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Apresentação

O Presente Manual surgiu a partir de experiência 
negativa referente ao longo período de afasta-
mento regular ao trabalho desta subscritora, 

oportunidade em que restou constatado a dificuldade 
na fluidez das atividades cotidianas pela própria equipe 
e o represamento excessivo de processos judiciais e ex-
trajudiciais.
 Esta constatação despertou a intenção de do-
cumentar as rotinas de trabalho, sempre em constante 
construção (edição), feita com a colaboração direta da 
própria equipe, ao que posteriormente galgamos novo 
passo após modelarmos os fluxos correspondentes e 
posteriormente fazendo melhorias àqueles.
 Desta maneira implementamos a Gestão por 
Processos na Promotoria de Justiça, valendo salientar 
que o conceito de Processo consiste em: um conjunto de 
atividades inter-relacionadas ou interativas que transfor-
ma insumos (entradas) em produtos (saídas)1.
 Gestão por Processos visa identificar eventu-
ais falhas, atividades que não agregam valor, sempre 
mantendo o foco no cliente (destinatário do serviço 
prestado), de modo que as falhas identificadas devem 
ser trabalhadas visando seu saneamento, melhoria no 
desempenho e agregação de valor para parte interes-
sada. Assim a Gestão de Processos consiste em análise 
contínua do desempenho das atividades desempenha-
das (processos), visando melhorias e ajustes quando ne-
cessário, normalmente por meio de indicadores para sua 
mensuração.
 Para tanto foram desenhados os mapas de pro-
cessos, ou seja, fluxogramas, para facilitar uma visão 
sistêmica das atividades, i.e., uma visão macro (não-
-fragmentada), buscando captar a percepção da visão 
do cliente sobre as atividades realizadas, com aposição 
de todos em gestão à vista.
 Após mapear e modelar os processos foram 
elegidos os indicadores correspondentes com o fito de 
mensurar os resultados alcançados, proporcionando 
avaliação e identificação de possíveis ajustes visando 
obter melhorias, criando muitas vezes “atalhos” para 
encurtar os processos, proporcionando aos mesmos 
uma celeridade qualificada, ensejando assim à sua fina-

1  ISSO 9000:2005

lização (com ou sem prestação jurisdicional) em menor 
espaço de tempo.
 A análise dos processos permite a identificação 
do processo crítico, ou seja, aquele diretamente relacio-
nado com o desempenho do negócio.
 Nessa esteira, transformar ou mudar processos 
consiste em agregar valor aos mesmos, torná-lo de al-
guma maneira mais eficiente (processo atua da melhor 
da melhor forma dentre as possibilidades existentes), eficaz 
(maior satisfação do cliente- diga-se cidadão) ou com me-
nor tempo, ou seja, diminuindo seu tempo de execução.
 Assim o acompanhamento dos indicadores elei-
tos foi e continua sendo realizado por meio de índices, 
com lançamento detalhado de todas as informações 
pertinentes. A documentação das rotinas e o acompa-
nhamento dos processos é de suma importância com o 
fito de aprofundar o conhecimento sobre a própria ativi-
dade desenvolvida, pois conforme a ilustração2 abaixo 
por vezes o que se imagina fazer não necessariamente 
corresponde ao que efetivamente foi realizado.
 Ademais a implementação da Gestão por Pro-
cessos consta no atual Plano Geral de Atuação 2020-
2021, como indicador do Programa Estratégico: Forta-
lecimento Institucional, o qual possui como OBJETIVO 
ESTRATÉGICO VINCULADO: Disseminar práticas de go-
vernança e gestão, em todos os níveis, orientadas para 
resultados, que por sua vez dentre outros indicadores 

prevê como meta para o ano 2020 em 20%, especifica-
mente referente à implementação da gestão por proces-
sos e rotinas administrativas, enquanto para o exercício 
de 2021, a meta prevista é de 30%.

2  ilustração retirada da internet

 



 



9

INTRODUÇÃO

 Após aprofundar a análise e refletir sobre a atu-
ação ministerial junto à Promotoria Criminal Genérica, 
constatamos questões pontuais que podem ser feitas 
a partir de novas funcionalidades do SAJ/MP podendo 
assim otimizar o trabalho de forma que uma pequena 
mudança no procedimento adotado poderá ensejar ga-
nho de tempo e produtividade, tornando a atuação do 
Membro do Ministério Público do Estado do Acre mais 
resolutiva e por isto mais eficiente na atividade-fim.
 Após imergir nos fluxos da atividade cotidia-
na, todos desenhados e apostos sob modo de gestão 
à vista, restou constatado alguns desafios, problemas e 
identificado ponto crítico do processo (ação penal), os 
quais ensejaram o presente como enfrentamento e pro-
posta de solução que, se aceito pelos Membros do MP/
AC, independente da atribuição exercida, poderá repre-
sentar maior assertividade no desempenho de nossas 
funções, e por via de consequência maior satisfação dos 
cidadãos, fato de estrita importância face ao momento 
de aparente fragilização das instituições existentes in-

clusive às que integram o Sistema de Justiça em que o 
Ministério Público se insere.
 No que diz respeito ao projeto ao Projeto Pro-
motoria Modelo e/ou Manual de Gestão de Mudança de 
Processos e Boas Práticas, os Resultados alcançados, até 
a presente data:

• Foram realizados 10 encontros no total com a parti-
cipação de 33 colaboradores e 6 parceiros.

• Além desses encontros foram realizadas 15 reuniões 
com Membros e servidores de órgãos que tem liga-
ção direta com os fluxos de atuação do Ministério 
Público. 

• Participação do Projeto Promotoria Modelo ao Prê-
mio INOVARE 2019.

• Premiação - 2ª edição do Prêmio de Gestão e Inova-
ção, no Teatro da Ufac – o Projeto concorreu e rece-
beu o prêmio de 2º lugar na Categoria Institucional.

• Durante esse período de aproximadamente 01 ano e 
05 meses, verificou-se a necessidade de trabalharmos 
alguns fluxos individualmente, foram construídos: 

 

* 19 fluxogramas de processos, ou seja, 90% dos procedimentos da Promotoria, com exposição dos fluxos 
sob o modo de gestão à vista (09 externos (Inquérito Policial, Requisição de Laudo Complementar, Quebra 
de Sigilo, Denúncia, Revogação de Prisão Preventiva, Restituição de Coisa Apreendida, Ação Penal, Peticiona-
mento nas turmas Recursais e Acordo de Não Persecução Penal) e 10 internos (Cadastro e Evolução de Notícia 
de Fato, Atividade Não Procedimental, Carga e Importação de Processo do Judiciário, Atendimento, Entrada 
dos Autos no SAJ/MP, Gerenciamento da Ação Penal (art. 366 do CPP), Fluxo dos documentos, Arquivo Morto, 
Lançamento de Audiências, Controle do IPL);

* 11 escopos foram trabalhados, para mensurar os indicadores (Revogação de Prisão Preventiva, Lançamento 
de Audiências, Gerenciamento da Notícia de Fato, Cadastro da Atividade Não Procedimental, Carga e Impor-
tação de Processo do Judiciário, Atendimento ao Público, Entrada dos Autos no SAJ/MP, Gerenciamento da 
Ação Penal (art. 366 do CPP), Gerenciamento do Inquérito Policial, Interceptação Telefônica e Inquérito Policial); 

* 12 índices foram criados para mensurar a eficiência e eficácia do processo, com prazo individual para tal 
mensuração em cada processo, dentre eles temos: Revogação de Prisão Preventiva, Lançamento de Audi-
ências, Gerenciamento da Notícia de Fato, Cadastro da Atividade Não Procedimental, Carga e Importação 
de Processo do Judiciário, Atendimento ao Público, Entrada dos Autos no SAJ/MP, Gerenciamento da Ação 
Penal (art. 366 do CPP), Gerenciamento da Ação Penal (SURSIS), Gerenciamento do Inquérito Policial (Controle 
Difuso), Interceptação Telefônica e Inquérito Policial (APF). Ressaltando que dentre eles 01 já foi concluído 
(Gerenciamento da Ação Penal (art. 366 do CPP)).
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• Apresentação da Proposta do Business Model Canvas 
de Processos e do Projeto “Promotoria Modelo”, com 
aprimoração e interlocução com os demais órgãos e 
instituições.

Desse trabalho resultou como ganhos:
 
- Capacitação de membros e servidores;
- A otimização dos recursos;
- A redução dos custos;
- A redução das horas trabalhadas, cumprindo ex-
pediente de 7h;
- Modificação no modo de Peticionamento junto às 

Turmas Recursais, deixando de ser físico e passando 
a fazê-lo via eletrônico por meio do portal e-Saj (site 
oficial do TJAC) – durante o período de vigência da 
minha designação junto às Turmas Recursais;
Adoção de encaminhamento de todos os expedien-
tes via e-mail institucional e protocolo de docu-
mentos em pastas virtuais, diminuindo tempo na 
conclusão do processo referente a expedição do 
documento-protocolo-arquivamento da via com 
o recebimento na promotoria e ainda reduzindo 
gastos com diminuição de demanda para setor de 
transporte para traslado físico de documentos até o 
destinatário.
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GRÁFICOS
 
Das audiências: 386 audiências judiciais foram realiza-
das, e 36 não realizadas, valendo salientar que a movi-
mentação “Audiência Judicial não realizada” foi criada 
pela DIRTI, em atendimento a nossa solicitação, visan-
do computar o tempo dedicado à participação de atos 
judiciais que eventualmente não ocorrem por motivos 
alheios à governabilidade do Membro, o qual é lançado 
no complemento da movimentação pontualmente, es-
tando à movimentação em destaque disponível desde 
10.06.2019. Abaixo gráfico demonstrativo:

Em relação às 386 (trezentos e oitenta e seis) audiências 
de instrução, destas 251 (duzentos e cinquenta e uma) 
foram realizadas alegações finais na forma oral em juízo, 
além disso, foram apresentadas 147 (cento e quarenta 
e sete) na forma de memorial, totalizando 398 (cento 
e quarenta e sete) manifestações, primando pela cele-
ridade na tramitação dos autos têm sido priorizado as 
manifestações feitas oralmente. Segue gráfico: 

Após a implementação de gestão por processos na ro-
tina de trabalho da 8ª Promotoria Criminal, é possível 
verificar explosão nos lançamentos de dados alimen-
tados no SAJMP em pouco mais de 400 %, no que se 
refere à evolução (retificação) da classe do cadastro do 
processo e outras movimentações, consistindo estas em 
lançamentos feitos manualmente, as evoluções, ou seja, 
retificações na classe do cadastro consistindo no ano de 
2018: 74 e ano de 2019: 371, enquanto outras movi-
mentações no ano de 2018: 70 e já no ano de 2019: 
219, conforme gráfico abaixo:

 
A exemplo da mudança de paradigma vale ainda sa-
lientar que os lançamentos manuais de movimentações 
referentes às ciências no ano de 2018 foram 123, en-
quanto no ano de 2019 saltou para 732, um aumento 
de quase 600%, conforme gráfico demonstrativo abaixo.
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RESUMO DOS NÚMEROS REFERENTES 
AO TOTAL DE ATIVIDADES CONSTAN-
TES DOS RELATÓRIOS DO JUSPLAN 
DISPONÍVEL NO SITE OFICIAL DO TRI-
BUNAL DE JUSTIÇA e SAJMP, NO PERÍ-
ODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019:
 
Impende ressaltar que a partir do mês de agosto de 
2018, deu-se início ao Projeto: Promotoria Modelo, mas 
os resultados começaram a aparecer no ano de 2019, 
pois se vê que com a nova forma de trabalho mais célere 
e eficiente, conseguimos dar mais vasão aos processos, 
reduzindo tempo, trazendo assim maior fluidez para a 
tramitação dos processos evitando represamentos de 
maneira a contribuir para a redução do acervo da 3ª 
Vara Criminal e por via de consequência para o alcance 
deste Juízo das metas do CNJ, conforme relatórios dispo-
níveis no JUSPLAN e SAJMP.

 
Conforme quadros comparativos de entrada e baixa de 
processos em 2018 (entrada 1116 e baixa 1220) e em 
2019 (entrada 834 e baixa 859), conforme relatório do 
SAJMP:
  
 
 
 

 Ressaltando que no ano de 2019, a 3ª Vara Criminal, 
na qual tenho atribuição, apresentou bons resultados no 
Ranking da Justiça em Números e o acervo caiu aproxi-
madamente 40%.
 
Porquanto como se verifica no relatório do sistema Jus-
plan disponibilizado no site oficial do Tribunal de Justiça 
a 3 ª Vara Criminal de Rio Branco em janeiro de 2018 
tinha pendente de julgamento (Pendentes D) um acervo 
de 1.349 e em dezembro 1.060[1], enquanto em janeiro 
de 2019 tinha pendente de julgamento (Pendentes D) 
um acervo de 1.030 e em dezembro apenas 611 [2], 
valendo destacar neste quantitativo não são compu-
tados os inquéritos policiais e feitos como pedidos de 
quebra de sigilo de dados (interceptações telefônicas e/
ou telemáticas), distribuídos àquela unidade jurisdicio-
nal, consoante informação prestada pela Diretora de Se-
cretaria da 3ª Vara Criminal. Contudo é possível afirmar 
que a implementação das novas rotinas de trabalho da 
Oitava Criminal contribuiu positivamente para a queda 
vertiginosa do acervo de processos em tramitação na 3ª 
Vara Criminal, eis que como é cediço o Ministério Pú-
blico atua em praticamente todos os feitos processuais 
penais, vez que mesmo aqueles de iniciativa privada há 
manifestação ministerial. Segue quadro demonstrativo:

De igual maneira o êxito do trabalho contribuiu para 
os bons resultados da 3ª Vara Criminal no Ranking da 
Justiça em Números 2019 estando a referida unidade 
no topo deste no Segmento “1º Grau” e Comarca “Rio 
Branco” cujo índice de atendimento à Demanda no mês 
de Dezembro foi de 486,76%[3] e ainda no Segmento 
“Todos” ficou em terceiro lugar[4].
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A inovação na rotina da Oitava Criminal consistiu essen-
cialmente na adoção de procedimentos menos burocrá-
ticos com comunicações diretas e por meio eletrônico, 
agindo de modo mais proativo e sistematizado reves-
tindo a atuação de resolutividade primando por 
uma celeridade qualificada, buscando sempre aliar ca-
minhos mais curtos e menor custo visando dar maior 
fluidez aos processos.

Ademais ao contraponto da diminuição do acervo pas-
samos a proceder a necessária alimentação de dados 
pertinentes nos cadastros dos feitos existentes no SA-
JMP, de modo que toda a atividade ministerial fosse de-
vidamente registrada, aumentando assim o quantitativo 
de informações aferíveis no tocante à produtividade da 
Promotora de Justiça, o que pode ser observado no que 
tange no aumento de retificações de cadastro referente 
à Classe do Cadastro do feito (evolução)  400 %, aumen-
to em lançamentos manuais quanto à complemento de 
movimentação, movimentações propriamente ditas em 
200% e ainda a solicitação para criação de movimen-
tação especifica (audiência judicial não realizada) para 
proporcionar o registro acerca do tempo dedicado à par-
ticipação em atos judiciais os quais não ocorreram por 
motivos fora de nossa governabilidade (ex. ausência de 
testemunha, não intimação da parte, etc.).
 
Desta maneira a diminuição do acervo não ocorreu na-
turalmente, mas sim houve um esforço voluntario nes-

se sentido que convergiu para este resultado positivo, 
como a antecipação de manifestação abrindo mão do 
prazo para recebimento automático de intimações por 
meio do SAJMP, diligências feitas pela própria equipe vi-
sando obter informações relevantes como apresentação 
de laudos periciais e outros documentos, ou mesmo sa-
nar eventuais omissões em depoimentos etc, e ainda na 
priorização de manifestações e alegações por meio oral, 
evitando o encaminhamento do processo à Promotoria de 
Justiça exercendo a atividade de modo mais assertivo.
 
Por conseguinte, para chegarmos aos resultados conta-
mos também com ajuda de setores internos, principal-
mente a DIRTI, NAT por meio do SGED, dentre outros, 
bem como outras instituições tais como Polícia Civil, 
tendo sido expedidos 263 ofícios, dentre eles a maioria 
para o Instituto de Analise Forense, Instituto de Crimina-
lística, Corregedoria da Polícia Civil, Cartórios (Ofício de 
Registro Civil das Pessoas Naturais) e Delegacias. 
 
Outrossim, vale salientar que o aumento exponencial 
de lançamentos feitos manualmente no SAJMP é fruto 
de nova rotina de trabalho implementada com foco na 
primazia da integridade dos dados correspondentes, e 
mesmo havendo nítido aumento é valido destacar que a 
mudança leva tempo para ser internalizada pela equipe, 
mas esta em muito têm contribuído para tanto estando 
engajada neste sentido o que é essencial para êxito das 
atividades conforme o novo modelo proposto.
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06.12.2019
MPAC consolida gestão de processos e apresenta 
resultados.
https://www.mpac.mp.br/mpac-consolida-gestao-de-
-processos-e-apresenta-resultados/
 
22.10.2019
2° Prêmio de Gestão e Inovação: Com a presença de 
Leandro Karnal, MPAC anuncia práticas vencedoras.
 
Categoria: Institucional
1º lugar: Diálogos Intersetoriais: NATERA na atua-
ção integrada e resolutiva
2º lugar: Promotoria Modelo ou Manual de Gestão 
de Mudança de Processos e Boas Práticas da Promo-
toria de Justiça (grifo nosso)
https://www.mpac.mp.br/2-premio-de-gestao-e-inova-
cao-com-a-presenca-de-leandro-karnal-mpac-anuncia-
-praticas-vencedoras/
 
30.09.2019 
Iniciativas inovadoras do MPAC em eficiência da 
gestão e produção de dados são reconhecidas 
em relatório do CNMP.
https://www.mpac.mp.br/iniciativas-inovadoras-do-
-mpac-em-eficiencia-da-gestao-e-producao-de-dados-
-sao-reconhecidas-em-relatorio-do-cnmp/

24.09.2019
Comissão do CNMP apresenta relatórios de vi-
sitas realizadas no sistema prisional do Acre, 
Amazonas, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-
-noticias/12532-comissao-do-cnmp-apresenta-relato-
rios-de-visitas-realizadas-no-sistema-prisional-do-acre-
-amazonas-pernambuco-e-rio-grande-do-norte
 
21.05.2019
Promotoria Criminal discute otimização do fluxo 
de processos.
https://www.mpac.mp.br/promotoria-criminal-discute-
-otimizacao-do-fluxo-de-processos-judiciais
 
13.03.2020
Projeto Promotoria Modelo apresenta redução 
de 50% do acervo de processos judiciais em 
Vara Criminal
https://www.mpac.mp.br/projeto-promotoria-modelo-
-apresenta-reducao-de-50-do-acervo-de-processos-
-judiciais-em-vara-criminal/ 
[1] https://www.tjac.jus.br/jusplan2.0/index.php/jn/jn_2018

[2] https://www.tjac.jus.br/jusplan2.0/index.php/jn/jn_2019

[3] https://www.tjac.jus.br/jusplan2.0/index.php/ranking/index/jn_2019

[4] https://www.tjac.jus.br/jusplan2.0/index.php/ranking/index/jn_2019

Links para acessar matérias vinculadas pelo site do 
MPAC e CNMP relacionado ao Projeto
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METODOLOGIA

Após realização de oficinas no Escritório de Projetos foi 
possível identificar processos sensíveis que merecem 
maior atenção visando otimizar os trabalhos, bem como 
identificar o ponto crítico.

