos institucionais e públicos de interesse da 
sociedade, bem como ser apoio para evento  de treinamentos e 
informação de modo geral;

MPF
11/06/2013
(terça-feira)

10:00 - 10:30 Sala A - 11º Andar

10B SIS MP Eventos
Sistema para controle de inscrições em eventos realizados na 
Instituição.

MP/SP
11/06/2013
(terça-feira)

10:00 - 10:30 Sala B - 9º Andar



11A Milênio

Informatizar os formulários de visitas e revisitas das escolas e 
unidades básicas de saúde, permitindo que a coleta e registro dos 
dados seja realizada através de tablets e outros dispositivos 
móveis, notebooks, desktop ou formulários em papel, 
possibilitando o armazenamento das informações em banco de 
dados estruturado.

MP/BA
11/06/2013
(terça-feira)

10:30 - 11:00 Sala A - 11º Andar

11B Ouvidoria

Ser um canal permanente de comunicação entre o parquet e a 
sociedade, no qual serão recebidas representações, reclamações, 
críticas, elogios, pedidos de informação e sugestões sobre as 
atividades desenvolvidas pelo Ministério Público.

MP/SE
11/06/2013
(terça-feira)

10:30 - 11:00 Sala B - 9º Andar

12A PCD Legal

- Disponibilizar conteúdo sobre temas importantes para o 
desenvolvimento da cidadania usando tecnologia que gere 
conhecimento legal e relevante por meio de texto, áudio e vídeo em 
Libras;

- Incentivar a criação e desenvolvimento de novos conteúdos 
acessíveis;

- Atender a pessoas com deficiência e com dificuldade de leitura;

- Contribuir com o processo de educação, fator determinante de 
mudança social;

- Possibilitar o acesso de qualquer pessoa aos conteúdos 
disponíveis.

MPT
11/06/2013
(terça-feira)

11:00 - 11:30 Sala A - 11º Andar

12B Modernização da Arquitetura do Arquimedes
Aumentar a produtividade no desenvolvimento de novas 
funcionalidades para o Arquimedes além de melhorar a 
experiência de uso do sistema.

MP/PE
11/06/2013
(terça-feira)

11:00 - 11:30 Sala B - 9º Andar

13A FaceCAOP-CON

Filtrar, tratar e disseminar leis, resoluções, decisões judiciais, entre 
outros conteúdos, que sirvam para munir os consumidores de 
ferramentas para sua defesa;
Reduzir os abusos e desrespeito às normas de defesa do 
consumidor;
Elevar a qualidade dos produtos e serviços de mercado;
Democratizar informações concernentes à defesa do consumidor 
que possibilitem o desenvolvimento do Estado através do controle 
social.  

MP/PE
11/06/2013
(terça-feira)

11:30 - 12:00 Sala A - 11º Andar

13B Metodologia Ágil de Projetos SCRUM N/D MP/MT
11/06/2013
(terça-feira)

11:30 - 12:00 Sala B - 9º Andar

14A Case: Projeto Datacenter
Demonstrar Case de aquisição de Datacenter (modelo sala segura) 
pelo MPMG

MP/MG
11/06/2013
(terça-feira)

13:30 - 14:00 Sala A - 11º Andar

14B Plantão
Registrar as atividades que são realizadas pelos membros durante 
o plantão, fornecendo relatórios de produtividade.

MP/PI
11/06/2013
(terça-feira)

13:30 - 14:00 Sala B - 9º Andar



15A Modelo de Gestão e Desenvolvimento de Software

O MGDS visa proporcionar a melhoria e padronização do processo 
de gestão e desenvolvimento de software, incluindo a área de 
Administração de Dados (AD), contribuindo para melhorar a criação 
e adaptação dos sistemas de informação do órgão, além de 
contribuir para a certificação dos processos de desenvolvimento de 
software.

MP/BA
11/06/2013
(terça-feira)

14:00 - 14:30 Sala A - 11º Andar

15B DIGIDOC
Sistema de tramitação virtual de documentos, requisições e 
processos administrativos

TJ/MA
11/06/2013
(terça-feira)

14:00 - 14:30 Sala B - 9º Andar

16A MPAM - Conectividade
Dotar as promotorias de justiça do interior do estado do Amazonas 
de infraestrutura de redes e conexão à internet em parceria com o 
judiciário.

MP/AM
11/06/2013
(terça-feira)

14:30 - 15:00 Sala A - 11º Andar

16B BI
Auxiliar os gestores na tomada de decisão de negócios no âmbito 
do MPSC. Centralizar dados de diversas fontes, fornecendo 
subsídios para decisões estratégicas e gerenciais.

MP/SC
11/06/2013
(terça-feira)

14:30 - 15:00 Sala B - 9º Andar

17A iDEPOL
O objetivo do projeto é estabelecer um mecanismo automatizado 
para gerenciamento das inspeções mensais de delegacias de 
policias, realizadas pelos Promotores de Justiça.

MP/SE
11/06/2013
(terça-feira)

15:00 - 15:30 Sala A - 11º Andar

17B Portal de Transparência 

Desenvolver o Portal da Transparência do MPF atendendo aos 
requisitos estabelecidos pela Resolução nº 66/2011 do CNMP na 
primeira fase e pela resolução nº86 e 89/2012 do CNMP na 
segunda, por meio de consolidação automática das informações 
disponibilizando-as para todo o órgão e todo cidadão interessado; 

MPF
11/06/2013
(terça-feira)

15:00 - 15:30 Sala B - 9º Andar



 

 

 

 

4ª Mostra de Tecnologia do Ministério Público 
Local: Salvador/BA 
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Publicado em 14/8/14, às 11h30. 

CNMP promove mostra de tecnologia na Bahia 

 O Conselho Nacional 
do Ministério Público 
(CNMP), em conjunto 
com o Conselho 
Nacional dos 
Procuradores Gerais do 
Ministério Público dos 
Estados e da União 
(CNPG), promove, nos 
dias 24 a 26 de 
setembro, no Ministério 
Público do Estado da 
Bahia (MP/BA), a IV 
Mostra de Tecnologia. 

Na ocasião, também será realizado curso sobre a Resolução CNMP nº 102/2013, que 
disciplina procedimentos relativos à contratação de soluções de tecnologia da 
informação. 
 
O evento é voltado para membros e servidores de todas as unidades do MP com atuação 
nas áreas de TI, gestão e administração. O objetivo da mostra é proporcionar a troca de 
experiências entre os Ministérios Públicos, disseminar boas práticas e apresentar 
sistemas ou soluções de tecnologia da informação bem-sucedidos. A mostra já foi 
realizada em Belo Horizonte (2011), em São Paulo (2012) e em Recife (2013). 
 
As inscrições de soluções de tecnologia da informação para apresentação devem ser 
realizadas aqui até 15 de agosto. Já as inscrições para participantes ficam abertas até o 
dia 29 de agosto e devem ser feitas no mesmo endereço eletrônico. 
 
Para o curso da Resolução CNMP nº 102/2013, haverá uma vaga reservada para cada 
unidade do Ministério Público brasileiro. A inscrição do representante deve ser feita 
durante o evento. 
 
Comitê técnico do CNMP analisará as inscrições para evitar que soluções semelhantes 
sejam apresentadas por mais de uma unidade do MP ou que sejam reapresentadas 
propostas de mostras anteriores. 
 
Despesas serão custeadas pelo órgão de origem e demais informações sobre a logística 
do evento poderão ser obtidas com a Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP 
pelo e-mail: cpe@cnmp.mp.br 

 
Saiba mais sobre o evento.  



 

 

 

 

5ª Mostra de Tecnologia do Ministério Público 
Local: Porto Alegre/RS 

Dias: 07 e 08 de junho de 2017 

 

 

 

 

 

 

  



Horário Auditório - Palácio MPRS Cocheiras - Palácio MPRS Sala Anexa

08:30 - 09:00 Credenciamento __

09:00 - 10:00 Abertura - PGJ/RS e CNMP __

Tecnologia a serviço da Lava-jato 

Dr. Victor Carvalho Veggi   

Procurador da República

10:40 - 11:20

Minimizando riscos com Governança 

Corporativa de TI - Roberto Arteiro 

MP/PE

__

Machine Learning

Dr. Mauro Nogueira - AGU

12:00 - 13:30

13:30 - 14:10
Painel Estratégico - Alocação e 

Acervo de Membros - MP/PE
MudaSenhaSMS - MP/AM

14:10 - 14:50
Utilização de Ambiente de 

Integração Contínua - MP/ES
MPCloud - MP/GO

14:50 - 15:30

Painel de Interoperabilidade dos 

sistemas de Processo Eletrônico 

MPMS eTJMS

MGSC - Modelo de Governança de 

Sabedoria Corporativa - MP/BA

15:30 - 15:50

15:50 - 16:30
SIM - Plataforma de processo 

Eletrônico - MP/RS
__

16:30 - 17:10
Processos Judicial Utilizando MNI 

com o PJE - MP/RO

O SIMP-ACERVO - Sistema de acervo 

digital de documentos. - MP/PA

17:10 - 18:00
EST - Sistema de Seleção de 

Estagiários - MP/SC
Eleição eletrônica on line MP/RJ

18:00 - 18:40 Implementação da Nuvem do MPF __ __

Horário Auditório - Palácio MPRS Cocheiras - Palácio MPRS Sala Anexa

09:00 - 09:40 Plataforma de Seletivos - MP/MA
Inspeção Virtuais em Promotorias de 

