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 1  O que é o SIMP? 

O Sistema SIMP – Sistema Integrado do Ministério Público é responsável pelo apoio ao 

gerenciamento eletrônico de processos atuando na área fim, controlando o fluxo, movimentações e 

arquivamentos de processos judiciais e extrajudiciais do Ministério Público Estadual do Pará. O 

Sistema SIMP foi concebido com o objetivo de atender a Resolução nº 63/2010 do Conselho 

Nacional do Ministério Público – CNMP, que trata da Tabelas Unificadas. 

Conforme consta no site do CNMP, as Tabelas Unificadas foram criadas pela Resolução 

nº 63/2010 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, visando à padronização e 

uniformização das terminologias utilizadas pelas unidades do Ministério Público, 

permitindo conhecer o trabalho realizado pelos seus diversos ramos. Elas foram 

desenvolvidas pelos Conselhos Nacional de Procuradores Gerais - CNPG e dos 

Corregedores Gerais do Ministério Público - CNCG, em comissão mista com a 

participação de membros do Ministério Público de todo o país. 

 2  Requisitos Mínimos 

 2.1  Browser 

O 1Browser homologado é o Internet Explorer 8 ou 9. 

 2.2  Impressora 

A impressora Homologada para impressão da etiqueta é a Zebra TLP-2844. 

 2.3  Java 

Dever ser instalado o Java versão 1.5 ou superior na máquina. 

 3  Acesso ao SIMP 

O SIMP é um sistema web e utiliza o Browser Internet Explorer conforme descrito no item 2. Para 

acessá-lo informe o seguinte endereço: http://portal.mp.pa.gov.br. Ao acessar o endereço 

informado aparecerá  a tela de login conforme mostrado na Figura 1. 
                                                
1É um programa de computador que habilita seus usuários a interagirem com documentos virtuais da 

Internet, também conhecidos como páginas da web. 
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Para entrar no Portal de Aplicativos do Ministério Público mostrado na Figura 2, você deve informar 

seu login e senha. 

 

Ao clicar no ícone do SIMP você será redirecionado para a tela do sistema, e caso você esteja lotado 

em mais de um lugar, será necessário que você informe qual lugar irá trabalhar conforme mostrado na 

Figura 3. 

Obs.: O MP disponibiliza, através do endereço http://testesimp-gedoc.mp.pa.gov.br um ambiente 

Figura 1: Tela de Login para o Portal de Aplicativos do Ministério Público. 

Figura 2: Portal de Aplicativos do Ministério Público. 
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de teste, onde o usuário pode lançar dados fictícios no intuito de simular a utilização do sistema oficial. 

Neste caso, o usuário deve digitar o seu login normal, porém com a senha padrão: 123abc 

 

 4  Funcionalidades do SIMP 

 4.1  Área de Trabalho 
Ao entrar no SIMP será apresentada a Área de Trabalho cujo objetivo é permitir que o usuário possa 

acessar seus protocolos de maneira mais rápida e fácil. Nela é possível procurar os seguintes 

protocolos: 

 4.1.1  Protocolos Recebidos 
São todos os protocolos que foram encaminhados e recebidos pelo usuário, como na Figura 4. Para 

visualizar os protocolos é necessário clicar em “pesquisar”. A forma como se recebe está no item 

4.3.10. 

Figura 3: Tela do SIMP – Escolha de Local. 

Figura 4: Área de Trabalho - Protocolos Recebidos. 
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 4.1.2  Protocolos a Receber 

São todos os protocolos que foram encaminhados para usuário, mas ainda não foram recebidos, Figura 5. 

 

 4.1.3  Protocolos Enviados 

São todos os protocolos que foram enviados para outro usuário, Figura 6. 

 

Figura 5: Área de Trabalho - Protocolos a Receber. 

Figura 6: Área de Trabalho - Protocolos Enviados. 
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 4.1.4  Recebimento em lote 
Nesta aba é possível receber mais de um protocolo de uma só vez, Figura 7. 

 4.1.5  Protocolos com prazos 
Nesta tela são apresentados os protocolos que estão sob a responsabilidade do usuário com 

determinação de prazo, Figura 8. 