Feita esta constatação foram modelados vários fluxos 
de trabalho com base na rotina de trabalho da 8ª Pro-
motoria Criminal usando para tanto a ferramenta Bizagi 
Modeler, sendo estes no total de 19 fluxos (IPL, Notícia 
de Fato - Cadastro e Evolução-subprocesso, Atividade 
Não Procedimental, Carga e Importação de Processos do 
Judiciário, Requisição de Laudo Complementar, Quebra 
de Sigilo, Atendimento, Denúncia, Entrada dos Autos no 
SAJMP, Ação Penal, Gerenciamento da Ação Penal, Fluxo 
de Documentos, Arquivo Morto, Lançamentos de Audi-

ências, Controle do IPL, Revogação de Prisão Preventiva, 
Restituição de Coisa Apreendida, Peticionamento nas 
Turmas Recusais (modo físico e eletrônico) e Acordo de 
Não Persecução Penal). Todos apostos sob modo de ges-
tão à vista.

No segundo momento os fluxos foram categorizados 
como internos e externos, sendo que foram trabalha-
dos seu escopo por meio da ferramenta de gerencia-
mento estratégico Business Model CANVAS ou “Qua-
dro de Modelo de Negócios”, de modo participativo 
com representantes de todos os atores do processo 
(fluxos externos), bem como representantes da Corre-
gedoria, TI, Planejamento, outros Membros do MPAC, 
além de toda a equipe da 8ª Promotoria Criminal, 
oportunidade em que foram definidos indicadores 
para posterior mensuração.
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Os Desafios identificados são:
1-Definição de fluxo para os Acordos de Não Persecução Penal;
2-Procedimento de peticionamento a partir de Notícia de Fato;
3-Falta de controle na tramitação dos inquéritos policiais;
4-Impulsionamento das ações penais em tramitação;
5-Realização de diligências no âmbito do MPAC;
6-Redistribuição de feitos entre as Promotorias de Justiça.

PROBLEMAS:
1 - Falta de compartilhamento de informações entre 
Membros;
2 – Não reconhecimento da produtividade do Membro 
devido ao não lançamento ou mesmo ao lançamento 
parcial e/ou equivocado no sistema SAJ/MP;
3 – Falta de capacitação dos usuários (Membros e servi-
dores) acerca do uso eficiente das tecnologias de infor-
mação, notadamente o sistema SAJ, à disposição;
4 - Pouco fomento ou mesmo falta de engajamento nes-

te, acerca da importância do pensamento sistêmico e de 
inovação pelos Membros e servidores.

PONTO CRÍTICO:
Citação

Identificados os Desafios acima propomos como solução 
o seguinte:

1 – Acordo de Não Persecução Penal:

A possibilidade de utilização do instrumento despenali-
zador referente ao acordo de não persecução penal foi 
prevista no Brasil primeiramente por meio da Resolução 
nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Públi-
co - CNMP, fato que inclusive ensejou questionamentos 
junto aos Tribunais Superiores visando o reconhecimen-
to de sua inconstitucionalidade e ilegalidade sob o argu-
mento quanto à falta, naquela ocasião, de previsão do 
mencionado instituto por ato legislativo. Atualmente as 
ADIN’s 5790 e 5793 já constam com manifestação da 
Procuradoria Geral da República pelo reconhecimento 
da perda superveniente do objeto, face ao advento da 
Lei 13.964/2019.

Em verdade apesar dos iniciais debates sobre a possível 
ilegalidade ou inconstitucionalidade do acordo de não 
persecução penal, não se pode olvidar que o instituto 
em destaque consigna em relevantíssima via alternativa 
para resolução de investigações de crimes de pequena 
e média gravidade o que poderá nos permitir nos de-
bruçar com mais afinco aos feitos em que o objeto de 
apuração sejam crimes de maior gravidade tais como os 
crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

Contudo, após período de profundos questionamentos 
de diversos operadores do Direito os quais alguns de-
fendiam sua utilização recorrendo a conceitos e expe-
riências amparadas no Direito Comparado e outros que 
apegados a estrita forma conservadora consolidada no 
ordenamento vigente repeliam sua utilização, veio este 
ser inserido expressamente na legislação processual pe-

COMO TER UMA AÇÃO MAIS RESOLUTIVA USANDO O SAJ/MP COMO ALIADO?

DEIXE A REATIVIDADE E PASSE A SER PROATIVO! 
COMO? 

ADOTANDO AS SEGUINTES SUGESTÕES.
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nal por meio da Lei 13.964/2019, a qual incluiu o art. 28-A 
no Código de Processo Penal, com seguinte redação:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo 
o investigado confessado formal e circunstancialmen-
te a prática de infração penal sem violência ou grave 
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, 
o Ministério Público poderá propor acordo de não 
persecução penal, desde que necessário e suficiente 
para reprovação e prevenção do crime, mediante as 
seguintes condições ajustadas cumulativa e alterna-
tivamente:    
 I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, 
exceto na impossibilidade de fazê-lo;   
 II - renunciar voluntariamente a bens e direitos 
indicados pelo Ministério Público como instrumentos, 
produto ou proveito do crime;    
 III - prestar serviço à comunidade ou a enti-
dades públicas por período correspondente à pena 
mínima cominada ao delito diminuída de um a dois 
terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, 
na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal);         
 IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipula-
da nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade 
pública ou de interesse social, a ser indicada pelo ju-
ízo da execução, que tenha, preferencialmente, como 
função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes 
aos aparentemente lesados pelo delito; ou      
 V - cumprir, por prazo determinado, outra con-
dição indicada pelo Ministério Público, desde que 
proporcional e compatível com a infração penal im-
putada.      
 § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao 
delito a que se refere o caput deste artigo, serão con-
sideradas as causas de aumento e diminuição aplicá-
veis ao caso concreto.    
 § 2º O disposto no caput deste artigo não se 
aplica nas seguintes hipóteses:    
 I - se for cabível transação penal de competên-
cia dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da 
lei;      
 II - se o investigado for reincidente ou se houver 
elementos probatórios que indiquem conduta crimi-
nal habitual, reiterada ou profissional, exceto se in-

significantes as infrações penais pretéritas;
  III - ter sido o agente beneficiado nos 
5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, 
em acordo de não persecução penal, transação penal 
ou suspensão condicional do processo; e    
  IV - nos crimes praticados no âmbito 
de violência doméstica ou familiar, ou praticados con-
tra a mulher por razões da condição de sexo feminino, 
em favor do agressor.    
  § 3º O acordo de não persecução penal 
será formalizado por escrito e será firmado pelo mem-
bro do Ministério Público, pelo investigado e por seu 
defensor.     
  § 4º Para a homologação do acordo 
de não persecução penal, será realizada audiência na 
qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por 
meio da oitiva do investigado na presença do seu de-
fensor, e sua legalidade.       
  § 5º Se o juiz considerar inadequadas, 
insuficientes ou abusivas as condições dispostas no 
acordo de não persecução penal, devolverá os autos 
ao Ministério Público para que seja reformulada a 
proposta de acordo, com concordância do investiga-
do e seu defensor.   
  § 6º Homologado judicialmente o acor-
do de não persecução penal, o juiz devolverá os autos 
ao Ministério Público para que inicie sua execução pe-
rante o juízo de execução penal.    
  § 7º O juiz poderá recusar homologa-
ção à proposta que não atender aos requisitos legais 
ou quando não for realizada a adequação a que se 
refere o § 5º deste artigo.     
  § 8º Recusada a homologação, o juiz 
devolverá os autos ao Ministério Público para a análi-
se da necessidade de complementação das investiga-
ções ou o oferecimento da denúncia.    
  § 9º A vítima será intimada da homo-
logação do acordo de não persecução penal e de seu 
descumprimento.     
  § 10. Descumpridas quaisquer das 
condições estipuladas no acordo de não persecução 
penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juí-
zo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento 
de denúncia.    
  § 11. O descumprimento do acordo de 
não persecução penal pelo investigado também po-



18

derá ser utilizado pelo Ministério Público como justi-
ficativa para o eventual não oferecimento de suspen-
são condicional do processo.       
 § 12. A celebração e o cumprimento do acordo 
de não persecução penal não constarão de certidão 
de antecedentes criminais, exceto para os fins previs-
tos no inciso III do § 2º deste artigo.   
 § 13. Cumprido integralmente o acordo de não 
persecução penal, o juízo competente decretará a ex-
tinção de punibilidade.    
 § 14. No caso de recusa, por parte do Ministério 
Público, em propor o acordo de não persecução pe-
nal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos 
a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.    

Assim o foco da discussão sobre o instrumento em tela, 
migrou sobre sua ilegalidade, para outras vertentes tais 
como sua possível retroatividade, possibilidade ou não 
de celebração após propositura da correspondente ação 
penal, caso positivo até que momento seria viável a for-
malização de tal acordo, dentre outras questões.

Não é nossa pretensão exaurir o debate sobre o tema, 
até porque o instrumento está em plena consolidação, a 
experiência está ainda em fase de construção e por ve-
zes as próprias partes tem suas reservas em sua utiliza-
ção ante a natural resistência à inovação, de modo que 
nosso objetivo é fazer uma breve explanação na busca 
de contribuir para sua maior aceitação e quem sabe pos-
sivelmente possibilitar seu uso de modo mais presente 
no cotidiano das atividades funcionais dos colegas.

É bem verdade que Conselho Nacional de Procurado-
res Gerais – CNPG, chancelou enunciados sobre a Lei 
Anticrime, elaborados pelo Grupo de Coordenadores de 
Centro de Apoio Operacional - GNCCRIM, dentre eles há 
específicos sobre o acordo de não persecução penal3, 
dentre os quais se destacam os enunciados 19 e 20, 
segundo os quais o acordo de não persecução penal é 
faculdade do Ministério Público e é cabível para fatos 
ocorridos antes da vigência da Lei 13.964/2019, desde 
que não recebida a denúncia.

O limite processual para sua aplicabilidade está longe de 

3  https://www.cnpg.org.br/images/arquivos/gndh/
documentos/enunciados/GNCCRIM_Enunciados.pdf

pacificação sendo fator de demandas judiciais, contudo 
enquanto vigente a diretriz traçada pelo CNPG esta deve 
ser seguida como forma de primar por uma atuação com 
uniformidade e coesão institucional, valendo destacar 
que já existem decisões de tribunais superiores fundadas 
em tais diretrizes como observa-se na Decisão prolata-
da pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Habeas 
Corpus nº 578.647-SP, publicada em 13.05.2020, a qual 
negou a liminar pleiteada sob argumento de inexistir 
constrangimento ilegal pela não apresentação de pro-
posta de acordo de não persecução penal, fazendo-se 
interessante reproduzir o texto abaixo:   

“Ademais, a Corte de origem consignou que «o acor-
do de não persecução penal deve ser resultante da 
convergência de vontades (acusado e MP), não po-
dendo se afirmar, indubitavelmente, que trata-se de 
um direito subjetivo do acusado, até porque, se assim 
o fosse, haveria a possibilidade do juízo competente 
determinar a sua realização de ofício, o que retiraria 
a sua característica mais essencial, que é o consenso 
entre os sujeitos envolvidos» (e-STJ fl. 77).
Afirmou que «a análise perfunctória da decisão ora 
atacada não revela nenhuma irregularidade formal, 
tendo sido apresentadas justificativas concretas para 
o não oferecimento do acordo de não persecução pe-
nal, inclusive corroborada por manifestação do Douto 
Procurador Geral de Justiça, de modo que, como já 
dito, por não ser um direito subjetivo do acusado, 
não é possível determinar a obrigatoriedade em sua 
celebração, sobretudo quando sua recusa está devi-
damente justificada, como é o caso dos autos» (e-STJ 
fl. 77).
Destacou «o Enunciado n. 20 do Conselho Nacional 
de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos 
Estados e da União e do Grupo Nacional de Coor-
denadores de Centro de Apoio Criminal (GNCCRIM) 
que dispõe que «cabe acordo de não persecução 
penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei 
n. 13.964/19, desde que não recebida a denúncia» 
(grifo meu)», razão pela qual, «considerando que a 
denúncia dos autos aqui analisados foi recebida em 
20.05.2016 (fls.65) e que o a lei em questão entrou 
em vigor na data de 23.01.2020, também por tal ra-
zão não vislumbro qualquer ilegalidade no não ofere-
cimento do acordo de não persecução pena» (e-STJ fl. 
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78) Da leitura de tais argumentos, não exsurgem, por-
tanto, os necessários traços de ilegalidade manifesta 
na decisão objurgada para o deferimento da cautela 
requerida, já que em sede de cognição sumária não 
se verifica qualquer violação aos dispositivos legais 
apontados, sem prejuízo de uma análise pormenori-
zada da questão no momento oportuno.
É cediço que o deferimento do pleito liminar em sede 
de habeas corpus e recurso ordinário em habeas 
corpus, em razão de sua excepcionalidade, enseja a 
demonstração e comprovação, de plano, do alegado 
constrangimento ilegal, o que não ocorre, in casu.
Ante o exposto, indefere-se a liminar.”

Na mesma esteira em 29.06.2020, o Superior Tribunal 
de Justiça proferiu Decisão na Petição no Agravo em 
Recurso Especial nº 1668089-SP (2020/0041787-8), 
indeferindo pedido pelo sobrestamento daquele feito e 
remessa dos autos ao juízo de origem para análise da 
possibilidade de acordo de não persecução penal, na 
forma de Lei 13.964/19, como abaixo transcrito: 

“(...) a denúncia foi recebida em data de 11/11/2014 
(fls. 114-115), muita antes, portanto, da entrada em 
vigor da Lei n. 13.964/2019, que foi publicada em 
24/12/2019, com entrada em vigor após o lapso tem-
poral de 30 (trinta) dias. A sentença condenatória, por 
seu turno, foi publicada em 28/11/2017 (fl. 297). Por 
fim, tem-se que o acórdão que negou provimento ao 
recurso de apelação criminal foi publicado em data de 
10/10/2019 (fl. 373).
Como bem pontuado pelo d. representante ministe-
rial, em sua manifestação:
«[...] resta claro que se mostra incompatível com o 
propósito do instituto do acordo de não persecução 
penal (ANPP) a aplicação desse benefício quando já 
recebida a denúncia e mais ainda quando já encer-
rada a prestação jurisdicional na instância ordinária, 
com a condenação do acusado, sendo esse exata-
mente o caso dos autos, em que o processo já se en-
contra nesse STJ.
Realmente, no caso dos autos, a denúncia foi recebi-
da 14.11.2014 (fls. 114/115 e-STJ), portanto, muito 
antes do início da vigência da Lei nº 13.964/2019, 
com sentença condenatória publicada em 28.11.2017 
(fls. 298 e- STJ) e acórdão confirmatório publicado em 

10.10.2019 (fls. 373 e-STJ).
A propósito, a título de reforçar o entendimento aci-
ma exposto, vale dizer que o Conselho Nacional dos 
Procuradores- Gerais, por meio de uma Comissão Es-
pecial? GNCCRIM, formulou vários enunciados inter-
pretativos da Lei Anticrime (Lei nº 13.964/2019), dos 
quais o Enunciado nº 20 trata da retroatividade do 
artigo 28-A da referida Lei, nos seguintes termos:
«Cabe acordo de não persecução penal para fatos 
ocorridos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, 
desde que não recebida a denúncia.»
(grifamos).
Assim é que, sob todos os vieses analisados, vê-se 
que não há como ser acolhido o pedido de sobresta-
mento e remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau 
para a análise da possibilidade de acordo de não per-
secução penal? ANPP, na forma da Lei nº 13.964/19, 
no caso, uma vez que o feito já se encontra em fase 
recursal, com condenação do ora requerente pelos 
crimes de dano, lesão corporal e desacato.»
(fls. 531-536, grifos no original) Verifica-se, portan-
to, que, ao contrário do que alegado pela combativa 
Defesa, não merece acolhimento o pleito formulado 
na presente petição, pois, para além de não preen-
chidos os requisitos legais, extrai-se da manifestação 
ministerial que o Conselho Nacional de Procuradores-
-Gerais, manifestando-se pela Comissão Especial de-
nominada GNCCRIM, editou em o enunciado n. 20, 
que dispõe, verbis: «Cabe acordo de não persecução 
penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 
13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.»
Pelo exposto, acolho o parecer ministerial e indefiro a 
presente petição.”

Por outro lado, o grande desafio para efetiva implemen-
tação do instrumento vai muito além do rompimento da 
resistência natural à inovação e sim na adoção de novas 
metodologias de rotinas de trabalho, com utilização de 
recursos disponíveis porém pouco manuseados, maior 
interação com outras instituições, adoção de métodos 
de persuasão adequados ao discurso de negociação 
(neurociência), dentre outros.

É certo que o instrumento atualmente tem previsão le-
gal, mas mesmo assim não há uma uniformidade em seu 
emprego e isto tem sido observado em todo o país, se-
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guramente o maior dificultador fora a imposição abrup-
ta quanto ao formato de trabalho home office, face à 
pandemia do novo coronavírus (chamado Sars-Covi-2), 
decretada pela Organização Mundial de Saúde - OMS, 
em meados do mês de março do corrente ano. Assim, 
começar algo novo de um jeito totalmente inédito, 
implicou em dificuldades ainda mais significativas do 
que já se podia imaginar quando da publicação da Lei 
13.964/2019.

Porquanto, a adoção na rotina de trabalho do acordo de 
não persecução penal, observado todos os pressupostos 
que lhe são correlatos, ensejará o resgate do protagonis-
mo da atuação do Ministério Público na esfera criminal 
exercendo assim em completude o status de “dono da 
ação penal”, que nos fora conferido face a titularidade 
da ação penal pública conforme disposto em nosso or-
denamento jurídico, atribuição que compete a nós na 
condição de Membros do Ministério Público exercer com 
galhardia.

Nessa esteira o acordo de não persecução penal veio 
alargar a possibilidade de obter maior resultado com 
tratamento mais adequado aos ilícitos que possuem 
menor potencialidade lesiva diante aos recorrentes rou-
bos majorados, latrocínios, homicídios, estupros, den-
tre outros delitos, proporcionando dar uma rápida ou 
mesmo imediata resposta do Estado aos autores de tais 
ilícitos. Logo o autor caso aceite os termos contidos no 
acordo e os cumpra devidamente terá o feito arquivado 
sem registro negativo, mantendo assim sua “ficha lim-
pa” eis que no sistema constará apenas o registro que 
fora investigado criminalmente e obteve o benefício em 
referência, isto tão somente para aferição de satisfação 
dos requisitos pertinentes para possíveis benefícios pos-
teriores, consoante dispõe § 12, do art. 28-A do CPP.