Justiça - MP/PR

09:40 - 10:20 Cidade Acessível - MP/AC
LAUDUS - Gestão de Laudos do 

Núcleo de Análises Técnicas - MP/RO

10:20 - 11:00 Processo Eletrônico do MP/RJ MudaSenhaSMS - MP/AM

10:20 - 11:10
SPO – Sistema de Ponto Eletrônico - 

MP/MS
Central de Serviços de TI - MP/AP

11:00 - 11:40

Uma Gestão de Serviços alinhada ao 

Modelo de Governança Corporativa 

de TI - MP/PE

Portal do Promotor em Qlikview (BI) - 

MP/SC

12:00 - 13:30

13:30 - 14:10
Painel - Projetos de TI premiados 

pelo CNMP 2015/2016

SIGFPI - Sistema de Informações 

Gerenciais da Fiscalização Preventiva 

Integrada - MP/BA

14:10 - 14:50
Delfos - Busca em Processos no 

sistema Atena - MP/GO

14:50 - 15:30 MPES Cidadão - App mobile

15:30 - 15:50

15:50 - 16:30
BBB - Audiências Virtuais e 

Videoconferência - MP/RS

NeoSispro - Distribução de 

Intimações do PJE - MP/DFT

Minicurso Governança 

- MP/PE Parte II

16:30 - 16:50 Assinador - MP/MA
SAE -  Portal de ferramentas em BI - 

MP/MT

16:50 - 17:30

Big Data Social: Como Decodificar o 

Comportamento da Sociedade 

Através de Dados - Ricardo Cappra - 

Cientista de Dados

__

17:30 - 18:00

18:00 - 19:30

11:20 - 12:00

10:00 - 10:40 __

Q
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Coffee Break

Minicurso GT 

Processos - Processos 

e Tecnologia: Uma 

Relação Necessária - 

PROPAD/MPRS

Minicurso GT 

Processos - Processos 

e Tecnologia: Uma 

Relação Necessária - 

PROPAD/MPRS

__

Almoço

Minicurso Governança 

- MP/PE Parte I

Q
u
a
rt

a
-F

e
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a
 -

 0
7
/0

6
/2

0
1
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Encerramento

Relacionamento

__

Almoço

__

Coffee Break

Sistema Eletrônico de Informação - 

SEI - CNMP

__



Unidade
Acrônimo do 

Sistema
Objetivos

Linguagem de 
Programação

Banco de 
Dados

Requisitos de 
Hardware

Requisitos de Software
Documentação 

técnica
Manual do 

usuário
Início da 

Operação

Unidades 
que 

utilizam

Número de 
Usuários

Justificativa da relevância do Sistema para o Ministério Público brasileiro
Software pode ser cedido com código fonte e 

repasse tecnológico sem ônus para o 
Ministério Público solicitante 

MP/AC
Aplicativo Cidade 
Acessível

Disponibilizar um aplicativo que qualquer cidadão possa instalar em seu smartphone e que através de identificação utilizando o e-
mail e CPF possa reportar problemas de acessibilidade em locais públicos e privados.

API RESTFul 
desenvolvido em PHP7 Mysql

Smartphone Galaxy ou 
Iphone

Servidor Apache, Banco de Dados 
Mysql, Aplicativo Android ou IOS Sim Sim 27/10/2016 15

Incutir ao cidadão por meio de um serviço oferecido com uma ferramenta tecnológica moderna a 
necessidade de interação entre o mesmo e o MP brasileiro registrando e reportando problemas de 
acessibilidade em locais públicos e privados, o que dificulta aos órgãos de fiscalização, como o MP 
o tratamento e possível notificação aos proprietários ou mantenedores destes locais para a 
solução. Confirmo

MP/AM MudaSenhaSMS

Gerenciar unificadamente credenciais de usuários do Active Directory e LDAP com envio de SMS.
A alteração da senha dos usuários sempre causou transtornos tanto para os técnicos de suporte, quanto para os próprios usuários, 
principalmente devido à existência de diversas bases não integradas (Active Directory, LDAP, etc). 
Um casual esquecimento de senha gerava situações em que era necessário optar por agilidade em detrimento da segurança, ou o 
contrário, mas, em ambos os casos, ainda com muita dependência de interação do usuário com equipe técnica.
A ferramenta MudaSenhaSMS foi desenvolvida para garantir uma forma fácil, centralizada, segura e de baixo custo para atender 
esta demanda que, segundo indicadores internos, ocupava a lista dos 03 incidentes mais recorrentes.
Atualmente, a ferramenta funciona da seguinte forma:
- O usuário entra em contato com o suporte e solicita a recuperação de sua(s) senha(s);
- Imediatamente o atendente acessa a ferramenta e, caso usuário já possua seu celular cadastrado, adiciona aquele(s) login(s) para 
recuperação de senha, com senha aleatória enviada por SMS;
- Caso não haja celular cadastrado, isto é realizado imediatamente mediante confirmação de dados pessoais.
Nas próximas versões estão previstas as seguintes funcionalidades:
- Alteração de senha por autoatendimento telefônico sem interação humana 24x7;
- Disponibilizar serviço via internet

PHP, Shellscript (bash), 
Javascript, Powershell MySQL

01 Servidor físico com 
porta USB (2GB RAM, 2 
cores de processamento 
e 20GB HD), 01 
penmodem suportado 
pelo projeto gammu-
smsd, 01 Simcard 
habilitado para envio de 
SMS

Ubuntu server 14.04 ou superior com 
LAMP, pacote gammu-smsd, PHP5.x Não Não 01/06/2016 01 (MPAM) 1300

Recente levantamento do Comitê de Políticas de Tecnologia da Informação - CPTI, identificou que 
existe uma percepção comum aos diversos órgãos de que a capacidade de atendimento da área 
de TIC é inferior a capacidade demandada para execução de suas atividades.

Não obstante ao trabalho de metodologia de dimensionamento das equipes de TIC que vem 
sendo realizado pelo CPTI, automatizar e agilizar os processos, mantendo a segurança, devem ser 
prioridade para atender os princípios constitucionais da administração pública, particularmente o 
princípio da eficiência.

Além disso, em um cenário de contenção de despesas que vem se apresentando para o MP 
brasileiro nos próximos anos, os gestores e técnicos de TIC devem buscar soluções que atuem na 
otimização dos recursos, minimizando incidentes e necessidade de atuação direta da equipe 
técnica. Confirmo

MP/AP Central de TI

Estabelecer um ponto único de contato para o público interno do MP-AP, por meio de uma Central de Serviços de TI resolvedora, 
focada em atender, registrar e solucionar  a maior quantidade possível de chamados  ainda no primeiro contato, com uso de 
ferramentas de acesso remoto e orientação por telefone.
 •Atender solicitações e resolver incidentes com agilidade, de forma que o solicitante possa retornar às suas atividades no menor 

tempo possível. 
 •Reduzir custos com deslocamento devido à natureza do serviço, que prioriza o atendimento remoto, especialmente no que se 

refere às promotorias dos municípios.
 •Atuar como ferramenta de auxílio à tomada de decisão, ao possibilitar um melhor mapeamento de incidentes e solicitações.
 •Oferecer aos usuários do serviço uma forma de acompanhar o status de suas solicitações de forma rápida e transparente.
 •Possibilitar uma melhor organização do fluxo de atendimento de incidentes e solicitações, de forma que os chamados fluam de 

forma mais eficiente.
 •Assegurar, graças à existência de um ponto único de contato, que os incidentes e solicitações de TI sejam classificados e 

escalonados de forma correta, quando os mesmos não puderem ser resolvidos pela equipe de primeiro nível. 
Ruby on Rails PostgreSQL

 •Servidor Web para rodar 
o sistema de registro de 
chamados
 •Servidor de banco de 

dados
 •Central telefônica
 •Telefones headset
 •Computadores para 

atendimento

 •Sistema para registro de chamados 
(Redmine)
 •Software da Central Telefônica
 •Software para acesso remoto 

(TeamViewer)
Sim Sim 10/09/2013 Todas 800

A existência de uma estrutura de TI devidamente organizada representa ganho de qualidade de 
vida tanto para os usuários, que passam a ser atendidos de forma mais rápida e eficiente, quanto 
para a própria equipe de TI, que deixa de trabalhar de forma prioritariamente reativa e passa a 
conseguir se focar no desenvolvimento de projetos de maior valor para a instituição. Isso ocorre 
devido à existência de um fluxo de atendimento estruturado que assegura que cada demanda 
chegue nas mãos apenas da pessoa mais adequada para atendê-la. Mais que isso, muitas 
demandas simples que antes chegariam nas mãos de analistas que não necessariamente seriam 
os responsáveis por atende-las, passam a ser solucionadas ainda pela equipe de primeiro nível. 
Isso tudo é possível graças à implantação de uma Central de Serviços de TI. Confirmo

MP/BA

SIGFPI - Sistema 
de Informações 
Gerenciais da 
Fiscalização 
Preventiva 
Integrada

O Sistema de Informações Gerenciais da Fiscalização Preventiva Integrada – SIG-FPI visa dar suporte informatizado ao programa 
Fiscalização Preventiva Integrada – FPI automatizando o processo de fiscalização, permitindo a emissão de questionários de 
fiscalização, cadastramento de empreendimentos fiscalizados, emissão de relatórios gerenciais, dentre outras funções. O uso dos 
recursos da tecnologia da informação e comunicação (TIC) possibilita a modernização das práticas utilizadas nas ações do 
Programa.
O SIGFPI é composto por um módulo mobile que permite a coleta dos dados em campo e por um módulo web que concentra 
todas as funcionalidades. A automatização do processo de fiscalização é feita através do preenchimento on-line dos questionários 
permitindo que a coleta e registro dos dados seja realizada através de tablets e outros dispositivos móveis tais como notebooks. O 
desktop ou formulários em papel também podem ser usados para inclusão de dados.
Os principais relatórios permitem análises estatísticas (por exemplo, quantidade de estabelecimentos sem ou com licença) e 
georeferenciadas. O SIGFPI ainda permite a emissão de um relatório personalizado de conclusão da fiscalização em um 
empreendimento que trata-se de um documento editável no padrão LibreOffice. A geração deste relatório é feita com base nos 
questionários preenchidos. O SIGFPI também possui uma consulta pública para que a população verifique as fiscalizações já 
realizadas e assim, acompanhe a atuação dos órgãos envolvidos. 

O módulo WEB foi o 
.NET com C# e 
Framework 3.5 . Para o 
módulo mobile, utilizou-
se JAVA para plataforma 
Android.

SQL SERVER 
2008/ R2

Equipamento com 
acesso à internet / 
tablets e celulares

Módulo WEB : Windows / Módulo 
mobile: Android Sim Sim 01/12/2015

01 unidade 
do MPBA 
(NUSF) e 
demais 
parceiros 
(mais de 20) 50

A Fiscalização Preventiva Integrada é voltada para diagnosticar os danos ambientais e adotar 
medidas preventivas e de responsabilização dos agentes causadores dos danos ambientais. É 
uma ação integrada e continuada dos diversos órgãos federais e estaduais de fiscalização 
ambiental (entre eles, os MPs). São coletadas diversas informações em campo e a 
consolidação/processamento das mesmas manualmente demandava tempo, recursos humanos e 
estava sujeita a erros. Com a informatização dessas etapas, as unidades participantes sob a 
coordenação do MP conseguem ter acesso às informações em tempo real, agilizando e 
melhorando o processo de análise das mesmas e tomada de decisões e ações que tem por 
objetivo a proteção efetiva e eficaz do meio-ambiente. Confirmo

MP/BA

MGSC - Modelo 
de Governança 
de Sabedoria 
Corporativa

Integrar boas práticas relacionadas com a administração de dados e BI, com o objetivo de fornecer uma maior qualidade, 
integração, flexibilidade e segurança aos dados e informações do órgão, além de tratar as questões de inteligência de negócios. Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Sim Sim 22/05/2015 1 10

A implantação de um modelo de governança de sabedoria, além de possibilitar uma maior 
qualidade, integração, flexibilidade e segurança dos dados e informações ao Ministério Público 
Brasileiro, também permitirá tratar as questões de inteligência de negócios e até mesmo contribuir 
com uma adoção futura da arquitetura orientada a serviços. Confirmo

MP/ES MPES Cidadão

O App MPES Mobile (MPES Cidadão) é uma ferramenta para smartphones e tablets desenvolvida para facilitar a comunicação com 
o cidadão. Possibilita, ao alcance das mãos e a qualquer hora, fazer denúncias por chat (semelhante ao whatsapp), consultar a 
localização da Promotoria de Justiça mais próxima, verificar processos, publicações, notícias, além de conhecer mais sobre a 
instituição.
O objetivo principal do aplicativo é oferecer mais proximidade e interação com o usuário, além de estimular o exercício da cidadania 
com a participação efetiva da população fazendo denúncias e sugestões para colaborar com a fiscalização das leis e no combate à 
corrupção. C# .NET e JavaScript

MS SQL 
SERVER 2012

Utiliza serviços de 
diversos aplicativos de 
MPES, não sendo 
necessário um hardware 
específico, pois a 
computação está 
distribuída.