 

 4.2  Cadastros 
 4.2.1  Protocolo 

Todas as atividades judiciais e extrajudiciais realizadas pelo Ministério Público serão registradas 

através do SIMP em quatro etapas conforme passos abaixo demonstrados. 

Ao salvar o registro do protocolo, o  SIMP gera um número próprio do MP composto da seguinte forma: 

Figura 7: Área de Trabalho - Recebimento em lote. 

 
Figura 8: Área de Trabalho – Controle de Prazos. 
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002158-003/2013 
 

 4.2.1.1  Detalhe 
Nesta etapa 1 do cadastro, conforme mostra a Figura 9, serão informados os dados do documento 
enviado ao Ministério Público como Processo, Inquérito Policial, Termo Circunstanciado e outros. 

 

 Os campos em amarelo são de preenchimento obrigatório. 

 4.2.1.2  Classificação Taxonômica 

Nesta etapa 2 do cadastro, conforme mostra a Figura 10, será feita a classificação taxonômica 
seguindo a 2Resolução nº 63/2010 do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP. É 
possível cadastrar a classificação informada pelo Judiciário., 

 
                                                
2Tabelas Unificadas – CNMP - http://sgt.cnmp.gov.br/consulta_publica_classes.php 

Figura 9: Cadastro de Protocolo - Tela de Detalhes. 

Sequência numérica 
automática 

Identifica o local de 
registro no MP. 

Ano em que o protocolo 
foi registrado no SIMP 
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OBS. O MP, através do link https://www2.mp.pa.gov.br/sistemas/consulta_taxonomia/, 
disponibiliza o sistema Linneaus, como ferramenta de auxílio ao usuário na utilização das 
tabelas taxonômicas. 

 4.2.1.3  Vínculo de Partes 

Nesta etapa 3 do cadastro, conforme mostra a Figura 11, será feita a vinculação das partes envolvidas 

da seguinte forma: Serão apresentadas todas as classificações informadas na etapa 2 do cadastro 

para que seja possível vincular as partes em um ou mais assuntos. Ex: Foram cadastrados os 

Assuntos A, B e C para o Protocolo X. O Ministério Público será vinculado a todos os assuntos do 

protocolo, mas Maria só será vinculada ao assunto A e João aos assuntos B e C. 

O sistema permite o registro somente de dois tipos de parte: Polo passivo e Polo ativo. Dentro de cada 

polo, podem ser cadastradas diversas pessoas.  

A nomenclatura dos polos irá depender da escolha da classe no item classificação taxonômica. 

Figura 10: Cadastro de Protocolo – Tela de Classificação Taxonômica. 
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 4.2.1.4  Dados Específicos 

Nesta etapa 4 do cadastro, conforme mostra a Figura 13, serão apresentados alguns dados para 

cadastro conforme a Área e a Classe informada na etapa 2 do cadastro, podendo também, não ser 

necessário seu preenchimento. 

 

 4.2.1.5  Protocolo Sigiloso 

 Ao cadastrar um protocolo como sigiloso, somente o detentor poderá visualizar seus dados, 

ficando disponível como resultado da consulta, apenas os dados mostrados nas Figuras 14 e 15. 

Figura 11: Cadastro de Protocolo - Tela de Vínculo de Partes. 

Figura 13: Cadastro de Protocolo - Tela de Dados Específicos. 
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Figura 16: Atendimento ao Público - Classificação Taxonômica. 

 

 

 4.2.2  Atendimento ao público 
O atendimento ao público nada mais é que um cadastro de protocolo conforme mostrado no item 4.2.1, 

no entanto, não é possível escolher uma classe, que já virá preenchida como “Notícia de Fato”, 

conforme mostrado na Figura 16. 
 

 
Figura 14: Tela de Detalhe - Protocolo Sigiloso. 

Figura 15: Tela de Movimentações - Protocolo Sigiloso. 
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 4.2.3  Atividades não procedimentais 
Esta funcionalidade é usada apenas por Promotores para que possam registrar ou agendar suas 

participações em reuniões, palestras, eventos, audiência e outros. Esses registros são contabilizados 

na produtividade individual de cada Promotor. As telas para realizar essa operação são as 3 seguintes. 

 

 

Figura 17: Menu - Atividades Não Procedimentais. 