Desta forma diante o considerável acervo de processos 
existentes nas varas criminais genéricas da Comarca de 
Rio Branco/AC, mostra-se evidente que, caso seja ado-
tado esta via alternativa poderíamos dinamizar nossa 
atividade precípua nos tornando mais efetivos no com-
bate ao crime, resgatando não apenas a sensação de 
segurança tanto desgastada, como abrindo espaço para 
priorizarmos fatos graves e por isto de maior relevância, 
somado ainda ao fato de que a rápida adoção de tais 

vias eleva significativamente a possibilidade de ultima-
ção da ação penal com a prestação jurisdicional a ocor-
rer em um prazo razoável de maneira a evitar a morosi-
dade em seu trâmite, pois como é sabido o decurso do 
tempo dificulta o êxito do processo (lato sensu), ante a 
característica migratória da população (constantemente 
mudando de endereço) inviabilizando por vezes o pros-
seguimento de investigações e ações penais.

Ademais o acordo em destaque muito se assemelha à 
transação penal, pois comina condições de cumprimento 
a serem feitas em curto espaço de tempo e não exige 
período de prova mínimo como o sursis processual, sen-
do por isto mais interessante ao agente, facilitando seu 
cumprimento e consequente extinção do feito, vez que 
frequentemente o benefício da suspensão condicional 
do processo é revogado por descumprimento injustifi-
cado pelo réu.

É evidente que não se busca o emprego indiscriminado 
do referido instrumento despenalizador, e sim sua ob-
servância desde que satisfeitos os pressupostos legais 
para sua concessão, não podendo se olvidar que nos 
casos de insatisfação destes a recusa deve estar funda-
mentada posto que esta pode dar azo à irresignação por 
parte do investigado (§ 14, do art. 28-A, do CPP).

Ademais independentemente de todas as barreiras para 
inserção do instrumento no cotidiano das atividades 
funcionais, sempre que utilizado deve-se observar os 
comandos apropriados referentes às movimentações 
existentes no SAJ/MP, de modo a preservar a produtivi-
dade do membro com a manutenção da integridade dos 
dados correspondentes.

Feitas as considerações acima, passamos a proposição 
do fluxo como se segue: aportando o IPL para análise 
no MPAC, constatando haver justa causa para ofereci-
mento de denúncia e verificando-se ainda que os fatos 
se adequam à possibilidade de realização de acordo de 
não persecução penal –ANPP, e o membro  do Ministério 
Público optando por esta via como a mais adequada ao 
caso em concreto, notificará o investigado a comparecer 
na Promotoria de Justiça acompanhado de seu Advoga-
do ou Defensor Público a comparecer em data e horário 
previamente definidos.
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Vale salientar que apesar das dificuldades para forma-
lização das tratativas de modo presencial face às reco-
mendações sanitárias referentes ao isolamento social, 
foi possível celebrar o acordo de não persecução penal 
por via remota, ou seja, mediante videoconferência oca-
sião em que utilizamos a plataforma institucional Micro-
soft Teams. Na oportunidade houve contato telefônico 
prévio com o investigado e após concordância deste, 
foram feitas orientações necessárias para utilização do 
aplicativo e realizados testes. No momento da audiência 
extrajudicial foi garantido a entrevista reservada entre o 
Defensor e o investigado quando então esta signatária 
e o servidor da promotoria se retiraram do ambiente e 
após o aviso de término da entrevista feito pelo próprio 
Defensor Público, perfizemos o reingresso na sala de 
reuniões, ocasião em que após colhida manifestação de 
interesse no prosseguimento das tratativas as delibera-
ções foram gravadas, colhendo a ratificação da confis-
são já existente no inquérito, fazendo esclarecimentos 
sobre as condições e sanando dúvidas, em seguida dian-
te a concordância do investigado e sua Defesa o acordo 
fora encerrado com a anuência na dispensa de aposição 
de assinatura de próprio punho posto sua realização por 
meio on-line, posteriormente procedemos o peticiona-
mento ao Juízo Criminal com pedido de designação de 
audiência para fins do disposto no art. 28-A, §4º, do CP e 
enviado via mensagem eletrônica pelo e-mail institucio-
nal a gravação mencionada salva na nuvem ao cartório 
da vara (https://www.mpac.mp.br/mpac-formaliza-acor-
do-de-nao-persecucao-penal-por-videoconferencia/).

Com efeito, na audiência extrajudicial designada para 
referida finalidade será exposto ao Advogado ou Defen-
sor Público que acompanhe o investigado acerca da pos-
sibilidade de celebração do ANPP e da necessidade para 
tanto da obtenção da confissão do agente, consoante 
dispõe o art. 28-A, caput, do CPP, será então assegurado 
local para entrevista reservada entre ambos. Após, ha-
vendo propensão do investigado em celebrar o acordo 
de não persecução penal será consignado em termo pró-
prio a confissão circunstanciada deste acerca dos fatos 
pelos quais fora indiciado na respectiva investigação, a 
ser feito por meio de termo de declarações (escrito ou gra-
vado), devendo-se lançar o respectivo termo no SAJ/MP.

Vale ressalvar ser prudente para correta aferição pos-

terior da produtividade do Membro o lançamento no 
cadastro do processo todas as movimentações pertinen-
tes tais como a notificação do investigado, audiência 
extrajudicial, o Termo de Declarações, Termo de Acordo 
de Não Persecução Penal e a Promoção com Pedido de 
Homologação de Acordo dirigida ao Juízo competente.

Havendo a confissão do investigado os termos do ANPP 
serão expostos e caso aceito, será o documento devi-
damente assinado pelo Promotor de Justiça, Defensor 
Público ou Advogado e o investigado, o qual posterior-
mente será peticionado com pedido de designação de 
audiência para aferir a voluntariedade do beneficiado 
com requerimento de homologação do acordo ao Juízo 
competente.

Aportando no Juízo os autos contendo o acordo de não 
persecução penal-ANPP, procedida a conclusão dos au-
tos caberá ao Magistrado analisar se é caso de homo-
logação ou não do acordo, designando audiência para 
aferir a voluntariedade do investigado acerca do acordo 
firmado nos termos no § 4º, do art. 28-A, do CP,  ao pas-
so em que entendendo estarem satisfeitos os requisitos 
necessários para tanto será então homologado o acordo 
e posteriormente haverá remessa de peças pertinentes 
ao Juízo competente para acompanhar o cumprimento 
das condições constantes no acordo.

Contudo, entendendo-se não ser o caso de homologa-
ção do acordo de não persecução penal, seja por con-
siderar suas condições inadequadas, insuficientes ou 
mesmo abusivas, o juiz devolverá os autos ao Ministério 
Público para a reformulação destas ou para análise da 
necessidade de complementação das investigações ou 
oferecimento de denúncia. Não obstante, havendo recu-
sa na reformulação dos termos da proposta ou mesmo 
recusa em oferecê-la, os autos serão remetidos à Procu-
radoria Geral de Justiça seguindo o procedimento descri-
to no art. 28, do CPP.

Não se pode olvidar que a vítima será intimada da ho-
mologação do acordo de não persecução penal e de seu 
descumprimento, de modo ser salutar agregar a parte 
ofendida quando da elaboração das condições, não ne-
cessariamente que esta esteja presente, mas que seja 
considerada como parte relevante neste procedimento, 
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bem como a extensão da lesão sofrida ao se estabelecer 
as condições do acordo, pois a reparação do dano ou 
restituição da coisa à vítima é a primeira condição legal 
prevista na legislação, exceto sua impossibilidade.
 Aportando a documentação pertinente no juízo compe-
tente para acompanhar o cumprimento das condições do 
acordo, cabendo à CIAP – Central Integrada de Alternati-
vas Penais, nas comarcas em que já estiver em atividade, 
o acompanhamento direto acerca do cumprimento do 
acordo de não persecução penal, o qual posteriormente 
comunicará ao juízo competente que por sua vez reme-
terá tais informações ao juízo originário que sentenciará 
extinguindo o feito (caso haja cumprimento do acordo), 
ou dará vista ao membro do Ministério Público, para o 
oferecimento de denúncia e consequente deflagração da 
ação penal face ao descumprimento do acordo de não 
persecução penal.

Desta forma, em suma a presente proposição de fluxo 
consiste no seguinte:

Comparecendo o investigado e seu Defensor Público ou 
Advogado na Promotoria de Justiça, será assegurado 
entrevista reservada entre os mesmos, o qual após será 
ouvido, colhendo assim sua eventual confissão. Neste 
momento poderão ocorrer as seguintes circunstâncias:

1. Havendo confissão, será feita a proposta de acordo 
de não persecução penal e caso aceita pelo inves-
tigado, será este assinado por todos os presentes 
e peticionado no feito requerendo ao Juízo sua ho-
mologação, caso reste homologado o ANPP será re-
metido ao Juízo da VEPMA (Comarca de Rio Branco) 

peças pertinentes para seu acompanhamento a ser 
realizado via CIAP;

• Havendo efetivo cumprimento do acordo, isto será 
certificado nos autos e procedida sua devolução 
ao Juízo originário que sentenciará extinguindo o 
feito;

• Não havendo cumprimento, sem qualquer justi-
ficativa por parte do beneficiário, isto será certi-
ficado e devolvido ao Juízo originário, que dará 
vista ao Ministério Público, para oferecimento de 
denúncia;

2. Havendo confissão, porém não aceitação do acordo, 
será então oferecida denúncia;

3. Havendo confissão, será feita a proposta de acordo 
e caso aceita pelo agente, porém não homologada 
pelo Juízo, os autos serão devolvidos ao Ministério 
Público para reformulação das condições ou com-
plementação das investigações ou oferecimento da 
denúncia;

• Havendo concordância do membro do Ministério 
Público será realizada a reformulação das condi-
ções ou complementação das investigações ou 
mesmo o oferecimento da denúncia;

• Não havendo concordância do membro do Minis-
tério Público será adotado o procedimento previs-
to no art. 28, do CPP;

4. Não havendo confissão, não será oferecido o acor-
do, será então oferecida denúncia.
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2. Procedimento de Peticionamento a 
partir de Noticia de Fato

Considerando que a promotoria criminal genérica natu-
ralmente é estritamente judicial, a tramitação de autos 
administrativos sempre nos trouxeram alguma dificulda-
de pois não fazem parte da nossa atividade corriqueira 
e habitual, o que de certa forma foi minimizado ante a 
Resolução 174/17 do CNMP que disciplinou a instaura-
ção desta e sua tramitação, porém mesmo assim perma-
neceram algumas lacunas.

A maior dificuldade enfrentada era quanto ao peticiona-
mento da peça processual a ser feita a partir da Notícia 
de Fato, de maneira que antes isto era feito via portal 
e-SAJ no site do TJ/AC, e muitas vezes havia problemas 
para a juntada dos documentos existentes no bojo do 
feito administrativo, face ao tamanho mínimo suportado 
pelo sistema para tal peticionamento, o que nos impu-
nha fazê-lo via impressão em PDF (cópia salva em CD) 
e monitoramento da distribuição da peça peticionada 
para somente assim remetê-la ao juízo para sua neces-
sária juntada aos autos, sendo que tais documentos por 
vezes não eram juntados e sim apenas postados em car-
tório para eventual análise.

Ocorre que, atualmente é possível proceder o peticio-
namento da peça por meio do próprio SAJ/MP, de modo 
que assim todos os demais documentos também são 
peticionáveis por esta via, simplificando o procedimento 
anterior e poupando tempo para outras atividades e ain-
da preservando a produtividade eis que o peticionamen-
to passou a ser computado por nosso sistema.

Para fazê-lo a partir do SAJ/MP é necessário “evoluir” o 
cadastro do processo físico para eletrônico compilando 
todos os documentos da notícia de fato para outro feito 
que assim é gerado dentro do nosso sistema ganhando 
novo tombamento de número SAJMP, apesar de consistir 
em espelhamento dos autos originais.

Desta forma existirão os dois feitos em paralelo, deven-
do-se expedir a peça dentro deste segundo com o cadas-
tro já evoluído (retificado com adequação da Classe no 
Cadastro do Processo para “Processo Judicial”) e por isto 
passível de peticionamento por meio do SAJ/MP. Feito 
isto o peticionamento poderá ser realizado normalmen-
te, a peça (denúncia por exemplo) e demais documentos 
serão remetidos ao cartório distribuidor que irá proceder 
sua distribuição ao juízo competente, eis que a atribui-
ção do Promotor de Justiça para atuar em Notícia de 
Fato não vincula o Juízo ao qual a princípio possui atri-
buição ordinariamente, posto como é cediço, atribuição 
ministerial não determina competência do Juízo.

Quanto à Notícia de Fato, feito-base, deverá ser migrado 
para fila “Finalizados”.

Optando por esta via o sistema passa a aferir a atividade 
executada automaticamente, contudo caso o Membro 
prefira continuar a peticionar via portal e-SAJ, deverá 
posteriormente lançar a correspondente movimentação 
no cadastro do processo manualmente para que sua 
atividade seja efetivamente considerada pelo SAJ/MP e 
posteriormente se faça constar em seus relatórios, caso 
contrário o sistema simplesmente não considerará a res-
pectiva atividade e sua produtividade restará prejudica-
da neste pertinente.
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3. Falta de controle na tramitação dos 
inquéritos policiais.

Diante a avalanche de feitos que caem no fluxo de tra-
balho consistindo em IPL’s antigos que tramitam indefi-
nidamente sem a realização da diligência requisitada, 
por vezes remetidos muitos anos depois da última so-
licitação de prazo para conclusão, viemos propor uma 
mudança de paradigma na ação ministerial com objetivo 
de exercer o controle externo da atividade policial de 
maneira difusa com maior efetividade.

A partir da constatação da estrita necessidade na rea-
lização de diligência para o oferecimento de eventual 
denúncia, faz-se necessário criar no cadastro do IPL pen-
dência nominando sucintamente do que se trata, para 
facilitar posterior análise, bem como elegendo um prazo 
para que o próprio sistema lhe advirta que aquele feito 
específico tem uma pendência a vencer em data próxima.

Assim poderemos analisar os feitos devolvidos à De-
legacia de Polícia conforme sua disponibilidade, man-
tendo a previsibilidade evitando surpresas e sobrecarga 
de trabalho com a carga de diversos feitos no mesmo 
período, coordenando sua própria atividade resgatando 
o papel ativo como titular da ação penal de maneira a 
se desvencilhar da aparente automaticidade em que nos 
vemos compelidos ante o alto acervo de processos das 
varas criminais.

Constatada a existência da pendência, conforme o quê 
fora elegido pelo próprio Membro, caberá à este verifi-
car qual medida mais adequada ao caso em concreto, 
seja requisitar diretamente à autoridade policial o cum-
primento de sua diligência posto o decurso do prazo 
concedido, ou fazê-lo diretamente ao Juízo para que 
este determine seu cumprimento ou outra medida que 
entender pertinente, o que fica ao crivo de cada Promo-
tor de Justiça.

Para se criar a pendência no feito no SAJ/MP deve-se 
selecionar o feito pretendido, e com o botão direito 
abrir seu cadastro. Após, selecionar a aba de pendên-
cias, onde se insere pendência, também sendo possível 
detalha-la, e definir seu prazo de vencimento.

Assim fazendo o Membro estará optando por uma con-
duta mais assertiva perfazendo o controle externo di-
fuso com maior efetividade, pois poderá ter informa-
ção se suas diligências foram ou não cumpridas no prazo 
fixado, poderá cobrar aquelas que eventualmente não 
foram procedidas e caso haja o descumprimento reite-
rado e injustificado poderá ainda comunicar tal fato ao 
Promotor da Promotoria Especializada do Controle Ex-
terno da Atividade Policial a quem compete o controle 
concentrado (caso ocorra na Comarca de Rio Branco), 
podendo este por sua vez tomar medidas que entender 
cabíveis sobre a possível mora no cumprimento de dili-
gências requeridas pelo Ministério Público ou atraso na 
conclusão da investigação, ou ainda constatando que a 
delonga é justificada e se cinge em problemas estrutu-
rais (edificações, maquinário, veículos etc..), estruturan-
tes (recursos humanos quantitativo inferior ao necessá-
rio, falta de capacitação etc..), insumos e/ou materiais 
(déficit) podendo ainda o Membro atuar visando auxiliar 
na reestruturação da Polícia Civil diretamente (caso pos-
sua atribuições para tanto) ou comunicar a demanda à 
Promotoria de Segurança Pública (caso da Comarca de 
Rio Branco), visando implementação de políticas públi-
cas com tal fim dentre outras medidas que por ventura 
entender cabíveis ao caso concreto.

O que se pretende é um afinamento entre os Membros, 
pois o exercício do controle externo difuso mais efetivo 
auxilia o controle externo concentrado de modo que ao 
final se fortaleça tal atividade, eis que o controle feito de 
maneira contundente seguramente ensejará resultados 
positivos quanto à celeridade das investigações evitan-
do prescrição, decadência dentre outras causas de falta 
de justa causa para deflagração da ação penal e conse-
quentemente arquivamento das investigações policiais.
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4 - Impulsionamento das ações penais 
em tramitação.

De igual maneira se faz premente procedermos de for-
ma mais ativa, eis que somos parte e titulares da ação 
penal pública, agindo de maneira a impulsionarmos di-
retamente o andamento do processo visando a resolu-
ção mais rápida deste e por conseguinte obtendo uma 
decisão de mérito com a maior brevidade possível, con-
tribuindo para desmistificar o conceito de morosidade 
atribuído ao Poder Judiciário o qual como sabemos é 
inerte, de maneira que o impulsionamento compete às 
próprias partes, ou seja, ao Ministério Público e à Defe-
sa. Logo, não nos é conferido o conforto da inércia e sim 
um papel ativo e de suma importância para a atuação 
mais efetiva com a busca constante de ágil solução para 
a lide processual.

Quanto a este desafio propomos que havendo ciência 
da decisão que declara a suspensão do processo e do 
lapso prescricional baseada no disposto no art. 366, do 
CPP, ou seja, em casos de citação editalícia em que o réu 
não se manifesta no processo tampouco se faz represen-
tar por advogado nos autos, entendemos que ao invés 
de nos contentarmos com tal suspensão pura e simples-
mente, que tenhamos uma atitude mais proativa.

Sugerimos que em tais feitos seja criada uma pendência, 
na qual será eleito um prazo para que o SAJ/MP nos 
informe de sua existência posteriormente, i.e., quando 
se aproximar o fim do prazo aposto, o próprio sistema 
nos avisará que aquele determinado processo têm uma 
pendência a vencer em 10 dias, mesmo que o juízo não 
nos tenha remetido o processo. Valendo lembrar que se 
entender necessário o prazo pode ser alterado em qual-
quer momento, recaindo ao Membro avaliar sua neces-
sidade conforme seu próprio entendimento.