MS Internet Information Service (IIS), 
Ionic Framework, AngularJS, XCode, 
Android SDK, GIT e outros. Sim Sim 16/06/2016

Não se 
aplica 2650

Por meio desse aplicativo será possível, por exemplo, conhecer mais das atribuições 
constitucionais do Ministério Público e apoiar a instituição no combate à corrupção. O usuário 
poderá consultar processos e acessar notícias e publicações do MPES no Diário Oficial.
Quem utilizar o aplicativo também terá acesso a um mapa de todas as Promotorias de Justiça, de 
forma integrada com o Google Maps e o Google Street View. Essa tecnologia permitirá o 
direcionamento do usuário para a Promotoria de Justiça mais próxima no momento da consulta.
Assim, com a nova ferramenta o cidadão estará mais presente, mais ativo e interagindo com o 
MPES. A sociedade terá mais um canal para conhecer a instituição, participar e opinar. Confirmo

MP/ES

Utilização de 
Ambiente de 
Integração 
Contínua no 
MP/ES

Uma das grandes dificuldades enfrentadas no desenvolvimento de grandes sistemas é manter a integração e entre o código gerado 
por diversos desenvolvedores e garantir que o sistema está funcionando corretamente. É muito comum que a cada atualização de 
um sistema, seja necessário alocar uma equipe responsável pela construção da nova versão, garantindo que o sistema esteja 
testado e que atenda aos requisitos de qualidade. Se erros são encontrados durante a liberação da versão, é necessário retornar o 
desenvolvimento e realizar os ajustes necessários. No MP/ES, o processo tradicional de liberação de versões, tendia a ser 
demorado e envolvia várias horas de trabalho das equipes. Para superar essa dificuldade foram adotadas técnicas e ferramentas de 
Integração Contínua, o que permitiu encontrar e investigar erros mais rapidamente, melhorar a qualidade do sistema e reduzir o 
tempo que leva para validar e lançar novas atualizações. O objetivo é apresentar como o uso de Integração Contínua melhorou o 
processo de liberação de versões no MP/ES, permitindo a entrega de sistemas mais confiáveis em um menor tempo.

Não se aplica
Microsoft SQL 
Server

1 processador, 2.2 GHz 
CPU, 2 GB RAM

Microsoft Team Foundation Server 
2015, SonarQube 5.6 Sim Sim 17/10/2016

Apenas a 
Coordenaçã
o de 
Informática

16 usuários 
da 
Coordenação 
de Informática

A utilização de ferramentas de Integração Contínua contribui na diminuição dos riscos 
pertencentes à implementação e codificação durante o ciclo de desenvolvimento, permitindo 
encontrar e investigar erros mais rapidamente, melhorar a qualidade do sistema e reduzir o tempo 
que leva para validar e lançar novas atualizações. O menor tempo para identificação e correção de 
erros e a maior qualidade do sistema, agilizam a entrega de valor e permitem que a organização 
evolua às necessidades mais rapidamente, sem ter que desperdiçar muitos recursos na garantia 
da qualidade. Confirmo

MP/GO MPCloud
Solução de Gestão Eletrônica de Conteúdos que seja de fácil utilização e possibilite a colaboração, produtividade, acessibilidade 
(Web, Android e iOS)   e   capacidade   de   gestão   dos   arquivos   e   documentos Institucionais. Java PostgreSQL

Mínimo de 2 núcleos de 
processamento, 4 GB de 
memória RAM e o 
Armazenamento 
depende da necessidade 
de cada Instituição.

Sistema Operacional Servidor Linux 
ou Windows. Sim Sim 16/09/2016 Mais de 300

Aproximadam
ente 3.000

No mundo digital em que vivemos a cada dia é gerado uma infinidade de arquivos e documentos 
que são armazenados geralmente de forma desestruturada, desorganizada e segmentada em 
vários diretórios espalhados na rede de dados, gerando uma enorme massa de dados. Nesse 
cenário encontrar um documento específico é um trabalho árduo e que pode levar um tempo 
considerável se não houver uma solução que realize uma gestão
efetiva deste acervo documental. A implantação da solução MPCloud visa disponibilizar uma 
plataforma aos integrantes do Ministério Público do Estado de Goiás que realize a gestão 
completa do acervo arquivístico e documental, facilite a busca e o acesso às informações, permita 
uma maior colaboração na criação e modificação de conteúdos digitais, agilize, organize e controle 
melhor o trabalho dos integrantes. Confirmo

MP/GO Delfos

Implementar uma funcionalidade no Sistema Atena (Sistema de Tramitação dos autos) que permite uma busca global por 
informações de processos, melhorando a relevância no retorno da pesquisa global, fazendo com que retorne com mais exatidão os 
processos de interesse do usuário. Além disso, melhorar o desempenho da consulta.

Front-end: HTML-
Bootstratp e AngularJS 
Back-end: Ruby

Postgres e 
Elasticsearch

Aplicação: RAM (16Gb), 
32 CPUs (3,10 GHz 
cada), HDD: 162 Gb
Elasticsearch: 4 nós 
(todos master e data), 
em que cada um 
contém: 32GB RAM, 16 
CPUs, 3 SSD disks 
(30GB para data e 
150GB para log). *Essas 

1 - Consulta textual dos processos e 
movimentos produzidos pelo MP-GO, 
priorizando os processos conforme a 
combinação de (1) relevância dos 
termos pesquisados em seu 
conteúdo, (2) processos mais 
recentes, (3) restrição de acesso para 
sigilosos. O sistema ainda contém 
filtros agregadores para facilitar a 
localização dos processos; Sim Sim 01/09/2016 Mais de 300

Aproximadam
ente 3.000

A pesquisa global atual ocorre em banco de dados por meio de uma função que não retorna os 
dados com a relevância adequada para as necessidades dos usuários. Além disso, não possui 
bom desempenho. Confirmo

MP/MA
Plataforma de 
Seletivos

Habilitar comissões de seleção a realizar a publicação de documentos, auto-inscrição de participantes, apreciação e respostas de 
recursos de maneira automática e segura. PHP PostgreSQL Nenhum Apache+PHP Não Não 16/09/2016 1 2000

O sistema permite reduzir o custo administrativo dos processos de seleção ao habilitar uma equipe 
pequena a realizar tarefas complexas de maneira simples e completa. Confirmo

MP/MA Assinador Assinatura digital de forma assíncrona sem plugins, sem instalação de software nos clientes e sem bibliotecas proprietárias PHP 7 e JAVA 1.8 Não possui
Token ou leitor de 
cartões Tomcat 9, Firefox 50+ ou Chrome 55+ Sim Sim 01/04/2017 Redução de demanda de suporte Confirmo

MP/MS

Painel de 
Interoperabilidad
e dos sistemas 
de Processo 
Eletrônico MPMS 
eTJMS

Monitoramento da integração das importações de processos entre os sistemas de processo eletrônico do TJMS e MPMS, conforme 
funcionalidade abaixo, tendo como premissa após gerado o ato intimação pelo TJMS:

 1)Processo importados e não distribuídos;
 2)Processo não importados para base do MP;
 3)Processo incompletos;
 4)Quantidade de importações por hora e horário de pico das importações de 1º e 2º Graus;
 5)Quantidade de carga de processos dos últimos 30 dias separados no 1º e 2º graus;
 6)Painel sintético e painéis analíticos para consulta, na granularidade do número do processo se necessário para rastreamento; SQL - QlikView

serviço de 
mensageria 
por parte do 
TJMS e 
consumo de 
informações da 
base de dados 
do Oracle do 
MPMS

 1)8 CPUs
 2)Memória RAM: 12 GB
 3)Hard Disk: 60GB Qlilview Server versão 12 e Windows 

server 2012 - R2 Sim Não 01/09/2015

O 
monitoramen
to é 
realizado 
pela Central 
de serviços 
da STI, 
porém o 
impacto é 
geral para 1º 
e 2º Graus

Este serviço garante o bom funcionamento da integração dos sistemas SAJTJ e SAJMP, pois 
monitora em tempo real a importação dos processos eletrônicos referentes aos Atos gerados para 
manifestação do MPMS, a fim de que os prazos de manifestação do MPMS sejam preservados 
para benefício do cidadão. Confirmo



MP/MS
SPO – Sistema de 
Ponto Eletrônico

Atendar as regras do controle de frequência dos servidores do MPMS estabelecidas em Resolução contendo as funcionalidades:
 oMódulo Web:
 Registro de Frequência;
 Registro de Justificativas de Frequência;
 Deliberações de Chefia para o ponto de servidores;
 Registro de Banco de Horas;
 Processamento diário de anotações funcionais, eventos e folhas de frequência;
 Consolidação de folha de frequência dos servidores para o Recursos Humanos;
 Controle de descontos financeiros por faltas injustificadas;
 Controle de Jornada dos servidores pelo Recursos Humanos;
 Integração com o sistema de Gestão de Pessoas (Desenvolvido Internamente)
 Relatórios Operacionais;
 Relatórios Gerenciais.
 oMódulo Desktop:
 Coleta das digitais (leitura biométrica);

PHP – Módulo Web; 
 Javascript – Módulo 
Web; Java – Módulo 
Desktop / Serviço de 
Sincronismo

PostgreSQL – 
Módulo Web 

 eMongoDB – 
Módulo 
Desktop

Servidor Web (Apache 
HTTP Server)

 4 CPU
 4 GB RAM

Servidor Relatórios 
(Apache Tomcat Server)

 4 CPU
 8 GB RAM

 oMódulo Web:
 Apache HTTP Server;
 Apache Tomcat Server 6 (BIRT);
 BIRT – Data Visualizations and 

Reports;
 Eclipse IDE (BIRT).
 oDesktop:
 Java SE 7;
 Puppet 3.6.2.
 oMódulo Serviço:
 Puppet 3.6.2;
 Java SE <qualquer versão>. Sim Sim 01/10/2014

Todas as 
unidades da 
Instituição

aproximadame
nte 1023 
usuários

A relevância se justifica pelo fato de o sistema ser desenvolvido e mantido pela equipe interna, o 
que possibilita a personalização completa das necessidades em atendimento as regras e 
particularidades institucionais no controle do registro de frequência dos servidores e a redução do 
uso de papel, que gerou a economia de recursos públicos. Confirmo

MP/MT SAE

O SAE é um portal de ferramentas em B.I. desenvolvido totalmente pela equipe de T.I. do MP/MT que tem como objetivo 
racionalizar, organizar e disponibilizar os dados coletados, por meio do SIMP, em todas as Procuradorias e Promotorias do Estado 
gerando assim plataformas de informações que vem mudando a realidade estratégica da Instituição. Java/Oracle BI Oracle

Servidor Linux com 
16GB de RAM e 8 cores 
de processador, 100GB 
espaço em disco Oracle BI, Java Sim Sim 30/05/2016 79 comarcas 1600

Dia após dia uma infinidade de dados são inseridos no Sistema Integrado do MP/MT. 