Figura 18: Tela de Pesquisa de atividades não procedimentais. 

Figura 19: Tela de Cadastro de atividades não procedimentais. 
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 4.3  Operações 
Após o cadastro do protocolo, o sistema apresentará os dados cadastrados organizados em abas, 

mostrará o número do protocolo e possibilitará a execução de algumas funcionalidades mostradas nos 

itens abaixo. 

 4.3.1  Detalhe do protocolo 
As Figuras 21, 22, 23 ,24 e 25 mostram os dados preenchidos no cadastro do protocolo de número 

000065-098/2012. 

 

 

 

 Após o registro do protocolo é necessário que o mesmo seja distribuído, conforme mostrado 

na Figura 20, para que possam ser realizadas as atividades descritas no item 4.3. Veja como distribuir 

um protocolo no item 4.3.2. 

 4.3.1.1  Detalhes 
A Figura 21 mostra a tela de detalhe do protocolo que será mostrada depois do cadastro do protocolo. 

Figura 20: Mensagem de aviso. 

Figura 21: Tela de detalhe do protocolo. 
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 4.3.1.2  Classificação Taxonômica 

A Figura 22 mostra os dados cadastrados na Classificação Taxonômica. 

 

 4.3.1.3  Partes 

A Figura 23 mostra os detalhamentos das partes e seus vínculos com a taxonomia. Se clicar no nome 

da parte, uma tela será aberta com os seus dados. Já o link “Visualizar” que aparece na coluna de 

Dados da Lei Maria da Penha, mostrado na Figura 23, só estará disponível para os protocolos de 

violência doméstica e ao clicar nele abrirá uma janela com a classificação informada durante o 

cadastro. 

Figura 22: Tela de detalhe da Classificação Taxonômica. 

Figura 23: Tela de detalhe de Vínculo de Partes. 
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 4.3.1.4  Dados Específicos 

A Figura 24 mostra os dados específicos cadastrados. 

 

 4.3.1.5  Movimentações 

Esta tela apresenta todas as movimentações de membros e servidores que foram registradas no 

sistema. Mais detalhes sobre as movimentações são apresentados no item 4.3.4. 

 

Figura 24: Tela de detalhe dos Dados Específicos. 

Figura 25: Tela de Movimento de Protocolo. 
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 4.3.2  Distribuir protocolo 

Distribuir um protocolo é atribuir um Promotor ou Procurador responsável. Após a distribuição será 

permitido que as atividades de movimentação de membro sejam contabilizadas e outras atividades 

possam ser realizadas. A distribuição pode ser feita de várias maneiras conforme mostram os itens 

abaixo. 

Para distribuir deve-se clicar no botão “Distribuir” mostrado a Figura 26. 

Após clicar em distribuir será mostrada uma tela, conforme a Figura 27, onde dever ser escolhida a 

opção Promotor ou Procurador. Neste exemplo não aparece a opção de Procurador porque o protocolo 

é de 1ª Instância e as demais opções não são utilizadas. 

 

Após escolher a opção Promotor serão apresentadas as opções conforme a  Figura 28. 

Figura 26: Tela de detalhamento do protocolo com opção de distribuir. 

 
Figura 27: Tela de distribuição de protocolos. 
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 4.3.2.1  Distribuição sem tramitação 

É atribuído um Promotor ou Procurador responsável pelo protocolo, mas o protocolo continuará com 

usuário para realização de atividades administrativas como, por exemplo, anexar arquivos, 

documentos e outros. 

 4.3.2.2  Distribuição com tramitação 

É atribuído um Promotor ou Procurador responsável pelo protocolo e as atividades administrativas 

deverão ser realizadas por ele ou seu 3responsável eletrônico. 

 4.3.2.3  Distribuição manual 

Ao escolher esta opção de distribuição, deverá ser informado quem é o Promotor ou Procurador que 

será o responsável pelo protocolo conforme Figura 29. 

 

 Está opção só deve ser usada em último caso onde, por motivo justificado, não poder ser 

distribuído de forma automática. 

                                                
3Responsável eletrônico é um usuário delegado para realizar as atividades administrativas do protocolo 

como: apensamento, movimentação de servidor e membro, adicionar anexos e documentos entre 
outros. 