A partir desta premissa, poderemos nos antecipar rea-
lizando possíveis diligências com intuito de obter infor-
mações quanto o paradeiro do réu, que não raras vezes 
neste período é preso por outros fatos e pode se en-
contrar dentro de unidade prisional, tendo a informação 
(de localização ou não do agente), podemos mais uma 
vez nos antecipar e peticionar nos autos requerendo a 

citação ou intimação do réu no endereço obtido e assim 
retirando o status de suspenso do processo e retomando 
seu curso normal no menor espaço de tempo possível vi-
sando aumentar as chances de êxito na colheita de pro-
vas. Contudo, nos casos em que não tivermos êxito em 
conseguir novo endereço daquele, também podemos 
peticionar informando ao juízo que já diligenciamos e 
não tivemos sucesso em obter novo endereço e por isto 
os autos devem permanecer suspensos.

Vale lembrar que caso inexista ato ordinatório emitido 
pelo Poder Judiciário para o Ministério Público, é pru-
dente dar entrada de carga no feito para então proceder 
o peticionamento de sua manifestação processual, pois 
assim o Membro irá resguardar a aferição de sua produ-
tividade pelo sistema.

Nessa esteira, agindo do modo acima proposto teremos 
maior previsibilidade no trabalho, não nos sujeitando à 
remessa em curto período de diversos feitos com idên-
tico objetivo, muitas vezes em um único dia, qual seja a 
realização de tais diligências e manifestações, de manei-
ra que ao nos anteciparmos podemos evitar sobrecarga 
no setor de diligências (NAT) e na própria Promotoria. 
Desta forma podemos ter maior controle sobre nossa 
própria demanda agindo com assertividade, podendo 
assim traçar rotinas e definir prioridades organizando a 
rotina de trabalho.

Por oportuno é importante quando da reanálise do feito 
observar se o tempo de suspensão já superou o lapso 
da prescrição consoante entendimento já sumulado pelo 
Superior Tribunal de Justiça, qual seja:

Súmula 415 do STJ – O período de suspensão do 
prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 
cominada (Súmula 415, TERCEIRA SEÇÃO, julgada 
em 09/12/2009, Dje 16/12/2009).

Desta forma chegando à conclusão que o tempo máximo 
para a ação penal permanecer suspensa ocorreu, se faz 
interessante proceder manifestação pela retomada do 
curso regular do processo independentemente da loca-
lização ou não do denunciado, assim o processo restará 
postado em cartório, porém não mais com lapso prescri-
cional suspenso. 
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Assim, constatando que o transcurso de tempo foi tão 
significativo que superado o prazo máximo de suspen-
são tenha havido a própria prescrição, nestes casos o 
Membro poderá de antemão já se manifestar para que 
o Juízo considere que a retomada do curso processual 
já ocorreu e que o feito foi alcançado pela prescrição, 
devendo fazer o necessário detalhamento quanto às res-
pectivas datas, pugnando pela declaração da extinção 
da punibilidade do agente.

É certo que o legislador não previu restrição para a 
suspensão do processo por força do art. 366, do CPP, 
restando à jurisprudência fazê-lo, cujo entendimento há 
tempos ensejou a edição da súmula em destaque, posto 
que entender ao contrário equivaleria a conceder caráter 
de imprescritibilidade a delitos que o legislador não o fez.

A retomada do curso processual é salutar para evitar que 
feitos permaneçam indefinidamente em tramitação no 
Poder Judiciário, nos atribuindo diligências igualmente 
indefinidas para localizar agentes que caso eventual-
mente sejam encontrados anos depois sequer haverá 
êxito na instrução criminal posto extenso decurso de 
tempo, não podendo nos olvidar dos casos em que tais 
denunciados nunca serão encontrados por diversos mo-
tivos e tais feitos seriam postados ad eternum, fato que 
nos compeliria à dispendiosas diligencias que posterior-
mente podem se mostrar inócuas.

Para se realizar a reanálise pontual de feitos que já 
estejam suspensos nestes moldes independe de vista, 

fazendo necessário tão somente obter junto à escriva-
nia da Vara cópia da relação de feitos contido na fila de 
processos suspensos com ou sem mandado de prisão 
expedidos e a partir desta informação poderá analisar 
os respectivos processos conforme a disponibilidade do 
Membro, mais uma vez trazendo previsibilidade ao tra-
balho e gerenciando assim a ação penal.

Ademais o gerenciamento da ação penal é estritamente 
importante e pode ser feito para diversos fins seja para 
avaliar o tempo de suspensão do processo com funda-
mento no art. 366, do CPP, seja para realizar diligências 
localizar o paradeiro do réu, encontrando-se este a ação 
retoma curso normal ou descobrindo-se eventual óbito 
há extinção da punibilidade e arquivamento do feito (art. 
107, I, do CP), seja ainda para se antecipar e proceder 
diligências outras como juntar laudos periciais localizar 
testemunhas ou vítimas ou quaisquer outras diligências 
que se pretenda fazer.

Gerenciar a ação penal reveste de resolutividade a ativi-
dade do Membro, aumentando as chances de êxito na 
tramitação daquela independente de seu resultado final 
(condenação, absolvição ou extinção sem análise de 
mérito), pois proporciona a prestação jurisdicional mais 
célere o que atende aos anseios do cidadão comum. Por-
quanto, o desempenho da atividade ministerial nestes 
moldes coaduna com perfil constitucional do Ministério 
Público como parte e titular da ação penal pública res-
gatando seu protagonismo nesta seara.
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5 – Realização de diligências no âmbito 
do MPAC.

A constante necessidade de realização de diligências no 
âmbito do MPAC, pode ser reduzida caso haja uma mu-
dança de paradigma a partir de uma transformação de 
comportamento de seus próprios Membros, i.e., inserin-
do em sua rotina de trabalho o hábito de fazer pesquisas 
singelas junto aos bancos de dados já disponíveis como 
o próprio Portal e-Saj do TJ/AC, Sistema de Gestão de 
Trânsito - GETRAN, Sistema do Instituto de Identificação 
da Polícia Civil do Acre - IDPOL, Sistema de Informações 
Eleitorais – SIEL, Sistema Nacional de Informações de 
Segurança Pública - INFOSEG, conduta que atende inclu-
sive a Recomendação nº 03/2019/CGMP, o que nos pos-
sibilita obter informações acerca do paradeiro de pesso-
as a serem localizadas de maneira mais rápida evitando 
dispendiosas diligências para obter informação que já 
está ao nosso alcance.

Assim constatando que o paradeiro certo da pessoa em 
outro processo, a partir de então esta informação pode ser 
levada para o nosso feito e ultimado a citação pessoal ou 
intimação sem que sequer seja necessário movimentar o 
Núcleo de Apoio Técnico-NAT para realizar a diligência.

Por outro lado, é importante também uma pequena mu-
dança no modo de agir sob aspecto de que o Ministério 
Público sendo uno e indivisível, não há sentido represar-
mos a informação e dados em nossa própria unidade. 
Logo, se temos um dado seja ele qual for, informação 
(endereço etc..) ou documento (certidão de óbito por 
exemplo), é salutar que o compartilhemos entre os de-
mais colegas que sabidamente precisem destes para im-
pulsionarem seus processos.

Ora, se tenho em mãos informação ou mesmo documen-
to relevante como certidão de óbito de réu que respon-
de a processos em Juízos Criminais aonde não possuo 
atribuições, porque não replicar este conhecimento aos 
Membros que atuam nos respectivos processos, possi-
bilitando a eles resolução ou impulsionamento daquele 
feito? Fazendo isto, a atuação será mais célere sem que 
haja sequer a necessidade de realização de diligência 
para obter dado que o próprio MPAC já possui, con-

signando em economia de recursos finitos (humanos e 
materiais), desafogando o NAT para que este possa se 
dedicar a proceder as demais diligências.

Levando em consideração esta atitude mais assertiva, man-
tivemos reunião com a Coordenação do NAT, sugerindo a 
customização no sistema SIGEP (antigo SGED) para ali cons-
tar os relatórios de diligências já realizadas, aumentando as 
chances de se obter informações sem que seja preciso fazer 
nova diligência para tanto, bem como constar documentos 
pertinentes para consulta de todos os Membros por meio 
da criação de um banco de dados. A sugestão foi acolhida 
porém para sua implementação é necessário haver padro-
nização nas solicitações para proporcionar posteriores con-
sultas com integridade.

Desta maneira o compartilhamento de informações en-
tre os Membros do Ministério Público é essencial para 
uma atuação mais resolutiva no processo criminal.

Considerando o alto índice de reincidência, e ainda a 
existência de feitos em que os réus são pessoas sem en-
dereço fixo (por exemplo pessoas que moram na rua) ou 
dependentes químicos os quais dificilmente são encon-
trados para os atos processuais pertinentes (citação e/ou 
intimação), ou ainda pessoas que no nosso processo es-
tão soltas por força de liberdade provisória e ao cometer 
novo ilícito em tese poderiam ter tal benefício revogado.

De maneira que a informação é de estrita importância e 
o momento da custódia é particularmente salutar,  pois 
a partir do instante em que se sabe que o réu está no 
fórum podemos contatar com a Diretoria de Secretaria 
da Vara correspondente e solicitar que o ato pendente 
(citação ou intimação) seja ultimado repassando a infor-
mação em tela.

Assim, independente do resultado da decisão a ser pro-
ferida na audiência de custódia, seja prisão ou soltura 
do agente, o ato pertinente ao nosso processo já restará 
ultimado nos poupando de ter que nos mobilizar futura-
mente (muitas vezes sem êxito), para encontrar pessoa 
que já estava naquele momento nas dependências do 
fórum criminal.
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6 – Redistribuição de feitos entre as Promo-
torias de Justiça e Procuradoria-Geral Adjun-
ta para Assuntos Jurídicos - PGAJUR.

Observamos que o equivocado manuseio do processo 
via SAJ/MP por vezes causa problemas e descontenta-
mento, porém sem adentrar na análise das imperfeições 
do sistema, é certo que muitas vezes o que se constata 
é que alguns problemas poderiam ser evitados caso os 
comandos realizados fossem os mais adequados à ação 
que se pretendia.

É certo que algumas vezes feitos que não possuímos 
atribuições nos são enviados pelo sistema, seja porque 
são afetos a promotorias especializadas, seja porque 
houve declínio de competência pelo juízo ou qualquer 
outro motivo (inconsistências). Evidentemente a adoção 
de uma rotina de atenção quanto a efetiva tramitação 
do processo e por via de consequência de atribuições, 
é suficiente para evitar problemas como peticionamento 
em autos de atribuições de outro Promotor, ou mesmo 
perda de prazos para manifestação do colega.

O problema é concreto e pode ensejar sérios atritos in-
ternamente, porém na verdade é de fácil solução. 

Porquanto ao analisar o feito conforme o Ato Conjunto Nº 
001/2013-PGJ/CGMP (https://www.mpac.mp.br/wp-con-
tent/uploads/ATO-CONJUNTO-N%C2%BA-001-2012.
pdf), esta deve-se dar no dia em que este der entrada 
no fluxo de trabalho, caso não seja possível importante 
destacar que o quanto antes mais prudente será sua ati-
vidade. Assim, verificando o feito deve-se ater em qual 
Juízo este tramita o que pode ser facilmente observado 
por meio de consulta no portal e-SAJ.

Constatando que os autos tramitam em outro Juízo é só 
proceder à remessa deste à respectiva Promotoria, co-
municando tal procedimento ao destinatário via e-mail 
institucional.

Nota-se que muitas vezes o lançamento de audiência 
de custódia após ser realizado pelo Membro que nela 
atuou, nem sempre é procedida a necessária remessa 
dos autos ao Promotor natural daquele processo e isso 

enseja a posterior remessa dos autos pelo Poder Judi-
ciário para a unidade do membro que fez a custódia, 
atualmente lotação “Promotoria de Plantão”, e não para 
aquele que atuará efetivamente no processo.

Para evitar tal problema é suficiente dar um comando 
simples a partir do cadastro do processo em nosso SAJ/
MP, ou seja, depois de lançar a audiência de custódia 
realizada em nosso sistema ou realizar o peticionamento 
de manifestação em Autos de Prisão em Flagrante é só 
clicar no ícone REMETER A PRÓXIMA INTIMAÇÃO que o 
sistema identificará que a próxima remessa será feita à 
Promotoria que possui atribuições para atuar naquele 
feito, nos economizando tempo com posteriores anali-
ses para chegarmos à uma conclusão que já sabemos.

Quando for este comando (na lotação Promotoria de 
Plantão), a próxima vista ao Ministério Público em regra 
os autos irão aportar na Promotoria Criminal genérica, 
eis que é a unidade que a princípio possui atribuições 
perante àquele juízo, o sistema não faz distinção en-
tre atribuições cabendo portanto esta análise ao seu 
usuário. Assim caberá proceder a necessária remes-
sa à promotoria com atribuições nos autos conforme 
o caso concreto, consoante relação de promotorias 
e atribuições (https://www.mpac.mp.br/wp-content/
uploads/RELA%C3%87%C3%83O_PROMOTORIAS_E_
ATRIBUI%C3%87%C3%95ES_-__atualizada_JUL_-
2020_-1.pdf)

Por outro lado, não podemos olvidar o fato de que quan-
do há interposição de recurso (independente de qual 
seja a parte recorrente), o feito ao “subir” para o 2º grau 
preservará o tombamento de número SAJ do TJ, porém o 
número do SAJ MP receberá novo tombamento.

É certo que fora criada uma aba específica para os feitos 
de 2º grau no SAJ/MP, nos quais o Promotor de Justiça 
se manifestará para apresentação de suas contrarrazões, 
sendo que o Ministério Público por meio de seus Procu-
radores de Justiça irá se manifestar por meio de parecer 
quanto a admissibilidade do recurso, bem como quanto 
à possibilidade ou não de seu provimento.

Com efeito, conforme dispõe o art. 16, I, da Resolução do 
Colégio de Procuradores nº 02/2016 competirá à Procu-
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radoria-Geral Adjunta para Assuntos Jurídicos-PGAJUR: 
“coordenar o recebimento e a distribuição dos processos 
oriundos do Tribunal de Justiça do Estado do Acre entre 
os Titulares das Procuradorias de Justiça, observadas as 
atribuições dos referidos órgãos de execução”. Assim 
quando o processo aportar na Promotoria de Justiça 
para apresentação de razões ou contrarrazões recursais 
a partir de procedida a atividade processual pertinente 
não haverá necessidade de remessa deste à PGAJUR eis 
que esta será realizada automaticamente pelo sistema 
no momento do peticionamento. Contudo, há que ob-
servar alguns cuidados quanto à movimentação dos au-
tos enquanto a atuação do Membro de 1º Grau.

É certo que após expirado o prazo para manifestação 
do Ministério Público de 1º grau, mesmo que os autos 

permaneçam no fluxo de trabalho da Promotoria de Jus-
tiça, o sistema lança informação automaticamente na 
plataforma do SAJ/TJ acerca do escoamento deste prazo 
sem a manifestação, de modo que ao ser dado novo co-
mando pelo Poder Judiciário, agora direcionado à mani-
festação do Ministério Público com atuação perante o 2º 
grau, este processo irá previamente à análise da PGAJUR 
responsável pela distribuição interna de tais processos, 
a qual ao constatar que neste momento processual a 
manifestação recai às Procuradorias de Justiça, irá retirar 
os autos do fluxo de trabalho da Promotoria de Justiça e 
o remeterá para Procuradoria de Justiça, razão porque é 
tão importante a observância dos prazos processuais e 
apresentação das manifestações atempadamente como 
fito que não perder a oportunidade em fazê-lo.

1 - Falta de compartilhamento de informa-
ções entre Membros.

A falta de compartilhamento de informações entre os 
Membros do MPAC tem nos impelido a um retrabalho 
injustificável, seja por nós mesmos ao reiterar pedidos 
acerca de informações que já possuímos, por falta de 
análise dos feitos, ou por demandarmos ao Núcleo de 
Apoio Técnico -NAT, informação que ele já detém aten-
dendo pedido de outro Promotor de Justiça.

Percebe-se que por vezes o mesmo solicitante reitera em 
um curto espaço de tempo, diligência para obter infor-
mações sobre a mesma pessoa, a qual já fora informado 
do resultado da respectiva diligência e já possui o cor-
respondente relatório.

Outras vezes observa-se que a informação por algum 
motivo é represada e assim a tramitação do feito deixa 

de transcorrer regularmente, posto que é necessário pro-
ceder diligências as quais já foram realizadas em algum 
momento por outro solicitante. Assim, o hábito de com-
partilhar dados e informações mostra-se necessário para 
impulsionarmos as ações penais pertinentes ou mesmo 
a existência de um banco de dados poderá evitar o retra-
balho e consequentemente a realização de diligências já 
prontas e disponíveis.

A unidade e indivisibilidade do Ministério Público é prer-
rogativa e característica fantástica e devemos exercê-la 
em sua plenitude para maior chance de êxito no desem-
penho de nossas funções institucionais.

O compartilhamento em apreço pode ser realizado por 
todo e qualquer meio de comunicação disponível, seja 
por meio de ligação, mensagem ou correio eletrônico, 
nos proporcionando ação de maneira mais assertiva o 
que inclusive resulta em economicidade à instituição.

QUANTO AOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS:
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2 – Não reconhecimento da produtividade 
do Membro do Ministério Público devido ao 
não lançamento ou mesmo ao lançamento 
parcial e/ou equivocado no sistema SAJ/MP.

É estritamente necessário o lançamento de todas as ati-
vidades desenvolvidas no sistema SAJ/MP, isto para afe-
rição posterior acerca da produtividade, seja esta eleita 
como correspondente ao quantitativo de peticionamen-
to ou mesmo quanto às movimentações realizadas ao 
passo em que estas podem ser lançadas manualmente, 
observando o que dispõe a Recomendação nº 01/2019 
da Corregedoria Geral, sobre a correta inserção de da-
dos cadastrais nos sistemas eletrônicos de processos 
judiciais, extrajudiciais e administrativos no âmbito do 
Ministério Público do Estado do Acre (https://www.mpac.
mp.br/wp-content/uploads/Recomenda%C3%A7%C3%A3
o_n%C2%BA_01-2019_-_Lan%C3%A7amentos_SAJ.pdf).

Há que se ponderar quanto à importância de compreen-
dermos que nem sempre a comunicação entre os siste-
mas SAJ/MP e SAJ/TJ é linear ou perfeita, de modo que 
por vezes a evolução no cadastro dos autos realizada no 
âmbito da ferramenta no Poder Judiciário nem sempre é 
reconhecida por nosso sistema.