A grande pergunta é: Como transformar essa massa de números em informações que, 
efetivamente, ajudem a tomada de decisões estratégicas em nossa Instituição?

Diante deste desafio nasce o SAE - Sistema de Análise Estratégica, onde transforma a cada dia a 
realidade e a forma como o planejamento estratégico é realizado no Ministério Público do Mato 
Grosso.

Indicadores metaindividuais e criminais, correições realizadas de maneira eletrônica e respostas 
rápidas às Inspeções realizadas pelo CNMP são apenas alguns exemplos de como o SAE vem 
mudando a realidade no MP/MT. Tudo com alto grau de confiabilidade e rapidez em um Ministério 
Público que envolve 79 Comarcas com as mais diferentes realidades territoriais e tecnológicas. Confirmo

MP/PA SIMP-ACERVO O SIMP-ACERVO é um sistema informatizado de acervo digital de documentos, com busca automática textual. Java Oracle

Um servidor de banco e 
um de aplicação com no 
mínimo 8gb de RAM, 2 
cores, 100gb de disco 
rígido JBoss Não Não 15/05/2017 2

133 
promotores do 
Proinfância, 
2000 usuários 
diretos do 
MPPA e 
indeterminado 
em relação 
aos que 
podem 
acessar via 
Internet 

O sistema pode disponibilizar pastas específicas para determinados temas, permite a colaboração 
na alimentação de conteúdo, nos quais poderão ser feitas pesquisas e se ter acesso a peças, 
expedientes, apresentações, documentos e outros modelos de atuação judicial e extrajudicial dos 
seus usuários. Todo o material fica disponível aos membros que poderão realizar buscas e fazer o 
download de arquivos para o aprimoramento da atuação institucional. É possível também 
disponibilizar o acervo ou parte dele para o público em geral via Internet. Confirmo

MP/PE

Uma Gestão de 
Serviços alinhada 
ao Modelo de 
Governança 
Corporativa de TI

Apresentar como estruturar uma gestão de serviços alinhada as melhores práticas de governança e gestão do uso da TI. Os 
frameworks ITIL, COBIT e TOGAF são combinados em um modelo replicável de construção de Catálogo de Serviços alinhada a 
Arquitetura Corporativa, incluindo a definição e monitoramento dos ANS. não se aplica. não se aplica. não se aplica. não se aplica.' Sim Não 01/05/2015 todas

todos são 
afetados

Gestão de Serviços afeta diretamente a qualidade da prestação da serviços da TI, garantindo uma 
alta confiabilidade para o negócio. Confirmo

MP/PE

Painel 
Estratégico - 
Alocação e 
Acervo de 
Membros

Disponibilizar para a Corregedoria e o Gabinete do MPPE  uma aplicação no intuito de se ter um mapeamento completo do mapa 
de designações, acumulações, produtividade e acervo dos membros, distribuídos geograficamente pelo estado de Pernambuco.  Qlikview Oracle

Máquina virutal com 4 
Processadores, 64GB de 
memória RAM e 100GB 
de armazenamento. Windows Server Não Não 02/01/2016 2 unidades

em torno de 
30 usuários, 
que estão 
lotados nos 2 
setores

A necessidade da implantação de um projeto, que através de painéis de BI, seja possível para os 
gestores da instituição tomar decisões estratégicas baseadas em informações atualizadas de 
indicadores da atuação da área fim.  Confirmo

MP/PR

Inspeção Virtuais 
em Promotorias 
de Justiça

Consolidar e apresentar dados das atividades desempenhadas pelas PJs, tempestividade e pertinência da atuação para apoiar a 
tomada de decisão pela Administração e membros

Interface através do 
QlikView

Utiliza dados 
de diversas 
fontes como 
Oracle, 
planilhas e 
outros bancos

Atualmente, com sobra: 
3 server Blade Power 
Edge M620 e dois 
volumes de 80 e 500 GB QlikView Sim Sim 03/10/2016

Atualmente 
5 
integralment
e e 
aproximada
mente 500 
parcialmente
. Com a 
implantação 
do NPrinting 
será integral 
para todos.

Atualmente 30 
integralmente 
e 
aproximadame
nte 3000 
parcialmente. 
Com a 
implantação 
do NPrinting 
todos 
utilizarão 
integralmente.

Auxiliar na antecipação de problemas, identificação de boas práticas, definição de critérios de 
alinhamento administrativo e institucional, além de prover apoio às inspeções virtuais. Forneceu 
subsídios para a criação do hot site Direito da Família e orientação para gestão da política de 
medicamentos. Confirmo

MP/RJ MGPe Processo Eletrônico do MPRJ Java MongoDB
Varia de acordo com a 
demanda Apenas software open source Sim Não 30/09/2017 200 500 Processo Eletrônico integrado ao Poder Judiciário pelo MNI Confirmo

MP/RJ SEV Eleição eletrônica on line. Java Oracle
Varia de acordo com a 
demanda Software Open Source Sim Sim 20/06/2016 1000 1000 Otimização das eleições do Ministério Público Confirmo

MP/RO
SISTEMA 
GABINETE GERENCIAR PROCESSOS JUDICIAIS UTILIZANDO O MNI PARA COMUNICAÇÃO COM O PJE JAVA ORACLE

3 SERVIDORES DE 
APLICAÇÃO (8 GB DE 
RAM)

SISTEMA OPERACIONAL LINUX, 
JAVA, TOMCAT Sim Sim 06/07/2015 23 180

INTEGRAR O SISTEMA DO MP AO SISTEMA JUDICIAL ELETRÔNICO, OTIMIZANDO 
RECURSOS FÍSICOS E HUMANOS. Confirmo

MP/RO
SISTEMA 
LAUDUS GERENCIAR AS ATIVIDADES DE EMISSÃO DE LAUDOS NO NÚCLEO DE ANÁLISES TÉCNICAS JAVA

POSTGREES
QL

1 SERVIDOR DE 
APLICAÇÃO E 01 
SERVIDOR DE BANCO 
DE DADOS JAVA E TOMCAT Sim Sim 05/01/2017 23 160

AUTOMATIZAR PROCESSOS DE GESTÃO DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 
DANDO CELERIDADE PROCEDIMENTAL. Confirmo

MP/RS SIM Plataforma de Processo Eletrônico Java 8 Oracle 11

1) Servidor de Aplicação: 
clustes com 3 máquinas 
virtuais de 8 CPUs cada, 
20 GB de RAM; 2) 
Banco de Dados: cluster 
com 3 máquinas físicas; 
3) BPM: 1 máquina 
virtual

1)  BPM Red Hat; 2) Servidor de 
Aplicações Jboss da Red Hat; 3) 
Banco de Dados Oracle Sim Sim 01/03/2015 90 1450

Plataforma onde rodam diversos sistemas eletrônicos, tais como o Processo Judicial, 
Procedimento extrajudicial, Processo administrativo (protocolo, compras, requisição de diárias, 
administração de contratos, atos administrativos) Confirmo

MP/RS
BBB 
(BigBlueButton) Viabilizar videoconferências e audiências virtuais, bem como gravação de audiências presenciais Java Não Não 20/03/2017 40 150

Garantir a realização e o respectivo registro de audiências (presenciais e remotas) com a devida 
gravação, bem como a realização de videoconferências. Sim

MP/SC
Portal do 
Promotor

Oferecer um ambiente único de trabalho, consistindo num hub de Business Intelligence (BI), que apresenta ao Promotor de Justiça 
painéis de análises de dados internos (Administrativo e de Gestão do Gabinete), de bases abertas, como indicadores sócio-
econômicos e dados externos, oriundos de bases de parceiros, com acesso conveniado. Qlik Qlik

Bastante variável, 
dependendo do tamanho 
das bases de dados. No 
MPSC estamos usando, 
no momento, 8 cores e 
756GB de RAM

Sistema Operacional Windows e 
Licenças Qlik (é importante destacar 
que uma eventual unidade 
requisitante deverá possuir, 
obrigatoriamente, as licenças Qlik, 
dimensionadas ao tamanho do seu 
projeto, e prévia capacitação e/ou 
consultoria para então receber os 
arquivos Qlik '.qvw' (não se trata de 
"código fonte", pois não 
desenvolvemos o software ou 
sistema) Não Não 03/11/2014 01 - MPSC

395 
Promotores de 
Justiça e 15 
Servidores 
(aproximadam
ente)

Unificar o ambiente de trabalho do Promotor de Justiça e da Administração Superior dos MPs e 
supri-los de dados, das mais diversas fontes e formatos (BI & Analytics), para a tomada de 
decisão, tanto administrativa quanto em apoio às atividades-fim. Confirmo

MP/SC

Sistema de 
Seleção de 
Estagiários - EST

Oferecer uma solução tecnológica que cumpra a legislação vigente, reduza os custos de credenciamento e propicie agilidade no 
processo de seleção dos estagiários, facilitando assim a reposição de listas em todas as comarcas do estado.

ASP.NET, MVC, LINQ, 
C# ORACLE 11g

Servidor virtualizado: 
Intel Xeon CPU E5-2697 
v4 2.30GHz e Memória 
16GB
Estação: Estação de 
trabalho convencional

Servidor: Windows Server 2012 e 
Oracle 11g
Estação : Navegadores Chrome, 
Firefox e IE 10 ou superior Não Sim 18/11/2016

No momento 
o MPSC, 
mas o MPES 
solicitou o 
envio do 
sistema para 
analisar a 
viabilidade 
de utilizá-lo.

Internos 
(selecionadore
s e equipe da 
Gerência de 
Estágio): 
1461; 
Externos 
(candidatos a 
estagiário 
cadastrados): 
6982

O sistema de seleção de estagiários vem ao encontro da necessidade de redução de custos na 
realização dos processos de seleção, e ainda propicia aos órgãos detentores de vagas de estágio 
a possibilidade de participação no processo de escolha do novo estagiário. A solução trata a 
seleção de forma individual, com provas geradas a partir de um banco de questões pré-
cadastradas, seguindo uma lista de credenciados ordenados por seu índice acadêmico. Confirmo

MPDFT NeoSispro

Possuir um sistema que receba as intimações eletrônicas do PJe e as distribua forma aleatória e automática entre as Procuradorias 
e Promotorias compatíveis com as varas de origem, bem como permita a gestão e o controle das demais atividades intrínsecas à 
atuação ministerial Java SQL Server

Servidor de aplicação 
rodando JBoss, com 4 
GB de RAM e 30 GB de 
disco e servidor de 

Assinador digital gratuito, instalado no 
desktop dos membros Sim Não 19/12/2016 100 600 Viabiliza a independência dos entes públicos atuantes no Processo Judicial Eletrônico Confirmo
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08:30 Credenciamento 
 

09:00 Abertura 
 

10:00 Palestra “Governança Estratégica Integrada” 
Antônio Rolemberg Feitosa Jr., Carlos Gadelha e Evisson Lucena 

10:40  
“Gestão por Competências + Banco do Talentos”” 

 
CNMP 

11:20  
“Plataforma de Atuação” 

 
MP PR 

12:00 Almoço 

13:30 “OUVIDORIA” 
 

MP PI 

“MPLabs-Laboratório de 
Inovação, Tecnologia e Negócio” 

MP PE 

14:10 “SINALID” 
 

MP RJ 

“DevOps para aplicativos móveis” 
MPF 

14:50 “SOS Mulher” 
 

MP AP 

“Estratégias de BI” 
 

MP BA 

15:30 Coffee Break 

15:50 “Teletrabalho”  
 

MPT 

“Athenas - Desenvolvimento 
colaborativo” 

MP TO 

16:30 “Sistema PROTEGE” e “Análise 
Preditiva: BI e IA” 

MP PR 

“SIGA” e “SIAPI” 
 

MP BA 

17:10  “Plataforma Audivia”  
 

MP PE 

“RTAM 
” 

MP AM 

18:00 “Acessibilidade_MPF” 
 

MPF 

“NeoGab” 
 

MPDFT 
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08:30 “Módulo Gabinete” 
 

MP RO 

“SIMPCE” 
 

MP CE 

09:20 “EXPERT” 
 

MP MS  
 

“App MPDFT” e “GEQTI” 
 

MPDFT 

10:00 “Athenas - eExt  
 

MP TO 

“PGTI-MPMG” 
 

MP MG 

10:40 “MSMM” e “Fiscal Eletrônico” 
 

MP CE 

“MPES Guiado a Dados” 
 

MP ES 

11:20 “GED” 
 

MP SE 

“ATENA” e “MPT Orion” 
 

MPT 

12:00 ALMOÇO 

13:30 ““Ponto” 
 

MP PI“ 

“Inova” e “SISAEX” 
 

MP SP 

14:10 “Sonda” 
 

MP PB 

“Implantação de práticas DevOps 
no MPMT” 

MP MT 

14:50 “Thoth” 
 

MP PB 

“SisOuv - Sistema de Gestão de 
Ouvidoria” 

MP AP 

15:30 “mapa_juri” 
 

MP RS 

“AudiTAG – Sistema de 
gerenciamento de Oitivas” 

MP ES 

16:10 “e-Funcional” e “Provimento de 
Cargos” 
MP SP 

“Mapa do Crime” 
 

MP MS 

16:50 Palavras Finais 
Carlos Eduardo Martins 

Coordenador do FNG 

17:10 Encerramento 

 



Dia/hora Local Uidade Nome Objetivos Relevância

11 / 10:40 Auditório CNMP "Gestão por 

Competências + 

Banco do 

Talentos"

Promover a eficiência da gestão do quadro de 

pessoal do CNMP.

O TCU realizou um levantamento sobre a boa 

governança de Gestão de Pessoas dos Órgãos 

da Administração Pública Federal, no qual 

identificou que 65% não avaliam o desempenho 

dos gestores, 76% não desenvolvem processo 

sucessório, 75% escolhem gestores sem ser 

baseado em competência, 76% não identificam 

lacunas de competências dos servidores e 83% 

não reconhecem servidores de alto desempenho. 

Diante desse cenário, o Acórdão nº 3023/2013 do 

TCU recomendou aprimoramento i) dos 

processos de gestão do desempenho da alta 

administração e demais gestores; ii) da 

capacidade de atrair, selecionar e reter 

profissionais com as competências desejadas. 

Ademais, a Recomendação CNMP nº 52/2017 

propõe às unidades do Ministério Público 

brasileiro elaborar estratégias, planos e ações de 

capacitação com base na gestão por 

competências e também a estruturação de ações 

que fomentem a gestão do conhecimento. Nesse 

sentido, os sistemas de gestão por competências 

e banco de talentos buscam modernizar a gestão 

do capital humano do CNMP. Por meio deles, 

será possível identificar as lacunas e pontos 

fortes de competência dos servidores, elaborar 

planos de ação e de desenvolvimento individuais 

e dar vitrine às competências profissionais e 

pessoais do servidores, na busca dos 

profissionais ideiais para a disseminação de 

conhecimentos, seleção interna, grupos de 

trabalho.                                                            

11 / 17:10 Sala MP AM RTAM Rastreamento dos casos de tortura e violação 

dos direitos humanos no estado do Amazonas.

Espera-se que o com o projeto se possa 

estruturar os dados, mostrando a realidade 

criminal em relação a essa prática. A partir dessa 

base de conhecimento que o sistema vai nos 

proporcionar, será possível, por exemplo, traçar o 

plano estadual de combate a tortura. Para a 

construção desse plano é essencial que 

tenhamos um conhecimento da realidade. 	A 

estruturação desses dados permite a 

apresentação de informações, inclusive 

georreferenciada, de onde ocorre esse crime, 

possibilitando a construção de uma infinidade de 

políticas públicas no setor visando a prevenção, 

o combate, o conhecimento e a conscientização 

da comunidade em relação a esses fatos. Hoje é 

como se a população ignorasse esses fatos, 

mesmo sendo tão comum, a população ignora, 

como se não ocorresse e ainda não temos dados 

para mostrar. 	Inclusive a Lei de Acesso à 

Informação diz que dados relativos à violação 

dos direitos humanos, e a prática de tortura é 

uma violação grave nos direitos humanos e não 

tem restrição de acesso. Ou seja, até nisso o 

sistema vai favorecer a conscientização da 

comunidade.

11 / 14:50 Auditório MP AP SOS Mulher O SOS Mulher é um aplicativo para dispositivos 

móveis que tem por objetivo auxiliar mulheres em 

situação de risco de violência doméstica. Sua 

principal funcionalidade é o envio de um SMS 

com pedido de ajuda (socorro), através de um 

botão em destaque na tela, contendo o endereço 

e a localização geográfica da usuária para até 

cinco contatos de sua confiança, cadastrados 

anteriormente no aplicativo. Ele está disponível 

para instalação em celulares e tablets com 

sistema Android, IOS e Windows Phone

A violência contra mulher é um problema social 

existente em todo o país. Considerando a 

gravidade desta problemática, o Departamento 

de Tecnologia da Informação do Ministério 

Público do Estado do Amapá – MP-AP, 

desenvolveu o Aplicativo para dispositivos 

móveis SOS Mulher - uma solução tecnológica à 

serviço das mulheres em em risco de violência 

doméstica.  O MP é o advogado dos interesses 

sociais, difusos e coletivos, atuando na esfera 

repressiva/punitiva nos casos de violência. 

Porém, com o desenvolvimento desta aplicação, 

o MP pode transcender esta esfera e tem a 

possibilidade de atuar de forma proativa na 

prevenção dos casos.

VI MOSTRA DE TECNOLOGIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS E SOLUÇÕES



12 14:50 Sala MP AP SisOuv - Sistema 

de Gestão de 

Ouvidoria

O Sistema SisOuv é uma ferramenta de 

gerenciamento dos atendimentos realizados pela 

Ouvidoria do Ministério Público do Estado do 

Amapá, tornando a sua atuação mais 

transparente, acessível e pró-ativa a todos os 

cidadãos.

O SisOuv é um Sistema de Gestão de Ouvidoria, 

onde o cidadão pode realizar manifestações 

através de um formulário eletrônico que envia ao 

manifestante confirmações através de SMS e e-

mail.  A ouvidoria recebe a manifestação e 

responde ao cidadão diretamente ou instaura 

procedimento pelo próprio sistema através de 

uma API de peticionamento no sistema de gestão 

de processos eletrônico do MP-AP.  Usando um 

código localizador o cidadão pode acompanhar 

todo andamento da sua manifestação, além de 

receber um SMS quando a sua resposta for 

dada, seja através de resposta simples pelo 

SisOuv, ou seja pela instauração de 

procedimento (neste caso, o cidadão recebe o 

número do processo para acompanhar os 

desdobramentos da sua manifestação).

11 / 16:30 Sala MP BA SIAPI Fortalecer e fomentar uma cultura de 

planejamento estratégico nos ramos do Ministério 

Público Brasileiro, sistematizando o alinhamento 

físico-financeiro entre os diversos instrumentos 

de planejamento (Plano Estratégico, PPA, PGA e 

LOA), bem como possibilitar uma visão integrada 

que favorece a atuação conjunta das unidades 

gestoras.

Uma vez que todos os ramos do MP Brasileiro 

possuem seus planejamentos estratégicos e já 

que os mesmos são atualizados periodicamente, 

o SIAPI mostra-se relevante ao ser uma 

ferramenta on-line que permite a otimização dos 

alinhamentos e integração das diversas unidades.

11 / 14:50 Sala MP BA Estratégia de BI 

do MPBA

O MPBA possui dos tipos de estratégias para 

desenvolvimento de soluções de BI. A primeira é 

a estratégia guiada onde o usuário especifica 

suas necessidades de uma solução de 

inteligência de negócios e a TI atua na 

construção da mesma. Já a segunda, é a 

estratégia self-service onde o próprio usuário, 

após capacitação, realiza a construção de 

inteligência de negócios experimentais para 

posterior institucionalização. A estratégia guiada 

produziu o BI Criminal enquanto que a self-

service, os BIs GEPADE (usado pela 

Superintendência de Gestão Administrativa, com 

foco na gestão) e Licitômetro (usado 

principalmente pelos promotores em suas 

atividades finalísticas)

Proporcionar um processo amadurecido de 

gestão e desenvolvimento de soluções de 

inteligência de negócio (BI) com duas linhas 

distintas de atuação: uma com o apoio da TI da 

unidade e a outra, empoderando e encorajando o 

usuário final a construir suas próprias soluções.