Exemplo: um inquérito policial, no qual é oferecida de-
núncia, após seu recebimento, a Vara correspondente irá 
evoluir seu cadastro para ação penal (seja rito ordinário, 
sumário etc..), esta evolução ou retificação de Classe em 
tese deve ser reconhecida automaticamente pelo SAJ/
MP, porém nem sempre isto ocorre e nestes casos é im-
portante fazê-lo manualmente.

Caso não haja o reconhecimento automático por nos-
so sistema, as peças processuais realizadas não estarão 
em conformidade com a taxonomia do CNMP e por isto 
poderá haver prejuízo na aferição da produtividade do 
Membro responsável por tais atividades. Para verifica-
ção da taxonomia é válido consultar site do CNMP: ht-
tps://sgt.cnmp.mp.br/consulta_publica_classes.php

Caso a ação penal, ainda figure no SAJ/MP como Inqué-
rito Policial ou mesmo Auto de Prisão em Flagrante, a 
eventual alegação final via memoriais ou mesmo orais, 

provavelmente não serão contabilizadas pois, tais peças 
são incompatíveis com a Classe do Cadastro, ou seja, 
Inquérito Policial ou Auto de Prisão em Flagrante.

Nessa esteira, a divergência na classe dos cadastros dos 
sistemas SAJ/MP e TJ podem ensejar prejuízo quanto a 
aferição correta da atividade desenvolvida pelo Membro 
para fins avaliação acerca de sua produtividade ou mes-
mo na correta informação para elaboração do anuário 
pelo CNMP, a qual em 2018 teve sua sétima edição com 
a publicação “Ministério Público: um retrato” (http://
www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11709-
-cnmp-lanca-a-setima-edicao-da-publicacao-ministerio-
-publico-um-retrato-2). Desta forma a incongruência 
entre as atividades e os dados existentes no sistema 
ensejará um retrato dissonante com a realidade preju-
dicando a transparência junto aos cidadãos e perante 
nós mesmos.

Ademais todas as atividades devem portanto, ser devi-
damente lançadas no sistema SAJ/MP mesmo que ma-
nualmente, sejam elas quanto à necessidade de evolu-
ção dos cadastros dos feitos (retificação), ou mesmo nas 
necessárias movimentações, tais como lançamentos de 
audiências realizadas ou não realizadas, manifestações 
ou alegações orais ou mesmo lançamentos de atividades 
feitas extra SAJ/MP (peticionamentos físico ou via portal 
e-SAJ). Momento em que, caso se entenda necessário 
poderá inclusive ser realizada o complemento da mo-
vimentação no cadastro do feito, local em que poderão 
ser inseridas informações pertinentes para proporcionar 
posterior emissão de relatórios contendo as respectivas 
informações, elegendo assim seus próprios filtros.

Vale destacar que diante a observância da importância 
de tais lançamentos para preservar os dados existentes 
nos sistemas e sua integridade, solicitamos a criação de 
movimentação específica de movimentação “audiência 
judicial não realizada”, visando assim lançar as audiên-
cias que apesar de pautadas não se realizaram por inú-
meros motivos tais como não intimação das partes, inti-
mação de vítima e testemunhas e não comparecimento, 
condução coercitiva negativa, não comparecimento de 
policiais devidamente requisitados, problemas com a 
escolta dos presos etc..
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A nova movimentação em referência é de igual modo 
relevante pois propicia a mensuração do tempo do 
Membro dedicado a atos judiciais que não ocorreram 
por motivos totalmente fora de sua governabilidade. 
Assim, se o Membro estava no ambiente forense para 
participar de audiências dificilmente estará procedendo 

outras demandas que lhe são atribuídas, vez que está 
fora de seu ambiente de trabalho, não possui equipa-
mento necessário para tanto (duas telas), por vezes o 
SAJ/MP remoto não funciona plenamente (lentidão e/ou 
com indisponibilidade).

3 – Falta de capacitação dos usuários 
(Membros e servidores) acerca do uso efi-
ciente das tecnologias de informação, no-
tadamente o sistema SAJ/MP, à disposição.

É evidente que o domínio das ferramentas de traba-
lho pertinentes para um operário exercer seu trabalho 
é essencial para fazê-lo adequadamente, o que não é 
diferente ao Membro do Ministério Público e seus ser-
vidores, de maneira que a plena ciência do funciona-
mento do sistema de automação usado pelo MPAC (SAJ/
MP), bem como suas funcionalidades deve ser objeto de 
aprendizado constante.

Nessa perspectiva é imprescindível que sejam não 
apenas disponibilizados cursos quanto ao manuseio e 
operacionalidades novas ou já consolidadas do SAJ/MP, 
como também elegido formas de fomentar a adesão do 
público alvo em tais capacitações, pois aparentemente 
há certa resistência inicial em fazê-lo seja por entender o 
agente já deter o conhecimento em questão ou por mero 
desinteresse em obtê-lo por entender não relevante.

Contudo, o sistema assim como a própria ciência do Di-
reito é dinâmico e mesmo quando a empresa é acionada 
por outros Ministérios Públicos tais customizações são 
acrescidas em nosso SAJ sem que ao menos tenhamos 
conhecimento disto. Logo as capacitações são tão im-
portantes, com o fim de divulgar internamente novas 

funcionalidades pois estas podem se relevar pertinentes 
ao MPAC e assim integra-las em seu cotidiano.

Mostra-se necessário além do fomento quanto ao co-
nhecimento sobre o funcionamento e funcionalidades 
do sistema, como também implementar a cultura de da-
dos no âmbito do MPAC, para despertar em todos sobre 
a imperiosa relevância de alimentar corretamente todas 
as atividades realizadas com o fito de preservar a aferi-
ção de produtividade, visando estreita correspondência 
entre o que foi feito e o quê o sistema reconhece, bem 
como aumentar a transparência posto que tais dados, já 
consolidados, são compilados para o CNMP anualmente.

Porquanto vale salientar que a respeito fora expedida 
a Recomendação nº 01/2019/CGMP, a qual dispõe jus-
tamente sobre a correta inserção de dados cadastrais 
nos sistemas eletrônicos de processos judiciais, extraju-
diciais e administrativos no âmbito do Ministério Público 
do Estado do Acre.

Assim a implementação acerca da cultura de dados é 
premente, para que todos se sensibilizem quanto a 
relevância de proceder os necessários lançamentos 
no sistema de maneira a firmar a correlação com a ati-
vidade desempenhada, bem como quanto a possibili-
dade de proceder adequações e retificações conforme 
sua realidade, visando assim a integridade dos dados 
institucionais.
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4. Importância do pensamento sistêmico, 
da inovação e da atuação resolutiva para 
o Ministério Público.

Neste momento de fragilidade institucional em constan-
te bombardeio de críticas destrutivas e tentativas de vi-
lipendiar ações e prerrogativas conquistadas com árdua 
dedicação por ocasião da Constituinte de 1988, que nos 
moldou neste formato de garantidor de direitos sociais 
e indisponíveis, devemos nos adequar à realidade atu-
al perfazendo uma reflexão sobre a própria conduta e 
atribuições na busca de ofertar serviço mais adequado à 
sociedade extremamente dinâmica e questionadora atu-
almente existente.

A reatividade é incompatível com valores do planeja-
mento estratégico, logo agir somente quando instados 
a fazê-lo não coaduna com aquilo que esperam de nós 
como instituição. É necessário a mudança urgentemente 
do modelo mental atual.

Para tanto mostra-se essencial disseminar além da cultu-
ra de dados no âmbito do Ministério Público, o próprio 
pensamento sistêmico, autoconhecimento, compartilha-
mento, inteligência emocional e inovação.

Por mais que não nos familiarizemos com a cultura de da-
dos, por mais que busquemos não aderir à ela, já estamos 
nela inseridos porque a ferramenta de trabalho têm por 
base dados e eles são usados por órgãos superiores para 
aferir nossa produtividade e retratar nossa atividade, sendo 
que possivelmente em breve serão usados para adequar 
nossa estrutura de trabalho. Então devemos nos atentar a 
esta realidade e buscar observar sua equivalência ou inte-
gridade eis que nos atinge diretamente.

O pensamento sistêmico é salutar posto que o Ministé-
rio Público é uno e indivisível, logo não se resume em 
unidades ministeriais, independente de entendimento 
jurídico e/ou processual diversos, a indivisibilidade vai 
além da individualidade. É a contextualização da ação 
ministerial, um pensamento acerca de ações como um 
todo evitando a fragmentação destas. Devemos ter em 
mente que temos mais chances de atingir resultados 
com o pensamento macro pensando além da atividade 

pontual em determinado feito e sim como esta pode ser 
realizada de modo a institucionalmente auxiliar ou vali-
dar a ação de outro Membro. Tudo está de algum modo 
interligado ou correlacionado e precisamos ter ciência 
disto com o objetivo de atingir nossas metas e impactar 
positivamente a sociedade.

Para tanto é imprescindível o autoconhecimento, conhe-
cer a fundo sua própria atividade e a si próprio identi-
ficar potencialidades e mesmo dificuldades para buscar 
seu saneamento perfazendo um exercício de reflexão vi-
sando o constante aprimoramento. Daí a importância de 
um trabalho quanto à inteligência emocional pois esta 
reflexão e autoconhecimento poderá ser alcançada ape-
nas se a inteligência emocional for madura e palpável, 
somente esta ensejará a identificação de potencialida-
des e fragilidades e após esse exercício proporcionará o 
passo seguinte qual seja: o aprimoramento.

O compartilhamento e inovação são de igual modo es-
senciais para maior alcance de resultados positivos com 
menor concentração de recursos, primando-se pela eco-
nomicidade, resolutividade, proatividade e efetividade.

Ademais a própria Carta de Brasília que consigna em 
acordo firmado pela Corregedoria Nacional e as Corre-
gedorias-Gerais dos Estados e da União aprovado no 7º 
Congresso de Gestão do CNMP, preconiza diretrizes no 
sentido da modernização do controle da atividade extra-
judicial pelas Corregedorias do Ministério Público bem 
como o fomento à atuação resolutiva do MP Brasileiro.

De maneira que assim resta explícito pelo CNMP que 
a ação resolutiva do Ministério Público deve ser incen-
tivada visando maior efetividade de sua atividade, de 
maneira a atender a expectativa da sociedade plural e 
conectada brasileira que hoje anseia por um serviço de 
qualidade e célere.  A atuação automática é dispersa e 
não converge aos anseios do cidadão que têm acesso 
à informação de modo antes inimaginável a gerações 
anteriores. Este cidadão requer celeridade e exige boa 
prestação do serviço de maneira o deve nos impulsionar 
a mudar o foco com intuito de melhor atender tais pre-
tensões com o fito de satisfazer o destinatário de nossos 
serviços: o cidadão.
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Não podemos nos olvidar que vivemos em tempos de 
“desconstrução” e de constantes questionamentos in-
clusive de brocardos (máximas) tidos como irrefutáveis 
(intocáveis), tanto o é que já existem ferramentas cria-
das e em execução em que o próprio Sistema de Jus-
tiça se tornou uma segunda opção para resolução de 
conflitos cujo objetivo é a desjudicialização, denotando 
que o cidadão busca solução alternativa para sua lide 
sem que esta necessariamente perpasse pelo Poder Ju-
diciário como já existentes plataformas  de Resolução de 
Conflitos Online, conhecidas pela sigla em inglês como 
ODR (Online Dispute Resolution), como a Justto (Julga a 
Jato – Tecnologia pode acelerar um Brasil cada vez mais 
litigioso e até prever sentenças - https://tab.uol.com.br/
edicao/direito-digital).

Com efeito, a atuação resolutiva do Ministério Público 
do Estado do Acre já integrava o cerne do Plano Geral de 
Atuação-PGA 2018-2020 (https://www.mpac.mp.br/wp-
-content/uploads/REVISADO-PGA-PGJ-vers%C3%A3o-
-final.pdf), bem como do atual Plano Geral de Atuação-
-PGA 2020-2021 (https://www.mpac.mp.br/wp-content/
uploads/PGA_2020_2021-_APROVADO_1.pdf) que por 
sua vez está em consonância com o Planejamento Estra-

tégico do CNMP ao qual o MPAC já aderiu formalmente. 
(https://www.mpac.mp.br/mpac-adere-ao-planejamento-estrategi-
co-proposto-pelo-conselho-nacional-do-ministerio-publico/).

Valendo salientar que a resolutividade é um dos valo-
res institucionais contido no Planejamento Estratégico 
do CNMP segundo o qual pode-se defini-la “como ca-
racterística ou particularidade do que é resolúvel, que 
possui solução, que pode haver solução ou é resolvível.” 
Sendo que o tema em destaque encontra previsão ex-
pressa em diversas disposições do CNMP, tais como a 
Recomendação CNMP nº 54, de 28 de março de 2017, 
que dispõe sobre a Política Nacional de fomento à atu-
ação resolutiva do Ministério Público brasileiro e a Re-
comendação de Caráter Geral CNMP-CN nº 02, de 21 
de junho de 2018, que dispõe sobre parâmetros para 
a avaliação da resolutividade e da qualidade da atua-
ção dos membros e das unidades do Ministério Público 
pelas Corregedorias-Gerais, possui diversas disposições 
a respeito da atuação resolutiva, de modo que a atu-
ação resolutiva é uma premissa importante e deve ser 
portanto observada na busca de alcançar maior êxito 
na atividade desenvolvida. (https://www.cnmp.mp.br/portal/
images/Publicacoes/documentos/2019/12-9-V09-A4-RelatorioCNMP-
-PlanejamentoEstrategico_2019-BX.pdf).
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Ademais a ação resolutiva figura em nossa identida-
de organizacional na qual a VISÃO consiste em: “Ser 
uma instituição com atuação resolutiva na defesa da 
sociedade, no combate à corrupção e criminalidade e 
na garantia da implementação de políticas públicas.” e 
ainda consigna dentre os nossos VALORES, quais sejam: 
Resolutividade, Transparência, Proatividade, Inovação e 
Cooperação.

PONTO CRÍTICO:

Citação

A partir da imersão nos fluxos desenhados e apostos sob 
modo de gestão à vista, os quais compõem as ativida-
des rotineiras da 8ª Promotoria Criminal, além dos de-
safios acima descritos constatamos que o pronto crítico 
do processo é a citação do denunciado na ação penal.

Partindo desta premissa já destacamos anteriormente 
quanto à necessidade em mudar paradigmas visando 
uma ação mais proativa com o compartilhamento de 
informações entre Membros do MPAC com o foco no im-
pulsionamento das ações penais.

A utilização de informações e dados relevantes dos quais 
os componentes da instituição já detenham conheci-
mento evita retrabalho e enseja economia de tempo, 
energia e gastos com eventuais diligências já realizadas, 
não havendo necessidade na duplicidade desta em curto 
período de tempo, exceto casos pontuais.

Porquanto a citação como cediço é ato processual con-
sistente na cientificação ao denunciado feita pelo Juízo, 
acerca da existência da lide na qual ele integra o pólo 
passivo. A citação deve ser feita pessoalmente por meio 
de mandado (art. 351, do CPP) ou ficta (art. 362, do CPP) 
e somente ante sua inviabilidade será por meio de publi-
cação de edital (art. 361, do CPP).

Não se pode olvidar que um dos requisitos da citação 
por mandado é a entrega da contrafé ao destinatário 
(denunciado), conforme dispõe o art. 357, do CPP e por 
isto o Membro do Ministério Público deve ter particular 
atenção visando resguardar a vítima evitando constar 
na inicial acusatória os endereços, telefones e ou dados 
pessoais desta e das testemunhas, salvo se estritamente 
necessário, reservando-se a fazer remissivas à qualifica-
ção destas constantes nos autos ou mesmo perfazendo 
tal informação em documento distinto, tudo com arrimo 
em preservar a intimidade do ofendido e testemunhas, 
bem como sua vida privada, honra e imagem de manei-
ra a evitar sua exposição desnecessária consoante prele-
ciona o § 6º, do art. 201, do CPP.

Neste sentido fora inclusive publicada a Recomendação 
Conjunta nº 01/2019 expedida pela Procuradoria-Geral de 
Justiça, Corregedoria-Geral do Ministério Público, Centro 
de Atendimento à Vítima - CAV e Centro de o Centro de 
Apoio Operacional das Procuradorias e Promotorias Cri-
minais-CAOPCRIM (https://www.mpac.mp.br/wp-con-
tent/uploads/Recomenda%C3%A7%C3%A3o__-___ex_
delicto_-_Conjunta-1.pdf), a qual recomenda dentre 
outras questões a não aposição de endereço e dados 
pessoais de vítima e testemunhas no corpo da exordial, 
visando a preservação destas, de modo a dar subsídio 
ao juiz para tanto, eis que o mandado de citação neces-
sariamente, por comando legal, deve ser acompanhado 
de cópia da denúncia (contrafé).

Com efeito, visando agilizar o processo é imperioso es-
tabelecermos mecanismos com o objetivo em  ultimar a 
citação e/ou intimação do denunciado, mostrando-se o 
momento sensível e oportuno aquele em que o agente é 
apresentado em sede de audiência de custódia.

Porquanto a audiência de custódia ou apresentação pro-
cedimento inserido por meio de adesão à tratado inter-
nacional, Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(Dec. 678/92), com status de norma supralegal, sendo 
que diante a mora em sua previsão expressa em nossa 
legislação processual ensejou sua normatização por atos 
administrativos de Tribunais de Justiça ou Tribunais Re-
gionais Federais, seja por meio de Provimentos ou Reso-
luções, até o Conselho Nacional de Justiça por meio da 
Resolução 213/2015 traçou diretrizes específicas sobre 
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o tema, dispondo sobre a apresentação de toda pessoa 
presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas.

Atualmente por meio da Lei 13.964/2019, a necessidade 
na realização de audiência de custódia (ou apresenta-
ção), está prevista na nova redação dada ao art. 310, 
do CPP.

Contudo, o que é interessante repensar o modelo atu-
al e na possibilidade de otimizarmos as ações partindo 
de um outro olhar, ou seja, buscando enxergar além do 
visível. Ora, o que pretendemos instigar é a ação reso-
lutiva, mostrando que podemos ir além daquilo que nos 
é exigível quando estamos atuando em tais audiências 
(como em todas por sinal), podemos não apenas nos 
cingir a manifestar sobre o que nos é reservado naquele 
momento processual como Membro do Ministério Públi-
co, mas podemos ser determinantes para movimentar 
infinitos processos além daquele que naquele justo mo-
mento está a se realizar o ato judicial.

Como? Simples, ao ter acesso à pauta de audiências ou 
nome dos apresentados pode-se pesquisar brevemen-

te no portal e-SAJ do Portal Judiciário e constatar se o 
agente possui outros feitos, e em análise sucinta destes 
será possível saber se nestes há ou não ato pendente de 
cumprimento, tais como mandados de citação/intimação 
ou mesmo prisão.