11 / 16:30 Sala MP BA SIGA O SIGA tem como objetivos o lançamento, 

elaboração, padronização, tramitação, 

monitoramento, organização e arquivamento de 

todos os processos e procedimentos da 

Secretaria Geral do Ministério Público do Estado 

da Bahia.

Proporcionar redução de custos com a 

otimização de procedimentos tais como 

solicitações de direitos e vantagens dos 

membros bem como a facilidade de acesso às 

informações pois o SIGA permite que o acesso 

seja realizado de qualquer computador com 

acesso à internet, inclusive por dispositivos 

móveis tais como celular, facilitando também a 

comunicação com a Administração. Outra grande 

relevância é sistematização da movimentação na 

carreira dos membros, até o julgamento.



12 / 8:40 Sala MP CE SIMPCE - 

SISTEMA DE 

INVESTIGAÇÃO 

DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO 

ESTADO DO 

CEARÁ 

Conjunto de soluções informatizadas e 

integradas em um único sistema gratuito que tem 

como objetivo simplificar e agilizar diversas 

atividades de investigação, coleta e análise de 

informações, contribuindo para a melhoria da 

qualidade do trabalho, reduzindo custos para a 

Instituição e refletindo positivamente para a 

sociedade. O desenvolvimento desse conjunto de 

soluções foi motivado pela economia de 

recursos, agilidade de resultados e inovação.

Diversos procedimentos operacionais internos de 

investigação, coleta e análise de dados 

realizados por procuradores, promotores e 

servidores do Ministério Público do Estado do 

Ceará, principalmente por órgãos de investigação 

como GAECO (Grupo de Atuação Especial de 

Combate às Organizações Criminosas) e 

PROCAP (Procuradoria dos Crimes contra a 

Administração Pública), ainda eram feitos de 

forma manual (para o caso de análises diversas) 

ou de formas burocráticas ou demoradas, como 

por exemplo a coleta de informações de 

investigados, cujas informações, advindas de 

diversas fontes, acabavam demorando de dias a 

semanas para serem disponibilizadas (obtenção 

de informações costumavam ser feitas por 

pedidos via e-mails, ofícios, solicitações 

telefônicas, acessos a sistemas individuais on-

line, entre outros). A principal justificativa para a 

criação e implementação das soluções 

informatizadas seria a diminuição da burocracia e 

tempo necessário para realização de atividades 

para coleta e análise de informações, 

acarretando consequentemente na agilidade de 

resultados, redução do tempo e recursos 

necessários para a realização de diversas 

atividades, entre outros. Partindo de uma 

realidade de limitação de recursos financeiros e 

de pessoal existentes, uma das ideologias 

principais do SIMPCE é também possibilitar o 

acesso gratuito às informações disponibilizadas 

automaticamente e obtidas de diversos órgãos 

com o qual o Ministério Público possui convênio 12 / 10:40 Auditório MP CE MSMM Sistema lista índices e cria alertas baseado em 

informações governamentais que ajudam os 

membros a trabalhar políticas públicas contra 

endemias e abastecimento de água.

Combate a agentes causadores de doenças 

através de prevenção e execução de políticas 

públicas baseadas nas informações do aplicativo.

12 / 10:40 Auditório MP CE Fiscal Eletrônico Gerenciar o Fluxo dos Lançamentos Processuais 

(Denúncia, Auto de Infração, Notificação, Auto de 

Constatação, Relatório de Visita e Análise 

Laboratorial)  do Decon desde a sua criação até 

o seu arquivamento caso necessário. Permitir a 

criação de lançamentos no momento da 

autuação do infrator.

Possibilita a informatização de alguns fluxos de 

trabalho do DECON

12 / 10:40 Sala MP ES MPES Guiado a 

Dados

Disseminar a cultura institucional de tomada de 

decisões guiada a dados, tanto por gestores 

como por membros e servidores das áreas meio 

e finalísticas através do empoderamento destes 

por meio da utilização de ferramenta de ciência 

de dados, classificada como acessível para 

usuários leigos, em paralelo disponibilização 

centralizada de dados provenientes de diversas 

fontes com diversas naturezas.  A solução 

envolveu a instrução de servidores e membros na 

cultura de ciência de dados que possibilitou que 

estes se tornassem não apenas usuários, mas 

também desenvolvedores de painéis, 

formuladores de análises e fornecedores ativos 

de novas fontes de dados. Como resultado a 

Administração Superior, os Centros de Apoio 

Operacional e as Promotorias de Justiça 

passaram a contar com mais de 20 diferentes 

painéis de dados, sem onerar a instituição com 

aquisição de software ou recursos humanos da 

área de TI.

A iniciativa possibilita a integração e 

disseminação de informações em toda a 

instituição de forma simples, sejam dados 

provenientes de bancos de dados complexos ou 

planilhas do Excel locais sem onerar a instituição 

com aquisição de software ou recursos humanos 

da área de TI.



12/ 15:30 Sala MP ES AudiTAG – 

Sistema de 

gerenciamento 

de Oitivas

Automatizar o processo de oitivas com a captura 

e integração de imagem/som com a indexação de 

arquivos e anotações de relevância. A solução se 

propõe a reduzir de forma considerável o tempo 

(redução em até 80%) e esforço dos promotores 

de justiça e seus assessores nos procedimentos 

de oitiva, eliminando totalmente o uso de papel e 

dando agilidade aos profissionais na analise dos 

pontos relevantes identificados. 

A demanda existente por uma solução que 

eliminasse o retrabalho, erros e reduzisse os 

custos operacionais na atividade de oitivas do 

GAECO/MPES provocou o desenvolvimento de 

uma solução que integrasse a captura do 

depoimento em vídeo, inserção de anotações 

importantes para referência futura e geração 

automatizada de relatório de forma fácil, rápida e 

segura (criptografia). O domínio da solução em 

seu código-fonte permite evoluções constantes, 

de forma que aspectos normativos futuros 

possam ser contemplados, além de melhorias 

contínuas na solução, por exemplo, com a 

incorporação de técnicas de Inteligência Artificial 

na degravação do áudio capturado. Optou-se por 

uma solução tecnicamente compatível com as 

tecnologias de ponta atuais, utilizando a 

plataforma .NET da Microsoft, extremamente 

difundida no setor de desenvolvimento de 

software e de elevada confiança, considerando, 

ainda que a grande maioria dos MP’s á possui 

licenças desse fabricante, o que não causaria 

quaisquer custos adicionais com licenciamento 

de ambientes de desenvolvimento. Os 

custos/tempos operacionais com os 

procedimentos de oitiva do MP foram reduzidos 

drasticamente, já sendo identificada uma redução 

de 80% do tempo gasto anteriormente com tais 

procedimentos e maior agilidade dos assessores 

na reanálise das oitivas a posteriori. Todos os 

vídeos ficam indexados em suas principais 

anotações (pontos de relevância) e podem ser 

reanalisados posteriormente de forma rápida, 12 / 10:00 Sala MP MG PGTI-MPMG Dispor sobre a Política de Governança de 

Tecnologia da  Informação do Ministério Público 

de Minas Gerais 

O Conselho Nacional do Ministério Público, por 

meio da Resolução CNMP nº 171 / 2017  - 

Política Nacional de TI, recomendou que todos os 

MP’s devem ter uma Política de Governança de 

TI. Dessa forma o projeto atende a uma 

necessidade normativa, além de possibilitar 

direção e controle em relação ao funcionamento 

da TI no MPMG

12 / 9:20 Auditório MP MS EXPERT contribuir com as solicitações de apoio técnico e 

perícias necessárias dos membros na execução 

do seu trabalho dentro do Ministério Publico

Reduzir o número de solicitações inconsistentes 

e agilizar o tempo de atendimento e resposta.

12 / 16:10 Sala MP MS Mapa do Crime Oferecer aos Promotores de Justiça informações 

de inteligência sobre a ocorrência de crimes por 

meio da visualização georreferenciada para todas 

as comarcas do estado.

possibilita refinar os resultados exibidos por 

classificação fornecida como nome das partes 

envolvidas, período de ocorrência e até mesmo 

legislação e seus respectivos artigos;  Permite 

rastrear cronologicamente os crimes cometidos 

por um indivíduo;  Identifica o local do crime por 

meio do Google Street View;  Contribui na ação 

preventiva contra crimes junto aos órgão de 

Segurança Pública.

12 / 14:10 Sala MP MT Implantação de 

práticas DevOps 

no MPMT

- Rastrear a conformidade em escala garantindo 

a segurança das operações;  - Monitorar e 

registrar logs para garantir a confiabilidade das 

aplicações;  - Integrar as equipes de 

desenvolvimento e operação para tornar o 

desenvolvimento mais eficiente;  - Simplificar o 

gerenciamento de sistemas complexos e 

dinâmicos reduzindo os riscos;  - Disponibilizar 

funcionalidades e produtos novos aos usuários 

com maior frequência

Ao priorizar a modernização da infraestratura do 

ambiente tecnológico de um Ministério Público, é 

possível reduzir o risco de instabilidades nos 

sistemas utilizados. Proporcionando que os 

servidores e Membros da Instituição atuem de 

forma eficiente nas demandas de seu dia a dia 

frente a sociedade.   Outro ponto positivo a se 

destacar é que o tempo dispendido pela equipe 

de tecnologia em manutenções, é direcionado 

para atuação em inovações e entregas de 

produtos cada vez mais relevantes para a 

instituição.



12 / 14:10 Auditório MP PB Sonda O sistema sonda tem por objetivo o 

monitoramento diário da situação de todos os 

processos judiciais que já tramitaram no 

Ministério Público e que foram devolvidos ao 

Tribunal de Justiça. O sistema apresenta gráficos 

e relatórios com os procedimentos com mais de 

300/120/90/30 dias sem movimentação no TJ, 

com possibilidade de filtros por assunto, classe, 

cargo do último promotor/procurador que atuou 

no processo, órgão julgador, em que sistema do 

TJ o processo se encontra registrado (na 

Paraíba, o TJ utiliza 4 sistemas), se o MP é parte 

ou não no processo, etc. Também há relatórios 

com listagem dos juízes e desembargadores com 

mais processos em atraso e quais são. Cada 

membro do MPPB tem acesso às informações 

referentes aos processos em que atuou. Uma 

rotina diária é executada para sincronizar as 

informações.

Uma das atribuições do Ministério Público é 

acompanhar a tramitação dos processos no 

judiciário, no entanto existe uma grande 

dificuldade de monitoramento da situação dos 

processos uma vez que eles saem do MP e 

passam a ser tramitados apenas nos sistemas do 

TJ. O Sonda facilita esse acompanhamento 

através de relatórios e listagem sobre todos os 

processos que se encontram no TJ e que 

passaram pelo MP.