Constatando existência de mandados pendentes cujo 
destinatário seja o agente apresentado, tal informação 
sensível deve ser levada ao conhecimento do Juízo com 
pedido para que o mesmo seja efetivamente cumprido 
ou mesmo informado a Diretoria de Secretaria da res-
pectiva Vara Criminal (quando da mesma comarca) para 
seu cumprimento na oportunidade.

Agindo desta forma otimizamos o tempo do processo 
retirando de muitos o status de suspenso (art. 366, do 
CP), poupamos recursos com diligências infinitas para 
encontrar pessoas que na ocasião já tínhamos ciência 
de seu paradeiro. Primando pela resolutividade na ação 
ministerial, economicidade dos recursos institucionais e 
unidade do Ministério Público, agindo com proatividade 
eis que mais uma vez vale destacar que a inércia compe-
te ao Poder Judiciário e não ao Órgão Ministerial.

Observância quanto à necessidade de eventual evolu-
ção do processo consoante a correspondente taxono-
mia com a adequação da Classe, para aferição correta 
da produtividade do Membro;

Alimentação correta do cadastro do processo com os da-
dos que porventura entender pertinentes, para facilitar 
possíveis pesquisas futuras, possibilitando assim refinar 
a consulta conforme sua necessidade, elegendo seus 
próprios filtros, assim complementando as informações 
contidas no cadastro feito;

Importância acerca do correto lançamento de todas as 
movimentações realizadas no feito, mesmo que manu-
almente, tais como audiências realizadas, alegações e 

manifestações orais, peticionamentos por meio físico ou 
via portal e-SAJ dentre outros;
Lançamento dos atendimentos e das atividades não 
procedimentais realizadas tais como palestras, reuniões, 
cursos, etc..;

Possiblidade de personalizar do layout do SAJ/MP, para cons-
tar informações que efetivamente lhe sejam mais interessantes 
(o ícone “Observação do Processo” é de grande valia);

Criação de pendências, com nominação destas e defi-
nição de prazo para análises futuras;

Utilização de ferramentas vinculadas ao e-mail institucional 
como nuvem, agenda, quadro de avisos, chat, etc..;

COMO USAR O SAJ/MP COMO ALIADO? 
FUNCIONALIDADES ÚTEIS DENTRE OUTRAS
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1. Fica a cargo de cada servidor (assessor ou oficial 
de gabinete), analisar os feitos alocados em seu 
nome, visando além da confecção da peça corres-
pondente, também acompanhar se houve ou não 
o necessário peticionamento, ou seja, verificar se o 
feito não “quicou” (deu nova entrada no fluxo sem o 
devido ato ordinário da escrivania da vara), ou mes-
mo verificar se a peça feita foi ou não peticionada, 
caso os autos permaneçam no fluxo de trabalho, e 
assim tomar as medidas necessárias para sua efeti-
va saída da Promotoria;

1.1 Analisar sempre a pasta digital, principalmen-
te no caso de ausência da titular (verificar se os anexos 
foram peticionados juntamente com a manifestação);

1.2 Verificar diariamente o Diário Eletrônico do 
MPAC e e-mail institucional (consoante dispõe art. 
48 e ss, do Ato nº 28, de 20.02.2013, da Procurado-
ria-Geral de Justiça);

1.3 Remeter mensalmente informações à Corre-
gedoria Geral acerca das interceptações telefônicas 
mesmo que o número seja ZERO (Resolução nº 
36/2009 e 51/2010 do Conselho Nacional do Minis-
tério Público);

1.4 Remeter anualmente à Corregedoria Geral Re-
latório de Atividades descrevendo as atividades 
desenvolvidas no período e contextualizando estas 
caso haja necessidade.

2. Priorizar os feitos de réu preso, cautelares (liberda-
de provisória, prisão preventiva, busca apreensão 
etc...), e feitos de 2º grau.

2.1 Assim que for feito manifestação em pedido de 
liberdade, revogação de prisão ou mesmo em HC, 
de imediato agilizar a manifestação no inquérito 
correspondente, mesmo que seja necessária a an-
tecipação da entrada de carga.

3. Fluxo de documentos: Arquivar os documentos 
recebidos (pastas físicas somente as OBRIGATÓ-
RIAS), conforme ordem cronológica, salvar na 
pasta digital do feito documentos expedidos em 
razão daquele, tais como ofícios expedidos visan-
do a apresentação de laudos periciais etc..., bem 
como demais documentos pertinentes. Salvar todos 
os documentos na nuvem na pasta da promotoria 
vinculada ao e-mail institucional.

3.1 A juntada deverá ser feita por meio de impres-
são via arquivo em PDF (sem impressão de papel), 
somente imprimir documentos atinentes às pastas 
obrigatórias (conforme determina o Ato Conjunto 
nº 001/03-PGJ/CGMP), os demais deverão se fazer 
constar na pasta própria virtual da Promotoria;

4. Cobrar os relatórios do NAT (SGED), cujo prazo já 
expirou.

5. Cobrar a resposta dos ofícios pendentes, principal-
mente os que visam apresentação de laudos peri-
ciais e aqueles expedidos em razão de notícia de fato.

6. Verificar todos os feitos que deram entrada no flu-
xo de trabalho naquele dia, conforme dispõe o Ato 
Conjunto Nº 001/2013-PGJ/CGMP:

6.1 Preferencialmente na Fila de “Aguardando Re-
cebimento” com o fim de proceder a identificação de 
possível redistribuição ou baixa ou mesmo identifi-
car feitos prioritários;

6.2 Após breve análise fazer constar na coluna “Ob-
servação do processo”, apontamento sobre o quê 
aparentemente precisa ser feito visando agilizar a 
dinâmica de trabalho (ex. Ciência, alegações finais, 
denúncia etc..); (caso não possua a coluna em des-
taque é só solicitar sua inclusão customizando seu 
layout no sistema).

6.3 Constatando feito de outra vara (diversa da 3ª 

ROTINAS de Trabalho da 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
(em construção- constante aperfeiçoamento)
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Vara Criminal), fazer a remessa à Promotoria de Jus-
tiça que tenha atribuição naquele Juízo no mesmo 
dia (Salvar relatório de remessa em pasta virtual 
e encaminha-lo por meio de e-mail à Promotoria 
de Justiça de destino, pedindo a confirmação do 
recebimento).

6.4 Constatando feito da 3ª Vara Criminal, mas afe-
to à atribuição de Promotoria Especializada, fazer 
a devida remessa no mesmo dia (Salvar relatório 
de remessa em pasta virtual e encaminha-lo por 
meio de e-mail à Promotoria de Justiça de desti-
no, pedindo a confirmação do recebimento).

6.5 Constatando feito sem o necessário ato ordina-
tório fazer a imediata baixa.

7. Lançar as audiências realizadas e não realizadas, 
bem como alimentar o SAJ/MP com as necessárias 
informações com o lançamento das alegações orais 
ou manifestações orais feitas na ocasião, observar 
que mesmo àquelas realizadas por videoconfe-
rência devem ser lançadas no sistema, consoante 
disposto no art. 4º, do Ato Conjunto nº 04/2020. 
(https://www.mpac.mp.br/wp-content/uploads/Ato-Con-
junto-004-2020-_Audi%C3%AAncia_por_sistema_de_
videoconfer%C3%AAncia.pdf);

7.1 Solicitar diligência sempre que houver pedido de 
prazo para apresentar novo endereço, independente 
da entrada no fluxo de trabalho.

8. Da análise do IPL:

8.1. Verificar sempre se o correspondente IPL foi jun-
tado ao feito, caso negativo contatar com a Diretora 
de Secretaria visando obter informações quanto o 
respectivo inquérito. Evitar confeccionar denúncia 
apenas com o Auto de Prisão em Flagrante (APF), 
posto que a posterior juntada do IPL, pode dar en-
sejo à aditamentos face a documentos não cons-
tantes no APF, de maneira que o oferecimento da 
inicial acusatória com base em todos os documentos 
produzidos durante a investigação proporcionará 
denúncia coesa a qual dificilmente será necessário 
proceder aditamentos;

8.2. Analisar criteriosamente o ato inaugural da 
investigação (caso seja por portaria), com o fim de 
identificar se os autos são ou não autos comple-
mentares de outra investigação.

8.2.1. Caso positivo: a) se a primeira ação trami-
tar em outra Vara Criminal, requerer o declínio de 
competência em favor daquele juízo, face à pre-
venção. b) se a primeira ação tramitar na 3ª Vara 
Criminal fazer a denúncia imputando apenas as 
condutas não constantes na primeira ação;

8.3. Constatando que o crime é de menor potencial 
ofensivo proceder manifestação visando o declínio 
de competência em favor de um dos Juizados Espe-
ciais Criminais, via cartório distribuidor;

8.4. Constatando que no feito já houve ato judicial 
capaz de prevenir competência (decisão em busca 
e apreensão, por exemplo), feito por outro juízo, 
proceder manifestação visando o declínio de com-
petência;

8.5. Constatando que o crime se consumou em ou-
tra comarca, proceder manifestação visando o declí-
nio de competência;

8.6. Constatando que o ilícito está dentre as atribui-
ções de Promotoria Especializada (tais como crime 
contra o meio ambiente, crime organizado etc..), 
fazer a imediata remessa à respectiva Promotoria;

8.7. havendo diligências necessárias, porém não im-
prescindíveis oferecer a denúncia e fazer a diligência 
paralelamente (por meio de notificação, expedição 
de ofício, requisição de documentos, etc..), pugnan-
do por posterior juntada nos autos:

8.7.1. Tratando o fato sob apuração de crime de 
lesões corporais graves ou gravíssimas cujo lau-
do de exame de corpo de delito expressamente 
constar necessidade de exame complementar 
(normalmente em casos de lesões que determi-
nam o afastamento da vítima por suas ocupa-
ções habituais por mais de trinta dias - exame 
complementar é necessário como dispõe o art. 
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168, 2º, do CPP), proceder a notificação da ví-
tima para comparecer na Promotoria após findo 
o prazo estimado para o exame, normalmente 
30 a 60 dias do primeiro laudo. Estando a víti-
ma na Promotoria deve-se indagar à esta se ela 
voltou ao IML para realização do referido exame 
(complementar), caso negativo (situação mais 
frequente), fazer o encaminhamento desta dire-
tamente ao instituto com pedido de realização 
do laudo. Caso a vítima já tenha se submetido ao 
exame complementar diligenciar junto à Direção 
do Instituto Médico Legal visando a apresenta-
ção do respectivo laudo para juntada na ação 
penal correspondente;

8.8. Devolver o IPL para diligência para autori-
dade policial somente quando imprescindível ao 
oferecimento de denúncia;

8.9. analisar se houve prescrição (verificar meno-
ridade relativa do agente ao tempo dos fatos ou se 
terá idade superior à 70 por ocasião da sentença 
posto que tais circunstâncias reduzem o lapso à 
metade - art. 115, do CP), se há representação 
criminal nos casos pertinentes (inexistindo e estan-
do dentro do prazo expedir notificação para vítima 
ou seu representante legal visando seu compareci-
mento na Promotoria para indagar se tem ou não 
interesse em representar, documentar a manifesta-
ção de vontade desta e juntar nos autos), estando 
prescrito ou decaído o direito fazer promoção de 
arquivamento;

8.10. inexistindo crime ou desconhecida a autoria 
apesar de empreendidas todas as diligências perti-
nentes promover pelo arquivamento;

8.11. Ao elaborar denúncia ficar atento às causas 
de aumento de pena e eventuais agravantes, pedir 
o reconhecimento de todas as circunstâncias aplicá-
veis ao caso em concreto (crime continuado, concur-
so formal ou material, reincidência etc...). Conside-
rar sempre as informações prestadas pela vítima 
quanto ao horário e local do crime, eis que as in-
formações do B.O. muitas vezes se referem ao local 
de prisão do agente e não ao da prática do crime;

8.12. Caso haja representação pela decretação da prisão 
preventiva no relatório conclusivo da autoridade policial, 
proceder manifestação ao final da denúncia conforme o 
caso concreto (seja pelo deferimento ou indeferimento);

8.13. em casos de indiciamento por crime de or-
ganização criminosa (Lei nº 12.850), deverá ana-
lisar o feito atentamente e:

8.13.1. havendo constatação de prova de mate-
rialidade deste ilícito, remeter os autos ao GA-
ECO, independente de indiciamento em outros 
tipos penais;

8.13.2. inexistindo elementos mínimos acerca 
da materialidade deste crime (o que comumente 
ocorre), fazer a denúncia face aos outros ilícitos e 
ao final requerer o arquivamento da investigação 
neste pertinente. Posteriormente encaminhar ao 
e-mail retina@mpac.mp.br, informações acer-
ca do pedido de arquivamento, identificando 
os autos para conhecimento (Oficio Circular nº 
016/2018/CGMP/AC);

8.14. havendo informação acerca de possível envol-
vimento do denunciado com facção criminosa (ele 
próprio se diz integrante ou que “cola” em alguma 
facção etc...), fazer denúncia com pedido de incur-
são nos tipos em que houve prova de materialidade 
e indícios de suficientes de autoria, bem como enca-
minhar ao e-mail retina@mpac.mp.br, comunican-
do a informação em questão (devendo identificar o 
processo, pessoa e facção), para conhecimento e ali-
mentação do respectivo banco de dados (RETINA);

8.15. Fazer constar sempre no rol de testemunhas: 
vítima e menor infrator (nos casos de imputação 
no art. 244-B, do ECA), este na qualidade de informante;

8.16. não sendo caso de arquivamento, havendo 
confissão formal e circunstancial do investigado, 
tratando-se de crime cometido sem violência ou 
grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos, 
considerando todas as causas de aumento e dimi-
nuição aplicáveis ao caso em concreto (observado 
as exceções previstas no § 2º, do art. 28-A, do CPP), 
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poderá ser oferecido acordo de não persecução pe-
nal, desde que seja necessário e suficiente para repro-
vação e prevenção do crime;

8.16.1. buscar fazer as tratativas preferencial-
mente no âmbito do Ministério Público observa-
do o teor da Recomendação Conjunta nº 01/2020 
- PGJ/CG/CAOPCRIM. (https://www.mpac.mp.br/wp-con-
tent/uploads/Recomenda%C3%A7%C3%A3o__ANPP__17-
04-2020__-_vers%C3%A3o_revisada__2_.pdf);

8.16.2. caso não haja satisfação dos pressupos-
tos do acordo de não persecução penal, a recusa 
em sua proposta deve constar expressamente 
com seu fundamento mesmo que de modo con-
ciso ao final da denúncia, posto que pode ense-
jar irresignação do investigado nos termos do § 
13, art. 28-A, do CPP;

8.17. consistindo a imputação em delito com pena 
mínima igual ou inferior a um ano, verificar que o 
denunciado responde a outra ação penal ou se já foi 
condenado por outro crime;

8.17.1 caso positivo fazer constar expressamen-
te que deixa de oferecer sursis processual por 
insatisfação de requisito objetivo previsto no art. 
89, da Lei 9.099/95;

8.17.2. caso negativo, oferecer proposta con-
forme modelo padrão com pedido de perda do 
valor recolhido a título de fiança dentre outras 
condições;

8.17.3. pode-se ainda justificar o não ofereci-
mento do sursis processual com fundamento no 
descumprimento do acordo de não persecução pe-
nal conforme dispõe o §11, do art. 28-A, do CPP.

9. Constatando ser caso de elaboração de denúncia fa-
zer previamente consulta no nome do denunciado no 
portal e-SAJ com base de consulta no ícone “Comarca” 
selecionar a opção “Todas as comarcas abaixo”.

9.1. Fazendo a consulta em questão e constatando 
que o agente responde a outros feitos analisar su-
cintamente cada um deles.

9.1.1. Verificando a existência de feito suspen-
so por força do art. 366, do CPP (não compa-
recimento de réu citado via edital), comunicar o 
Promotor de Justiça que atua no referido feito 
para conhecimento e medidas que entender per-
tinentes, acerca do oferecimento da denúncia e 
informar o número dos autos, fazendo-o via e-
-mail institucional sempre solicitando confirma-
ção de recebimento (salvar na pasta virtual da 
Promotoria).

9.1.2. Verificando a existência de feito em trami-
te na VEPMA ou VEP, comunicar ao Promotor de 
Justiça que atua no feito;

9.1.3. Verificando existência de feito idêntico em 
tramitação em outra Vara Criminal, requerer o 
declínio de competência em favor daquele juí-
zo; Caso haja feito idêntico em tramitação na 3ª 
Vara Criminal requerer o arquivamento por litis-
pendência ou mesmo coisa julgada se for o caso;

9.2. Faltando laudo pericial fazer a requisição ao 
respectivo Órgão (Direção do Instituto de Crimi-
nalística, Instituto Médico Lega-lML, Instituto de 
Análises Forenses-IAF), juntar a cópia com o re-
cebido na pasta digital. Fazendo constar na de-
núncia pedido para posterior juntada do laudo 
pericial e apresentando o expediente para ser 
juntado ao feito (demonstrando que a diligência 
efetivamente já foi feita).

10. Da análise de medidas cautelares tais como pe-
didos de busca e apreensão, quebra de sigilo, re-
presentação por prisão (temporária ou preventiva), 
utilização de bem apreendido, etc.:

10.1. Verificar se o pedido tem por fundamento 
exclusivamente AIP (Autos de Investigação Preli-
minar) ou PPI (Procedimento Policial Investigatório): 
a) caso positivo manifestar pelo indeferimento pon-
tuando entendimento no sentido de que o instru-
mento não é adequado por falta de previsão legal, 
ressalvando que em outras oportunidades após o 
deferimento em pedidos análogos alicerçados em 
procedimentos semelhantes não houve a necessá-
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ria remessa dos autos da investigação ao Ministério 
Público tampouco ao Poder Judiciário prejudicando 
o controle sobre as atividades posteriores; b) caso 
negativo se manifestar normalmente pelo deferi-
mento ou não conforme entendimento aplicado ao 
caso concreto;

10.2. Verificar se no Pedido de utilização de bem 
apreendido (normalmente veículos) se está neces-
sariamente instruído com a  avaliação do bem e 
ainda se o bem está devidamente descrito, (art. 62, 
caput e § 2º, da Lei 11.343/2006), caso negativo 
pugnar pela devolução à origem para que o inte-
ressado proceda as informações pertinentes para 
posterior manifestação sobre o pedido. Caso a ma-
nifestação seja pelo deferimento, deve-se observar 
se existe indicação do órgão responsável por sua 
utilização e ainda requerer que seja definido perio-
dicidade para que este preste informações sobre o 
estado de conservação do bem (art. 61, §§2º e 3º);

10.3. Verificar se o pedido de Busca e Apreensão 
identifica o endereço de forma a individualizar o lo-
cal a que se pretende obter autorização judicial para 
adentrar, em caso negativo manifestar pela devolu-
ção à origem para a devida indicação do imóvel.

10.3.1. Havendo na representação de Busca e 
Apreensão pedido para autorização de acesso à 
dispositivos eletrônicos tais como computadores, 
notebooks, smartphones, tablets e afins, verificar 
se há quesitos à perícia técnica para responder 
por ocasião da extração dos dados contidos nes-
tes objetos, caso negativo de antemão já apre-
sentar quesitação pertinente visando melhor 
aproveitamento da prova a ser colhida.

10.4. Nos pedidos de renovação de Quebra de Si-
gilo Telefônico verificar se os terminais informados 
conferem com o pedido inicial, caso haja divergên-
cia e inexista justificativa expressa sobre eventual 
substituição manifestar pelo indeferimento posto se 
tratar de inovação que necessariamente há que en-
sejar novo pedido e não agregar em procedimento 
de quebra já em trâmite.

11. Da análise de feito oriundo do JeCrim:

11.1. Verificar se realmente é caso de citação por 
edital, ou seja, analisar a certidão do Oficial de Jus-
tiça acerca do motivo da não citação, caso o ato não 
tenha se ultimado apenas por imóvel fechado ou au-
sência temporária do agente, proceder manifestação 
pela devolução do feito ao juízo de origem face a 
inaplicabilidade do disposto no art. 361, do CPP;

11.1.1. constatando que a citação não ocorreu 
porque o réu mudou-se e inexistindo informação 
quanto seu atual paradeiro, proceder diligência 
nos bancos de dados disponíveis e caso não ob-
tenha informação fazer pedido de diligência ao 
NAT via SGED visando localizar o acusado (Re-
comendação 03 de 2019 da CG). Caso positivo 
informar o endereço deste no processo requeren-
do sua citação pessoal; caso negativo, ratificar a 
denúncia pedindo citação por edital e juntar os 
relatórios de diligência;

11.2. Verificar se houve ou não prescrição ou deca-
dência, caso positivo fazer pedido de arquivamento 
referente a tal delito e ratificar a denúncia oferecida 
apenas parcialmente;

11.3. Verificar se a conduta descrita na denúncia se 
amolda ao pedido de incursão, devendo observar se 
não é caso de aplicação do princípio de consunção 
ou se não houve derrogação eis que muitas vezes 
ali há imputação de contravenção penal. Fazer as 
necessárias adequações e concordando com a narra-
tiva existente ratificar a denúncia já contida nos autos.

12. Da análise da ação penal:

12.1. da não citação pessoal:

12.1.1. constatando que a citação não ocorreu 
porque o réu mudou-se e/ou é desconhecido no 
local e inexistindo informação quanto seu atual 
paradeiro, proceder diligência nos bancos de da-
dos disponíveis e caso não obtenha informação 
expedir pedido de diligência ao NAT via SGED 
visando localizar o acusado, caso positivo infor-
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mar o endereço no processo requerendo a cita-
ção pessoal do réu, caso negativo, pedir que o 
réu seja citado por edital e juntar os relatórios 
de diligência;

12.2. réu citado por edital que não comparece aos 
autos:

12.2.1. requerer a declaração de suspensão do 
processo e do processo processual, havendo ou-
tro réu em que a ação tramitará normalmente, 
pugnar pela produção antecipada de provas face 
ao princípio da economia processual e da razo-
abilidade;

12.2.1.1. após ciência da decisão que decla-
rou suspenso o processo e prazo prescricional 
(art. 366, do CPP), criar pendência (fixando 
prazo) para gerenciar a ação penal proceden-
do consultas e diligências periodicamente vi-
sando obter nova informação quanto o para-
deiro do denunciado;

12.2.1.2. Reanalisar os autos nesta situação 
(obter cópia da respectiva fila de processos na 
Diretoria da Vara – processos suspensos com 
e sem mandado de prisão expedido), verificar 
se o tempo de suspensão supera ao da pres-
crição (súmula 415 do STJ): a) caso positivo 
requerer a retomada do lapso prescricional; b) 
caso negativo pugnar para que o feito perma-
neça suspenso;

12.2.2. constatando que o réu está solto por 
força de aplicação de cautelares previstas no 
art. 319, do CPP (normalmente concedidas 
em sede de audiência de apresentação - cus-
tódia), havendo descumprimento de qualquer 
das medidas concedidas requerer a revoga-
ção do benefício de liberdade provisória 
com a decretação de prisão preventiva com 
fulcro no art. 312, parágrafo único do CPP.

12.3. Da Réplica

11.3.1. ater-se tão somente à matéria preliminar 

deixando o mérito para debate após a instrução 
criminal;

11.3.2. manifestar-se sobre pedido de revogação 
de prisão preventiva, pugnando pelo indeferi-
mento sempre que os motivos que a ensejaram 
subsistirem.

13. Da ação penal privada

13.1. verificar se houve prescrição ou decadência, 
bem como se a procuração atende os requisitos es-
pecíficos insertos no art. 44, do CPP;

13.2. pugnar pela adoção do rito pertinente, inclusi-
ve pela designação de audiência de conciliação nos 
casos de crimes de calunia e injuria, consoante dis-
põe o art. 520, do CPP.

14. Da análise dos feitos na aba “Processos Judiciais 
de 2º Grau”:

14.1. verificar ordinariamente se há ou não feitos 
neste subfluxo, seja na pasta “Aguardando Recebi-
mento” ou “Recebidos”.

14.1.1. caso haja processos na pasta “Recebi-
dos” ficar atento ao prazo para manifestação, 
visando evitar a perda dos prazos processuais e 
a consequente retirada destes pela PGAJUR (Re-
solução do Colégio de Procuradores nº 02/2016, 
art. 16, I), o que pode ensejar responsabilização 
do Membro pela eventual mora junto à Correge-
doria Geral do MPAC.

14.1.2. sempre que houver feitos para apresen-
tação de contrarrazões, deve-se fazê-las confor-
me o entendimento do membro seguindo sua 
convicção sobre o fato e matérias processuais 
debatidas, caso eventualmente não haja razões 
apresentadas pelo Apelante.

15.  Da notícia de fato

15.1. Analisar toda a documentação e caso haja pro-
va de materialidade e indícios suficientes de autoria 
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proceder a evolução do cadastro do feito e peticionar 
a denúncia por meio do próprio SAJ/MP. Comunican-
do o noticiante acerca do encaminhamento dado, 
juntando tal informação na pasta digital do feito-
-base e o movimentando para fila de “Arquivados”;

15.1.1. Caso haja documento constando da-
dos pessoais de qualquer Membro do Minis-
tério Público ou servidores (tais como endereço 
residencial, número de telefone, CPF, etc..), cuja 
informação não seja estritamente relevante para 
o feito em comento, deverá tal peça ser excluída 
dos autos (tornar sem efeito), visando resguar-
dar a segurança pessoal destes e seus familiares;

15.2. Consistindo em fato atípico ou havendo alguma 
causa extintiva de punibilidade ou excludente de ilicitu-
de fazer a promoção de arquivamento. Comunicando 
ao noticiante acerca do encaminhamento dado;

15.3. Consistindo em fato afeto à atribuição de Pro-
motoria Especializada, fazer a necessária remessa 
com despacho fundamentado, bem como enviar por 
e-mail a informação à referida promotoria acerca da 
remessa e ainda comunicar ao noticiante acerca 
do encaminhamento dado;

15.4. Havendo necessidade de aprofundamento da 
investigação fazer solicitação de instauração de in-
quérito à Corregedoria da Policia Civil, solicitando 
informação quanto ao número do IPL tombado para 
tal fim e a Delegacia designada para a investigação.

15.4.1. findando o prazo de trinta dias sem a 
informação acima, fazer a prorrogação por 90 
dias, devidamente fundamentado;

15.4.2. obtidas tais informações, fazer promo-
ção de arquivamento e comunicar ao noti-
ciante sobre o encaminhamento dado.

16. Do Atendimento
16.1. Os atendimentos ao público deverão ser feitos 
conforme à procura dos interessados, devendo ser 
todos devidamente registrados no SAJ/MP, mesmo 
àqueles realizados via ligação telefônica;

16.2. Caso durante o atendimento haja informação 
que se faça relevante fazer constar no processo, 
deve o servidor proceder o necessário registro por 
meio de certidão, na qual deverá ater para qualifica-
ção da pessoa atendida, bem como data e hora e o 
inteiro teor das informações prestadas, em cujo do-
cumento deverá ser colhida assinatura do declaran-
te, após digitalizado para posterior peticionamento.

17. Da atividade não procedimental

17.1. Lançar todas as atividades realizadas tais 
como reuniões seminários, cursos, convocações, 
enfim todas as atividades feitas pelo Membro no 
sistema SAJ/MP (para aferição de produtividade), 
devendo constar data, horário e identificar mesmo 
que sucintamente preservando o sigilo caso haja.

18. Plantão

18.1. Estando de plantão deve-se acessar a lotação 
“Promotoria de Plantão”, por meio da qual deve-se 
proceder as manifestações pertinentes e respectivo 
peticionamento, devendo observar a regularidade 
da lotação em destaque inclusive quanto a even-
tual existência de feitos nas filas “recebidos” ou 
“aguardando recebimento” em que seja necessário 
proceder a redistribuição e efetivamente fazê-lo, 
conforme a atribuição referente ao processo em 
questão, observando o disposto na Instrução Nor-
mativa nº 02/2020 da Corregedoria Geral. (https://
www.mpac.mp.br/wp-content/uploads/Instru%C3%A7%C3%A3o_Nor-
mativa_02-2020_-_Uso_do_celular_do_Pant%C3%A3o_e_Fluxo_da_
Promotoria_do_Plant%C3%A3o_Ministerial.pdf);

18.2. Ao proceder a análise dos autos e elaborar a 
manifestação pertinente, antes de peticionar é salu-
tar acionar o comando existente no Cadastro do Pro-
cesso referente à “Redistribuir: na próxima intima-
ção”, de modo que assim na próxima remessa dos 
autos a ser feita pelo Poder Judiciário estes serão 
redirecionados à lotação correspondente a Promoto-
ria de Justiça com atribuições perante àquele juízo. 

19. Reunião periódica com a equipe para perfazer 
orientações e colher sugestões, preferencialmente 
no mínimo 01 vez por mês.
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NA AUSÊNCIA DA TITULAR
(caso o substituto não defina outra orientação)

1. Deverão ser seguidas todas as orientações acima elencadas;

2. O assessor que fizer a peça deverá verificar se o anexo à petição foi efetivamente 
peticionado pelo Promotor de Justiça que está substituindo, caso constate que o ane-
xo (laudo, relatório de diligência etc..), não foi peticionado, favor alertar o Promotor 
acerca da situação;

3. As diligências (cobranças de ofícios etc...), análise dos feitos que derem entrada no 
fluxo e demais atividades pertinentes, devem ser escalonadas entre a equipe, conforme 
o critério de ordem alfabética (tipo rodízio semanal ou diário, a depender do tempo 
de afastamento da titular), com a divisão de tarefas explicitada para conhecimento de 
todos;

4. Os feitos deverão ser alocados preferencialmente observando quem foi o autor da 
última peça ministerial contida no processo, exemplo alocar ao mesmo assessor que 
elaborou a denúncia a respectiva elaboração da réplica ou alegações finais.

Rio Branco, 22.07.2020.

Aretuza de Almeida Cruz
Promotora de Justiça

1. Cadastrar Atendimentos (físico e telefônico)
2. Cadastrar atividade não procedimental (outras atividades do Promotor de Justiça)
3. Diligência SGED
4. Lançar Audiências no SAJ (realizações e não realizadas)
5. Notícia de Fato
6. Recebimento de Laudos (via e-mail ou físico)
7. Relatório no SAJ – gerar. 
8. Remessa de processo para outra Promotoria.
9. Quebra de Sigilo

ROTINAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA 
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1. Cadastrar Atendimentos (físico e telefônico)
 
 No SAJ, CADASTRO – Atendimentos – Novo- 
coloca os dados: nome, RG ou CPF, telefone – Assun-
to (10009) Inquérito/Processo/Recurso Administrativo. 
– Nível de sigilo (Público) – encaminhamento dado – 
(1000013) finalizado para evolução. 
 Depois vai no fluxo – atendimento  (ele estará 
no aguardando atendimento) – mover para outra fila – 
finalizado.
 Nos casos de atendimento físico ou por telefo-
ne, que for emitido Certidão pelo servidor da Promoto-
ria, deverá ser digitalizada e colocada na Pasta Digital, 
quando necessário fazer manifestação no feito.
 

2. Cadastrar atividade não procedimental 
(outras atividades do Promotor de Justiça)
 
Cadastro – Atividade não procedimental – novo – atividade 
(escolhe uma opção) 
Evento: 
Membro do MP: ACRUZ
Resumo da atividade:
 
Ex.: Participação em Reunião interinstitucional com pau-
ta sobre a formação do novo Conselho Penitenciário, por 
designação do PGJ.

Realizada em (colocar data e duração).
Salvar.

Depois vá ao fluxo de trabalho - Atividade não procedi-
mental, estará como agendada – temos que  mover para 
outra fila (Realizada), finalizado.

Em seguida, ela irá para a fila Realizada, abrir cadastro – 
movimentações – 1000105 - Atividade não procedimen-
tal Realizada (aparece a mensagem a movimentação se-
lecionada muda a situação do processo para finalizado 
- SIM), usuário: ACRUZ – Salvar.

 3. Diligência SIGEP (antigo SGED)
 
Intranet – SIGEP (Sistema e Gerenciamento Eletrônico 
de Documentos).
PAT’s ANDAMENTO
NAT – Divisão de Diligências 
Para pesquisar resposta: Coloca o nº do PAT solicitado 
– buscar – clica em cima dele para abrir e ver se tem 
anexos.
 Solicitar através do programa e acompanhar. Colocar no 
pedido o máximo de informações possíveis, (qualifica-
ção e quando necessário a certidão do Oficial de Justiça).
 Juntadas e manifestações:
 
Juntada – 1394 – Relatório de Diligência.

Citação do réu, pessoalmente ou por edital.

Caso o réu, não seja encontrado para sua citação pesso-
al, os autos serão encaminhados ao Ministério Público 
para manifestação, oportunidade em que será feito pe-
dido de diligência ao NAT via SGED visando a obtenção 
de novo endereço:

1. Localizado novo endereço em Rio Branco – pede-se 
citação pessoal no novo endereço.

2. Confirmado endereço e o mesmo se oculta para não 
ser citado, pede-se citação por hora certa.

3. Localizado novo endereço em outro Município ou 
em outro Estado, se for informado o endereço com-
pleto ou o nome da Penitenciária – pede-se que seja 
expedito Carta Precatória para o lugar informado, 
para que seja cumprida a citação pessoal do acu-
sado por meio de Carta Precatória a ser expedida 
ao Juízo da Comarca aonde este atualmente reside.

4. Localizado novo endereço em outro País – pede-se que 
seja expedida Carta Rogatória. (caso excepcional).

5. Não localizado novo endereço – pede-se Citação 
por Edital.

 
Após a Citação por edital e o réu não comparece aos au-
tos, tampouco se faz representar por meio de Advogado 
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ou Defensor Público, o Juízo novamente abrirá vista ao 
Ministério Público para manifestação:

1. Faz breve consulta em banco de dados disponíveis 
(portal e-SAJ), não localizando nova informação, 
pede-se a declaração de suspensão do processo e 
do curso do prazo processual, com a produção an-
tecipada de provas face ao princípio da economia 
processual (nos casos em que houver mais de um 
denunciado) com base no art. 366, do CPP, haven-
do outro réu já citado, pede-se que a ação trami-
te normalmente em relação a este. E se for o caso 
poderá pedir também que seja decretada a prisão 
preventiva do réu citado por edital quando observar 
descumprimento das medidas cautelares diversas 
da prisão concedidas por ocasião da audiência de cus-
tódia, consoante fundamento no art. 312, § 1º do CPP.

O acusado já foi citado, mas não mais foi localizado para 
ser intimado, por não ter informado seu atual paradei-
ro então pede-se que seja decretada a revelia do réu, 
pugnando ainda pelo prosseguimento regular do feito, 
conforme o art. 367, do CPP.

Constatando o óbito do acusado, pede- se que seja de-
clarada a extinção de punibilidade face ao referido réu, 
com base no art. 107, I, do CP.

Não sendo localizada a vítima ou testemunha, e inexis-
tindo informação sobre novo endereço destas, pede-se 
desistência na sua oitiva, pugnando pelo prosseguimen-
to regular do feito.
 

4. Lançar Audiências 
(instrução e Julgamento e outras)
 
Lançar audiências diárias:
Abrir o feito no acesso rápido e olhar o Termo de Audi-
ência de Instrução Criminal.

1000112 – Instrução e Julgamento
No dia 14.05.2019, houve audiência de Instrução Cri-
minal...
1000112 – Instrução e Julgamento 
(alegações finais orais)

No dia 14.05.2019, houve audiência de Instrução Cri-
minal, concluído o interrogatório, encerrada a Instrução 
Criminal foi concedido prazo para Apresentações de Ale-
gações Finais na forma oral.
 
920201- Orais.
Apresentado Alegações Finais na forma oral, após Ins-
trução Criminal.

1000112- Instrução e Julgamento 
(Não houve audiência).

No dia 15.05.2019, havia audiência marcada, contudo 
não ocorreu, devido ao não comparecimento de teste-
munhas intimadas.

Manifestações: 
920198 – manifestação
Fazer a descrição referente à manifestação realizada.
 

5. Notícia de Fato

Na aba “Aguardando análise” do Promotor.

1. Se tiver prova materialidade e indícios de autoria. 
Então já pode ser feito a denúncia. Será feito ofício 
comunicando ao noticiante, e ao chegar o recebido, 
digitalizar na pasta digital. Fazer a evolução no ca-
dastro do processo e oferecer a denúncia no feito 
espelhado e os autos originais deverão ser migra-
dos para a aba “arquivados”;

2. Se tiver necessidade de mais investigação para es-
clarecer algo. Então será feito ofício e encaminha-
do (com CD anexo, contendo o PDF no feito) para a 
Corregedoria de Polícia Civil, solicitando instauração 
de inquérito policial, quando o ofício chegar com o 
recebido, digitaliza na Notícia de Fato, e movimenta 
de fila (com o botão direito do mouse – mover para 
outra fila – selecionar fila de trabalho – Em anda-
mento).

2.1 Quando o Corregedor Geral de Polícia Civil, res-
ponder indicando a Delegacia responsável pela in-
vestigação, iremos oficiar à Delegacia em questão, 
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visando obter informação quanto ao número do IPL 
instaurado;

2.2 Quando a Delegacia informar o número do IPL, 
a notícia de fato já está pronta para ser arquivada, 
porém antes disso deverá ser informado ao comu-
nicante ou instituição solicitante, das providencias 
tomadas, quando o ofício chegar com o recebido, 
colocar na pasta digital da notícia de fato, e será 
feito o arquivamento. Depois disso não tem como 
juntar mais nada, só se fizer o desarquivamento da 
notícia de fato, através do comando pelo SAJ/MP.