12 / 14:50 Auditório MP PB Thoth Emissão de relatórios gerenciais Trata-se de instrumento que apresenta relatórios 

estatísticos de eficiência e produtividade, os 

quais permitem à gestão do Ministério Público da 

Paraíba a fundamentação de decisões 

administrativas, relacionadas à gestão de 

pessoas (lotação de servidor, qualificação e 

monitoramento dos níveis de produtividade e 

eficiência) e de infraestrutura (aprimoramento de 

sinais de internet, investimento em equipamentos 

de TI ou readequações de espaços físicos como 

forma de atender às reais necessidades dos 

órgãos ministeriais).  A Secretaria de 

Planejamento e Gestão, por meio do 

Departamento de Desenvolvimento e Gestão de 

Processos, mapeou, padronizou e implementou 

64 processos de trabalho de secretaria de 

Promotoria de Justiça, os quais, a partir da 

utilização de cada processo de trabalho, geram 

banco de dados capaz de fornecer informações 

ao sistema "Thoth" para emissão desses 

relatórios gerenciais, que podem ser emitidos a 

partir de 3 enfoques:  a) Por secretaria de cada 

Órgão Ministerial que utiliza a padronização 

(atualmente são aproximadamente 100); b) Por 

servidor que executa os processos de trabalho; c) 

Por processo de trabalho padronizado.

11 / 13:30 Sala MP PE MPLabs - 

Laboratório de 

Inovação do 

Ministério Público 

de Pernambuco

O objetivo do MPLabs é promover a inovação no 

âmbito do MPPE, sendo responsável pela 

transformação digital do modelo de atuação da 

instituição para atender às necessidades de uma 

nova sociedade conectada, viabilizando a 

transformação do MP em uma organização 

exponencial. Em parceira com o Porto Digital foi 

estabelecido um processo de inovação aberta 

completamente inédito no serviço público 

brasileiro. O MPLabs implementa um modelo de 

desenvolvimento colaborativo com ecossistemas 

de inovação, utilizando como chave um processo 

de cocriação, onde o MP fornece ao mercado 

expertise nos problemas enfrentados no seu dia 

a dia, enquanto que o mercado oferta expertise 

para apresentar soluções. Esse modelo diminui o 

risco da inovação, torna o MP capaz de 

estabelecer parcerias efetivas com a rede de 

startups, institutos de inovação, academias, 

fomentando a criação de novos produtos para 

atender ao mercado de Justiça como um todo, e 

tudo isso de forma autossustentável a médio 

prazo. O processo de inovação aberta 

estabelecido no MPPE é o grande legado que o 

MPLabs deixa para o serviço público brasileiro.

Uma nova sociedade digital, online, móvel e 

conectada necessita de agentes públicos 

capazes de responder de forma proativa às suas 

demandas. Logo, o Ministério Público brasileiro 

necessita inovar para acompanhar esta evolução 

nas relações sociais, a fim de garantir a 

efetividade do seu papel institucional, fiscalizar e 

proteger os princípios e interesses fundamentais 

da sociedade em defesa da democracia e 

cidadania. É importante ressaltar que a busca 

pela inovação, na administração pública, constitui 

elemento essencial para identificar mecanismos 

que assegurem uma gestão eficiente e capaz de 

prover serviços de qualidade aos cidadãos.



11 / 17:30 Auditório MP PE Audivia Receber e controlar de forma inovadora 

demandas da Ouvidoria integrando-se aos 

sistemas da área fim e meio da instituição

O sistema é fruto do programa de inovação 

aberta do MPPE - MPLabs, que levou os grandes 

desafios institucionais para empreendedores e 

academia, criando novas conexões para 

desenvolvimento de soluções e produtos. A 

inovação do projeto Audivia perpassa todas as 

etapas do recebimento e controle das demandas 

da Ouvidoria. Ele promove a massificação do 

alcance da ouvidoria por meio das redes sociais, 

utilizando BOT no facebook -  e futuramente 

WhatsApp - para o recebimento de novas 

demandas.  A qualidade da informação obtida 

também foi alvo de inovação: uma coleta guiada 

da demanda do cidadão ocorre através de 

assistente inteligente, o que aumenta o valor e 

relevância dos dados coletados. Além disso, 

oferece automatização do trabalho de triagem da 

ouvidoria através de inteligência artificial. 

Análises estatísticas desenvolvidas na linguagem 

R são aplicadas aos termos empregados pelo 

demandante. Assim, a classificação do tipo de 

manifestação por assunto torna-se ainda mais 

ágil. Por fim, recursos de integração estão 

disponíveis a partir de endpoints REST a fim de 

serem facilmente acoplados a quaisquer 

sistemas institucionais para acompanhamento do 

andamento da demanda. No caso do MPPE, o 

Arquimedes e o SEI.

11 / 13:30 Auditório MP PI OUVIDORIA Permitir a Ouvidoria do MP gerenciar as 

manifestações enviadas aquele órgão

Atende a ouvidoria do MP PI, um dos principais 

canais com o cidadão.

12 / 13:30 Auditório MP PI Ponto Controlar a entradas e saídas dos colaboradores 

do MP

Tornar o processo de registro de ponto eletrônico

mais seguro e eficiente

11 / 11:20 Auditório MP PR Plataforma 

Atuação

Concentrar, por meio acesso único, informações 

essenciais para atuação no cotidiano, em planos 

e projetos estratégicos da instituição. Os vários 

componentes do painel (instalados e previstos) 

são desenvolvidos em ritmo e prazo distintos, 

conforme demanda vinculada a projetos 

estratégicos da instituição. A versão preliminar 

contempla os seguintes componentes instalados: 

(i) painel de atendimentos, por promotoria, 

matéria, subtema e recorte temporal; (ii) banco 

de documentos, com resoluções (Procuradoria 

Geral, distribuição de serviços), manifestações 

em 2º grau, decisões de órgãos colegiados e 

diário eletrônico do MPPR; (iii) Boas práticas 

realizadas por integrantes do MPPR; (iv) 

indicadores por município, comarca e matéria; (v) 

mapas com geolocalização de equipamentos e 

dados vinculados a projetos estratégicos; (vi) 

visitas e inspeções (formulários e estatísticas 

relativas a ILPIs, Unidades de Acolhimento de 

Criança e Adolescente, Socioeducação e 

Semiliberdade; (vii) Gestão Estratégica do 

MPPR, planos setoriais e regionais A plataforma 

raiz foi desenvolvida em PHP com link para as 

várias aplicações programadas em software 

gratuito.

concentração de múltiplas aplicações em painel 

único

11 / 16:30 Auditório MP PR Sistema 

PROTEGE -  

Proteção da 

Pessoa 

Acometida de 

Transtorno 

Mental (BI e 

Software)

- Melhoria do acompanhamento das IPIs, para 

garantir a proteção dos direitos das pessoas 

acometidas de transtornos mentais       • 

Promover a melhoria da assistência à saúde 

mental     • Disseminar o uso do sistema em 

todos Estabelecimentos de saúde do Estado do 

PR com leitos psiquiátricos     • Manter um banco 

de dados com as informações das IPIs e altas, 

permitindo o aproveitamento de informações 

anteriormente digitadas (dados do paciente) e 

cruzamentos e análises variadas das 

informações coletadas

 Existe uma lei (Lei 10216 de 6 de abril de 2002, 

que regulamenta os procedimentos de notificação 

da comunicação das IPIs - Internaçoes 

Psiquiátricas Involuntárias



11 / 16:30 Auditório MP PR Cases de Análise 

Preditiva: do BI  à 

IA 

Apresentar casos em que o MPPR utiliza a 

análise preditiva : CASO 1) tendência da decisão 

TJPR em 2º grau por classe processual, por 

assunto, por magistrado relator,;   CASO 2) 

Detecção de Indícios  de Cartel em Processos 

Licitatórios relativos à área de engenharia; CASO 

3) Classificação da área de atuação do 

atendimento p

O uso da tecnologia de análise preditiva, permite 

que diversas áreas da instituição possam definir 

estratégias para sua atuação.

11 / 14:10 Auditório MP RJ SINALID Potencializar o conhecimento e busca de 

soluções em relação ao desaparecimento e 

tráfico de seres humanos, incrementando os 

modelos de rotinas capazes de equacionar o 

tema em âmbito nacional. Produzir estatísticas e 

diagnósticos capazes de especificar políticas 

públicas necessárias ao adimplemento dos 

direitos fundamentais constitucionalmente 

garantidos.

O software SINALID é uma iniciativa do MPRJ 

em relação ao acordo de cooperação firmado em 

parceria dos MPs e CNMP. O software foi 

concebido para uso nacional sem a necessidade 

de cessão de software, mantido na infraestrutura 

do MPRJ. Possui módulos de integração e já 

recebe automaticamente registros de 

desaparecimentos de delegacia do Brasil, que 

teve como piloto a polícia de Goiás.  O software 

esta pronto para ser usado por qualquer MP do 

Brasil e já possui sindicâncias dos seguintes 

estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito 

Federal , Amazonas, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Alagoas, Bahia e Minas Gerais. O 

MPRJ junto ao CNMP disponibilizou o software 

para uso pelo MPMG na tragédia de Brumadinho 

(http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-

noticias/11863-cnmp-e-mpmg-disponibilizam-

sistema-para-localizacao-e-identificacao-de-

vitimas-da-tragedia-ocorrida-em-brumadinho), 

sendo a base única de cadastro das pessoas no 

desastre. Recentemente o software recebeu 

menção no especial da Globonews sobre 

Desaparecidos 

(https://globosatplay.globo.com/globonews/v/7730

603/ , 

http://linearclipping.com.br/MPERJ/site/m014/notic

ia.asp?cd_noticia=62132161)

12 / 08:40 Auditório MP RO Módulo Gabinete Integrar o sistema judicial do MP ao PJE do 

Tribunal de Justiça de Rondônia.

Integrar ao sistema do poder judiciário via MNI, 

aumentando a eficiência operacional do MP.

12 / 15:30 Auditório MP RS mapa_juri Disponibilizar o acompanhamento diário dos 

dados de processos referentes ao Tribunal do 

Júri. As informações são colhidas dos sistemas 

do MP e do webservice disponibilizado pelo 

Tribunal de Justiça.

Permitir ao Promotor de Justiça ter um controle 

maior de todos os processos criminais dolosos 

contra a vida que tramitam na sua Promotoria de 

Justiça, facilitando o rápido acesso ao 

andamento de todos os feitos, bem como de 

todas as peças processuais elaboradas pelo 

Ministério Público. Além disso, os acórdãos e 

sentenças ficam com o seu acesso também 

disponibilizado pelo sistema, além da vantagem 

de atender às prioridades e metas definidas na 

estratégia de gestão e do CNMP.  

12 / 11:20 Auditório MP SE GED reduzir custos, tendo em vista que os 

expedientes criados pelo GED serão 

preferencialmente eletrônicos, não havendo 

necessidade de impressão (o planeta agradece); 

aumentar a produtividade, visto que documentos 

estarão organizados e ao alcance de apenas 

alguns cliques; economizar espaço, pois se não 

existem arquivos físicos, não existem pilhas de 

documentos nas salas ocupando espaço e 

esperando algum destino; aumentar 

disponibilidade, o sistema permitirá o acesso a 

qualquer documento em qualquer lugar do 

mundo através da internet (desde o usuário tenha 

as devidas permissões); disseminar a 

transparência, documentos públicos serão 

facilmente encontrados e acessados por todos os 

usuários do sistema.

O GED é uma ferramenta que permite a criação, 

edição, movimentação, assinatura e trâmite de 

expediente dentro do próprio sistema, 

proporcionando a virtualização de documentos, 

permitindo atuação simultânea de várias 

unidades ao mesmo tempo em um mesmo 

expediente, ainda que distantes fisicamente, 

reduzindo o tempo de realização das atividades. 

Diferente de outros sistemas de gestão de 

expedientes, o GED tem incorporada a taxonomia 

administrativa do CNMP, atendendo à Resolução 

123/2015 do CNMP. Também atende à 

Resolução 168/2017 do CNMP que dita a 

padronização da numeração dos expedientes 

administrativos;



12 / 13:30 Sala MP SP Inova Facilitar e simplificar o processo de governança e 

gestão do planejamento estratégico e de seus 

desdobramentos táticos e operacionais 

permitindo a inclusão e a manutenção dos planos 

e das ações (programas, projetos, processos e 

iniciativas de forma simples e efetiva.

Antes do sistema, em nossa unidade ministerial, 

fazíamos uso de uma série de ferramentas nao 

integradas para satisfazer necessidades 

específicas, por exemplo, ms word para redigir a 

documentacao de um projeto, excel para criar as 

planilhas de custo, Trello para gerenciar 

atividades, etc. Além de serem diversas 

ferramentas, não trabalham de forma integrada e 

não favoreciam, de forma nativa, a publicidade e 

a transparência no desenvolvimento e 

manutenção do portfólio institucional. Perguntas 

simples do tipo: "quais projetos na área da 

infância existem ou estão em andamento?", "em 

qual estágio se encontra um determinado 

projeto?", "quem são os responsáveis?", entre 

outras, eram difíceis de serem respondidas e 

hoje essas respostas podem ser obtidas por 

qualquer integrante com poucos cliques, de 

forma simples e intuitiva. Por outro lado, ao criar 

um plano, um projeto ou um processo, um 

conjunto de ferramentas são prontamente 

disponibilizadas aos gerentes para facilitar a 

inclusão e a manutenção do plano de ações, dos 

indicadores de desempenho, da análise de 

riscos, lições aprendidas, entre outros. Ao 

conversar com nossos colegas de outros MPs 

percebemos que nossa necessidade era uma 

necessidade comum no MP brasileiro. Com isso 

esperamos que a ferramenta seja não apenas 

adotada por outras unidades e ramos, a exemplo 

do MPSC e MPCE, mas também que seja 

aperfeiçoada a partir das necessidades dessas 

unidades e ramos, como já vem ocorrendo.12 / 13:30 Sala MP SP SISAEX - 

Sistema de 

Arrecadação de 

Emolumentos 

Extra-judiciais

Gerenciar a arrecadação de emolumentos extra-

judiciais

Gerenciar uma das principais fontes de arrecação 

dos MPs, de forma que os valores devidos sejam 

repassados com seus eventuais encargos de 

forma correta e transparente

12 / 16:10 Auditório MP SP Provimento de 

Cargos

O sistema de provimento de cargos tem por 

objetivo automatizar o processo de 

movimentação de carreira dos membros do 

Ministério Público do Estado de São Paulo 

vizando mitigar falhas decorrentes de intervenção 

manual assim como dar cerelidade ao processo.

A justificativa à sua implantação dá-se por conta 

da facilidade com que as movimentações 

ocorridas através do sistema possam fornecer 

informações gerênciais e a nível de auditoria que 

possibilitem tanto a melhoria na gestão e 

disponibilização de cargos vagos quanto na 

precisa identificação de todo o processo de 

evolução de carreira.

12 / 16:10 Auditório MP SP e-Funcional Oferecer uma identidade funcional digital que 

preenche todos os requisitos de segurança, que 

seja válida em todo território nacional, com fácil 

validação pelas autoridades além de evitar 

fraudes e economizar recursos.

Desenvolvida inteiramente pela equipe do CTIC 

(área de Tecnologia da Informação do MPSP), 

utilizando PWA a e-funcional possui fácil acesso, 

sua emissão é prática e rápida e é um 

documento aceito em todo território nacional com 

fácil validação.  Além disto proporciona mais 

segurança, com acesso protegido por senhas 

diminui a exposição e vulnerabilidade que a 

carteira funcional de papel oferece. Também não 

há risco de perda ou furto do documento, já que a 

e-funcional está vinculada ao aplicativo MPSP e 

não ao aparelho.

11 / 15:50 Sala MP TO Athenas - 

Desenvolvimento 

colaborativo

O desenvolvimento colaborativo do Athenas visa 

diminuir os custos no desenvolvimento pois cada 

unidade fica responsável apenas por uma parte 

(módulo) do ERP além de tornar as rotinas mais 

genéricas e confiáveis devido ser testada em 

unidades com massas de dados diferentes.

O Athenas responde por mais de 80% de toda 

rotina do MP-TO e acredita-se que as rotinas 

entre os MPs são semelhantes, logo os recursos 

sendo aplicados no desenvolvimento colaborativo 

de uma ferramenta que pode ser utilizada por 

mais de um MP (Órgão) atende ao princípio da 

economicidade além de possibilitar uma visão 

ampla das rotinas. Já temos outros órgãos como 

MP-PI e TCE-TO que estão desenvolvendo de 

forma colaborativa novos módulos para o 

Athenas.

12 / 10:00 Auditório MP TO Athenas - eExt - 

Gestão de 

Procedimentos 

Extrajudiciais

O objetivo deste sistema gerenciar todo o 

andamento dos procedimos extrajudiciais de 

forma eletrônica, tendo o controle dos 

documentos, acompanhamentos de prazos, 

partes. Além disto o sistema está de acordo com 

as tabelas taxonômicas do CNMP oferecendo 

relatórios para acompanhamento das 

promotorias. Além disto hoje este sistema 

permite a apuração dos feitos para 

preenchimento automatizado do RAF.

O sistema é de extrema relevância, pois da 

celeridade ao trâmite dos procedimentos, torna 

mais fácil o acompanhamento dos prazos, e 

também permite dar uma maior transparência 

para a população.



12 / 09:20 Sala MPDFT App MPDFT Lançar movimentos de atuação dos membros, 

servidores e membros enviar atestados médicos, 

encaminhar denuncias pra ouvidoria e realizar 

vistorias de inventário.

Celeridade e conveniência na execução das 

atividades

11 / 18:00 Sala MPDFT NeoGab Sistema de Controle e Acompanhamento dos 

Feitos Eletrôncioas do MPDFT

celeridade na análise e manifestação processual, 

principal pilar do processo eletrônico, integração 

do trabalho entre membros e servidores e 

desburocratização as atividades

12 / 09:20 Sala MPDFT GEQTI Controle das atividade do PDTI fornecendo 

informações sobre: Produtos das Atividades, 

Responsáveis, Benefícios, Prazos, Fatores 

Críticos entre outras

Possibilita ao STI um melhor acompanhamento 

do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, 

com um visão das atividade táticas e 

operacionais de médio prazo, com a finalidade de 

tornar real o planejamento do nível estratégico.

11 / 18:00 Auditório MPF Acessibilidade_M

PF

Apresentar o trabalho da Comissão instituída 

para promover acessibilidade nos sistemas 

desenvolvidos no MPF

Em 12/09/2018 a Secretaria Geral do MPF, 

legitimando o plano de ação desenvolvido pela 

Secretaria de TIC, instituiu a Comissão de 

Acessibilidade para os sistemas do MPF para 

apresentar proposta de um conjunto mínimo de 

requisitos de negócio para acessibilidade de 

sistemas e indicar o uso do padrão eMAG no 

âmbito do Ministério Público Federal.  Nosso 

objetivo é apresentar o trabalho realizado pela 

comissão visando compartilhar a experiência, os 

resultados e artefatos gerados durante sua 

vigência. Além disso, acreditamos ser de extrema 

importância sensibilizar as demais unidades do 

MP sobre o assunto e nos colocar à disposição 

para auxiliar na conquista do direito das pessoas 

com deficiência de viver de forma independente e 

exercer seus direitos de cidadania e de 

participação social.

11 / 14:10 Sala MPF DevOps no MPF 

para aplicativos 

móveis

O Ministério Público Federal possuia um 

ambiente complexo para construção de 

aplicativos móveis, desde o seu desenvolvimento 

até a publicação nas lojas (Play Store, Apple 

Store). Será apresentado como evoluimos a 

estratégia de desenvolvimento mobile do hibrido 

(Cordova) para uma arquitetura totalmente 

automatizada, baseada em React Native e Expo. 

Explanaremos nosso Fluxo DevOps Mobile no 

GitLab CI, que provê ambientes de 

desenvolvimento e homologação e possibilita, 

ainda, a publicação de correções e evoluções 

diretamente nas lojas. Tudo de forma 

automatizada e utilizando Docker e Kubernetes.

Celeridade, qualidade e otimização de recursos a 

partir de estratégias de automação de entrega 

contínua.

11 / 15:50 Auditório MPT Teletrabalho no 

MPT

Prover uma plataforma tecnológica para que os 

servidores do MPT possam efetuar Teletrabalho 

de forma segura a partir de qualquer dispositivo.

Fornece uma plataforma segura para que 

servidores do MPT possam exercer suas 

atividades institucionais a partir de qualquer 

computador conectado à internet, trazendo sérios 

impactos positivos à qualidade de vida e à 

produtividade.

12 / 11:20 Sala MPT ATENA Prover um sistema para service Desk no MPT Oferece uma plataforma de service desk para 

todos os usuários do MPT, a qual abrange 

catálogos de serviço de TI, Segurança 

Institucional, Biblioteca, Logística, Patrimônio e 

outras, agilizando significativamente o 

atendimento a requisições no órgão.

12 / 11:20 Sala MPT MPT Orion - 

Sistema de 

Diárias, 

Passagens, 

Hospedagens e 

Transportes

Aprimorar a gestão dos recursos de diárias, 

passagens e hospedagem, assim como da 

gestão de frota do MPT, garantindo transparência 

e efetividade na execução de recursos públicos

Aperfeiçoamento da gestão de recursos públicos 

e profissionalização da gestão