 
6. Recebimento de Laudos 
(via e-mail ou físico)
 
Ao receber o e-mail: 
Primeiramente conferir, se está tudo conforme solicitado 
via ofício (n.º do IPL, tipo de Laudo e descrição – local, 
arma, munição ...) e se estão todas as páginas, e com a 
assinatura do perito em cada uma das páginas.

Depois responder o e-mail:
 “Bom dia!!!!
A oitava Promotoria acusa o recebimento....”

Fazer Download - abrir como o: Adobe Acrobat ... OK – 
arquivo- salvar como - salvar na Y: 2017 – Laudos.

Anexar no processo (quando necessário):
Verificar se o processo está no fluxo, aguardando rece-
bimento ou no TJ:

 - No acesso Rápido (pág. Inicial do SAJ) – digita o nº 
do Processo – Movimentações - Histórico (se não tiver 
na entrada de carga, então dar entrada no Processo; se 
estiver disponibilizado ao MP, então receber intimação; 
se já estiver no fluxo avisar ao Promotor de Justiça, caso 
não esteja alocado, ou para pessoa da alocação). 

Abre a Pasta Digital – Origem: Arquivo – Nova Peça: 

Descrição: Laudo (Laudo de Vistoria/Laudo Médico/ Lau-
do Pericial) – Importar arquivo: (procurar o arquivo onde 
salvou).

Na maioria das vezes em um ofício vem vários laudos, 
então excluir os demais e deixar só o que vai anexar ao 
processo em aberto.

Fazer o Termo para anexar:
Selecionar para liberar nos autos - Liberar nos autos – 
deseja realizar a assinatura do(s) documento (s) antes de 
liberá-lo (s) nos autos digitais? NÃO – Liberar os docu-
mentos nos Autos Digitais – LIBERAR
Não imprimir, somente anexar na pasta digital e salvar 
no arquivo.
  
7. Relatório no SAJ – gerar. 
 
Relatórios de processos em andamento (no fluxo)
- Consulta avançada de cadastros (na lupa)
- Situação atual – T - em andamento (são para os pro-
cessos no fluxo)
Tipo de cadastro – cod. 08
08.01 – processo judicial (1º grau)
08.02 – processo judicial (2º grau)
Selecionar
Dados adicionais: 
Aberto entre: 01.01.2000 à data atual 
Pesquisar.
Já gera o Relatório.
 
Relatórios de processos aguardando recebimento
(já disponibilizado pelo TJ, mas ainda não entrou no fluxo)
- Consulta avançada (na lupa)
- Situação atual – em andamento (tem que apagar) e 
depois colocar -E – aguardando recebimento
Tipo de cadastro – cod. 08
08.01 – processo judicial (1º grau)
08.02 – processo judicial (2º grau)
Selecionar
Dados adicionais: Aberto entre: 01.01.2000 à data atual 
Pesquisar.
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8. Remessa de processo para outra Promotoria

Carga – Remessa – Novo - Tipo de órgão destino: 
30 – Promotorias. 

– Promotoria: 10060-Assessoria Jurídica Virtual.
Digita no campo - o Número do MP/Nº Judiciário

Remeter

Sim

Relatório: Remessa de Processos via SAJ.

Visualizar

Salvar em PDF (para encaminhar por e-mail, assim como 
arquivar na pasta virtual/pasta e-mail).

SALVAR: Y: Relatório – Processo enviados.
Em seguida, encaminhar e-mail (para promotoria desti-
no e para 1 assessor) com o PDF em anexo, informando 
acerca da remessa feita.
 

9. Quebra de sigilo
 
No acesso Rápido (pág. Inicial do SAJ) – digita o nº do 
Processo – Movimentações - Histórico (se não tiver como 
entrada de carga, então dar entrada no Processo; se esti-
ver disponibilizado ao MP, receber intimação; se der pro-
cesso inexistente, então fazer a manifestação no Word, 
mandar para o TJ, e quando retornar com o recebido, 
verificar se já está disponível, se sim digitalizar e colocar 
na pasta digital do SAJ). Entrada da Carga – Salvar.

Se aparecer processo inexiste, mas já está disponível 
no site do TJAC:

Dar entrada ao processo: 

Carga – Carga e importação de processos judiciário – 
recebimento por processo.
Depois:
No acesso Rápido (pág. Inicial do SAJ) – digita o nº do 
Processo – Movimentações - Histórico (se não tiver como 
entrada de carga, então dar entrada no Processo). Entra-
da da Carga – Salvar.
Ao final tem que dar baixa no processo.
 
Quanto às Interceptações Telefônicas, Telemáticas e de 
informática - Todo início de mês até o dia 10, deverá ser 
feito o Relatório do mês anterior preenchendo o FORMU-
LÁRIO INFORMATIVO MENSAL DE INTERCEPTAÇÕES TE-
LEFÔNICAS, TELEMÁTICAS E DE INFORMÁTICA. (mesmo 
que não tenha sido feito manifestação em nenhum pro-
cesso), salvar na pasta em rede, e também encaminhar o 
Relatório para a Corregedoria Geral do Ministério Públi-
co, através de e-mail, com o anexo e confirmação de re-
cebimento de e-mail. (Resolução nº 36/2009 e 51/2010 
do Conselho Nacional do Ministério Público).
 
10. Ofícios
 
Emissão via SAJ:
Enviados via e-mail: quando chegar o recebido do e-
-mail, colocar na pasta (pasta z – 2020- ofícios expe-
didos – Ofícios expedidos via e-mail com recebimento).
Baixa em PDF e salva na pasta z – 2020 ofícios expedi-
dos – (salva o número do ofício e destino).
Se for para ser acompanhado a cobrança, salva também 
na pasta ofícios em aberto (pasta z – 2020- ofícios expe-
didos – ofícios em aberto – planilha no word).
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FLUXOGRAMAS

1. Ação Penal

1.1. Gerenciamento da ação penal
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2. Atendimento

1.2. Visão do cliente
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2.1. Cadastro de atendimento no SAJ/MP

2.2. Visão do cliente
 

 

3. Atividade Não Procedimental
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3.1. Visão do Cliente

 

4. Acordo de Não Persecução Penal - MP

 

4.1 Acordo de Não Persecução Penal - Judiciário
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5. Arquivo Morto
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6. Inquérito Policial
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6.1 Gerenciamento do IPL

6.2 Controle IPL – inserir pendência
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6.3. Visão do cliente
 

6.2.1. Controle IPL – inserir pendência - subprocesso

 

7. Notícia de fato
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7.1. Cadastro e evolução da notícia de fato

 

7.2. Visão do cliente

 

8. Denúncia com laudo complementar
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8.1. Laudo complementar

 8.2. Laudo complementar – subprocesso
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9. Entrada dos autos no SAJ/MP

 

9.1. Triagem dos autos - subprocesso

 

9.2. Visão do Cliente
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10. Carga e importação

 

10.1 Visão do Cliente

 

11. Fluxo de documento na Promotoria de Justiça
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12. Diligência feita no SGED
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13. Representação pela quebra de sigilo - interceptação telefônica

 

13.1. Visão do cliente
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14. Pedido de revogação de prisão preventiva

 14.1. Triagem de processos-subprocesso

 

14.2. Visão do Cliente
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15. Restituição de Coisa Apreendida

 

16. Lançamento de audiências
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16.1. Lançamento de audiências - subprocesso

 
17. Peticionamento nas Turmas Recursais – modo físico
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17.1. Peticionamento nas Turmas Recursais – modo eletrônico

 

17.1.1. Salvar arquivos na nuvem
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ESCOPOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS
1. Nome do Processo: Gerenciamento da Ação Penal – art. 366, do CPP

 

2. Nome do Processo: Revogação de Prisão Preventiva
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3. Nome do Processo: Entrada dos autos no SAJ/MP

 

4. Nome do Processo: Gerenciamento da Notícia de Fato
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5. Nome do Processo: Lançamento de audiências¹

¹  Houve atualização no fluxo, face a posterior implementação da lotação: Promotoria de Plantão

 

6. Nome do Processo: Atendimento ao Público
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7. Nome do Processo: Carga de Importação do processo do Judiciário

8. Nome do Processo: Cadastro de Atividade Não Procedimental
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9. Interceptação telefônica

10. Inquérito Policial
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11. Gerenciamento do Inquérito Policial
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ÍNDICES E MENSURAÇÃO

1. Atendimento

 

 

2. Cadastro de Atividade não procedimental

3. Carga e importação de processos 
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4. Entrada de Processos no SAJ/MP
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5. Gerenciamento da ação penal – art. 366, do CPP
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6. Inquérito Policial – Controle Difuso
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7. Controle dos Autos de Prisão em Flagrante – APF’s
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8. Lançamento de audiências
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9. Notícia de fato

 

11. Interceptação Telefônica

10. Pedido de Revogação de Prisão

 

² Último índice eleito. No período até o início da quarentena devido à pandemia da Covid-19 não houve entrada de carga de processos a serem lançados.
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GRÁFICOS

100%
de atividades não procedimentais 

lançadas no SAJ/MP

1. Atendimento  - período 19.07.2019 a 19.02.2020

 1.1. Quantidade de atendimentos realizados e lançados no SAJ/MP

100%
de atendimentos realizados 

 lançados no SAJ/MP

 

Data Qtd
julho de 2019 1

agosto de 2019 2
outubro de 2019 2

novembro de 2019 2
dezembro de 2019 1

janeiro de 2020 4
fevereiro de 2020 5

2. Cadastro de atividade não procedimental

 2.1. atividades não procedimentais lançadas no SAJ/MP

Descrição Qtd. Lançadas no SAJM

Atividades não procedimentais 19
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 2.2. Tempo médio e descrição do cadastro

2h25
 é o Tempo médio e descrição do 

cadastro

Descrição do cadastro de atividades
Comissão Processante

Revisão do Planejamento estratégico

Reunião, Dra. Pâmela Villela, Coord. Est. Acre, do Programa Justiça presente no CNJ

Reunião, com a Josenira, para analisarem os Projetos da Promotoria

Reunião, com a Vangela, para traçarem novas execuções dos Projetos da Promotoria

Reunião, com Dra. Rita de Cássia e Dra. Aretuza de Almeida, e a servidora: Vangela - 
Projeto Promotoria Modelo

Reunião, com a Dra.Aretuza, Dr. Glaucio servidora Vangela e equipe, estiveram pre-
sentes os servidores da oitava promotoria criminal e CAOP., apresentação do aplica-
tivo Trello.

Reunião, comissão processante.

Reunião, comissão processante.

Reunião, Dra. Aretuza e Paulo Simão, sobre a Promotoria Modelo.

Palestra, Busca de Evidencias em Ambiente Cibernético. 

Palestra e Premiação da 2ª Edição do Prêmio Gestão e Inovação do MP

Reunião, comissão processante.

Reunião, comissão processante

Reunião, comissão processante

Reunião, comissão processante

Congresso, I congresso da Magistratura do Acre

Reunião, Diretoria da Ampac

Reunião, com equipe do CIAP

Entrada dos autos no SAJ/MP

 3.1. Quantidade de processos analisados no período de 03.09.2019 à 04.03. 2020

100%
de processos analisados no período

Situação Qtd.
Processos analisados 289

Processos não analisados 0
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Motivo do compartilhamento Qtd.
366 CPP 31

Alegações Finais 2

Alegações Finais - Condenação 1

Alegações Finais - Condenação - Furto e Receptação 1

Alegações Finais - Estelionato 1

Alegações Finais - Extorsão 1

Alegações Finais - Furto 3

Alegações Finais - Furto e receptação 1

Alegações Finais - Lesões Corporais 1

Alegações Finais - Receptação 1

Alegações Finais - Roubo 1

Alegações Finais - Uso de Documento Falso 1

Alegações Finais - Violação de domicílio 1

Alegações-Absolvição 1

Apelação 1

Arquivamento - prescrição 1

Arquivamento falta de autoria 1

Ato cumprido 1

Ciência 60

Ciência da decisao interlocutória 1

Ciência da sentença 16

Citação por edital 1

Contrarrazões 2

Contrarrazões - Apropriação Indébita 1

Contrarrazões - Estelionato 2

Contrarrazões - tráfico 1

Contrarrazões à Apelação 1

Contrarrazões de 2º Grau 2

DECLARADA REVELIA 1

declarar revelia 2

Declínio de competencia 1

Declínio de Competência Vara de Delitos de Organi-
zações 1

Decretar extinção da punibilidade da acusada 1

Defesa Prévia c/c Pedido de Revogação 4

Denúncia 3

Denúncia - Tráfico 4

Denúncia - Tráfico - Réu Preso 1

Denúncia - tráfico e porte de arma 1

Denúncia de ré presa 1

DENÚNCIA JÁ FOI OFERECIDA PROCESO VOLTOU 
PQ TEVE IPL CONCLUÍDO 1

Denúncia réu preso 1

Denúncia tráfico 1

Denúncia Tráfico e posse de armas 1

Dilação de prazo 2

Diligência 1

Diligência-Localizar o denunciado - 29.10.19 A 1

Elaboração de Denúncia 2

Elaborar denúncia - réu preso 1

Elaborar ofício 1

Embargos de Declaração - Omissão - Reparação de 
Danos 1

Entrada de carga - eloboração de ofício 1

Extinção da Punibilidade-Morte do Denunciado 1

Incidente de Insanidade 1

Juntada de diligência 6

Juntada de documento 2

Juntada de Laudo 6

Juntada de Laudo 4

Juntada de Laudo Pericial 9

juntada de laudo toxicologico definitivo 5

juntada e peticionamento de ofício 1

Juntar laudo de eficiencia - arma 1

juntar laudo toxicologico 3

 3.2. Manifestação realizada
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juntar laudo toxicologico definitivo 6

Juntar relatório de deligência localização acusado 8

Juntar relatório de deligência localização testemunhas 1

Juntar relatório de deligência localização vítima 1

juntar relatorio de diligencia localização acusado 1

Laudo de Eficiencia em arma 1

Laudo definitivo 1

Manifestação 2

Manifestação - citação por edital 1

Manifestação - endereço do acusado 1

Manifestação - Novo endereço para citar e intimar a 
Ré Helcíria 1

Manifestação - pedido de recebimento ou rejeição da 
denúncia 1

Manifestação - Prosseguimento do Feito - Falta de 
Citação - Resp. a Acus. 1

Manifestação - revogação sursis 1

Manifestação em pedido de revogação de preventiva 1

Manifestação quanto ao Pedido de Revogação 2

Manutenção da suspensão do processo 3

P/ manifestação restiuição arma de fogo c/ prioridade 
devido a viagem marcada pelo solicitante 1

Para ciência da Decisão 1

Para manifestação em crime de estelionato 8

Para manifestação, conforme solicitado pela Dra. 
Aretuza 3

Para Ratificação de Manifestação anterior 1

Parecer  - Arquivamento por ausência de Autoria 3

Parecer em Pedido de Revogação de Cautelares 1

Parecer no Pedido de Revogação da Prisão Preven-
tiva 1

Pedido de Laudo Definitivo 2

Pedido de Liberdade Provisória 2

Pedido de Quebra de Sigilo 2

Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefôni-
cos 1

pedido de restituição 3

Pedido de Revogação da Decisão que decretou a 
Prisao Preventiva 1

Pedido de Revogação de Prisao Preventiva 2

Pedir citação do denunciado 2

Prescrição 2

Proc. Sem ato - denúncia já peticionada 1

proc. Sem ato - manifestação já peticionada 1

Quebra de sigilo 1

Ratificação da Denúncia e Prosseguimento do Feito 1

Réplica à Defesa Prévia - drogas 1

réplica com pedido de revogação 1

Substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domici-
liar 1

SEM DESCRIÇÃO 2

 3.3. Desempenho dos colaboradores

 

Operador Qtd. Processos

Adal 83

Dani 1

Nanse 48

Rafael 74
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 3.4. Tempo reduzido - antecipação na entrada de carga para manifestação

 

tempo reduzido Qtd.

02 dias 6
03 dias 7
04 dias 6
05 dias 4
06 dias 6
07 dias 15
08 dias 22
09 dias 8
01 dia 3
10 dias 7
11 dias 32
12 dias 6
7 dias 4

puxado 3
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Disponibilização 
no SAJ Qtd.

01.11.2019 8

02.09.2019 1

02.10.2019 1

03.09.2019 1

03.10.2019 10

03.12.2019 1

04.09.2019 1

04.11.2019 2

04.12.2019 2

05.03.2020 1

05.11.2019 2

05.12.2019 1

06.11.2019 3

06.12.2019 1

07.01.2020 3

07.10.2019 1

08.01.2020 5

08.10.2019 2

08.11.2019 2

09.10.2019 2

09.12.2019 1

10.10.2019 2

10.12.2019 5

11.09.2019 1

11.10.2019 1

11.11.2019 4

12.11.2019 5

13.09.2019 1

13.11.2019 2

13.12.2019 1

14.01.2020 7

14.10.2019 6

14.11.2019 1

15.01.2020 2

15.10.2019 3

16.09.2019 1

16.10.2019 7

16.12.2019 2

17.01.2020 2

17.10.2019 2

17.12.2019 1

18.02.2020 4

18.10.2019 2

18.11.2019 2

19.10.2019 17

19.11.2019 3

20.01.2020 1

20.11.2019 2

21.02.2020 2

21.10.2019 3

21.11.2019 1

22.10.2019 3

23.08.2019 1

23.10.2019 10

24.10.2019 2

24.10.2019  

25.09.2019 7

25.10.2019 3

26.11.2019 1

28.02.2020 5

28.08.2019 2

29.08.2019 3

29.10.2019 2

30.08.2019 3

30.09.2019 1

30.10.2019 1

31.10.2019 2

entrada 98

 3.5. Disponibilização no SAJ – o termo “entrada” indica o processo que não havia 
comando de vista ao MP pelo Juízo.
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4. Controle externo difuso - período 20.09.2019 a 04.03.2020

 

Justificativa Qtd.
Pedido negado. Decisao indeferindo. Falta de IPL 1
Suspensão psiquiatria forense 2
Mora 30
Mora cumprimento mandado de prisão 1
Mora. Parado há mais de 02 anos 1
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Capacitações e oficinas com participação da equipe da Oitava Promotoria Criminal, 
representantes da PGJ, Corregedoria Geral, TI, Planejamento, e outros membros e 

servidores do MPAC, do Poder Judiciário, Defensoria Pública e Polícia Civil.
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VISITAS

 
Apresentação à Defensoria Pública do Estado do Acre do fluxo: Acordo de Não Persecução Penal (evento ocorrido antes do advento da Lei 13.964/19)

Visita da membro auxiliar do CNMP Dra Vanessa Wendhausen e servidora Dra Thays Rabelo do CNMP 
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Visita do Dr. Cosmo Lima de Souza

 

Visita da Drª Vivian A. e Silva Consultora do INNOVARE em 2019 
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GESTÃO À VISTA

 
Premiação: 2ª edição do Prêmio de Gestão e Inovação, no Teatro da Ufac
 – o Projeto concorreu e recebeu o prêmio de 2º lugar na Categoria Institucional.
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