Figura 28: Tela com opções de distribuição de protocolo. 
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 4.3.2.4  Distribuição automática 

Ao escolher esta opção de distribuição, o sistema é quem informará quem é o Promotor ou Procurador 

que será o responsável pelo protocolo. Sua definição será baseada na configuração de contadores 

estabelecidos conforme normas definidas em lei, de maneira impessoal, equânime e equitativa. 

 Toda distribuição deverá ser realizada desta forma, salvo em casos específicos conforme 

informado na distribuição manual.  

 

 

Figura 29: Tela de distribuição manual de protocolo. 

Figura 30: Tela de distribuição automática de protocolo.
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 4.3.2.5  Distribuição com impedimento 

Ao escolher esta opção de distribuição, o usuário informará quem é o Promotor ou Procurador que 

NÃO poderá será o responsável pelo protocolo. Como exemplo, temos a situação em que o protocolo 

é referente a um parente de primeiro grau do Promotor ou Procurador, Figura 31. 

 

 4.3.3  Redistribuir protocolo 
 
Redistribuir é trocar o responsável do protocolo, mas isso não implica na perda das movimentações 
realizadas anteriormente, ou seja, o trabalho realizado pelo Promotor ou Procurador não será perdido. 
Para redistribuir um protocolo basta clicar no botão “Distribuir” conforme mostrado na Figura 32. 

Figura 31: Tela de distribuição com impedimento. 

Figura 32: Tela de detalhe do protocolo com opção de distribuir. 
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Ao clicar no botão será mostrada a seguinte janela conforme Figura 33. 

 

Ao clicar na opção “Sim” será mostrada a seguinte tela conforme Figura 34. 

 

Ao distribuir será apresentada a seguinte tela conforme Figura 35. 

Figura 33: Tela de aviso de redistribuição de protocolo. 

Figura 34: Tela de redistribuição de protocolo. 
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 4.3.4  Movimentar protocolo 

Movimentar o protocolo significa registrar todos os trabalhos realizados pelos Promotores, 

Procuradores e servidores. 

 

Figura 35: Tela de confirmação da redistribuição de protocolo. 
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 4.3.4.1  Produtividade 

As movimentações em protocolos registrados no SIMP são sempre registradas automaticamente para 

o promotor/procurador que estiver em exercício no cargo. Desta forma, se o titular estiver no exercício, 

é para ele que será registrado o movimento feito. Caso este esteja, por qualquer motivo, sendo 

substituído por outro promotor, o SIMP irá registrar para o substituto o movimento.  

As substituições entre membros do MP são geridas pelo Departamento de Atividades Judiciais (DAJ) 

através de cada uma de suas divisões. Na hipótese de uma informação a respeito de substituição de 

promotor/procurador está em desacordo com a realidade, a respectiva Divisão de Processos deve ser 

acionada para ratificar a informação. 

 4.3.4.1  Promotor Diferente do Exercício 

Em determinadas situações, um membro diferente daquele que está no exercício do cargo (seja ele o 

titular ou o substituto), pode movimentar o protocolo. Nesta ocorrência, para que este movimento conte 

para produtividade deste promotor/procurador diferente do que está em exercício, o usuário do SIMP 

deve marcar a opção “Definir Promotor diferente neste Movimento” conforme fig. Abaixo. 

 

É importante frisar que na relação de promotores que o SIMP lista como possíveis autores do 

movimento, não aparecerá o nome do membro que estiver no exercício do cargo. 

 

Após pressionar o botão de OK nesta mensagem de alerta, o usuário deve escolher, dentre as opções 

do SIMP, aquele para quem será contabilizado o Movimento, conforme fig. abaixo. 
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 O SIMP contabiliza automaticamente o movimento para o Promotor em Exercício. Assim, se 

o promotor titular não estiver no exercício do cargo, mas quiser movimentar algum processo, esta 

funcionalidade deve ser utilizada para que o movimento seja contabilizado para a sua produtividade e 

não para a produtividade do promotor substituto. 

 4.3.4.2  Com tramitação 

Movimentar com tramitação é o acúmulo da funcionalidade do item 4.3.2.2 com o registro da 

movimentação. 

 4.3.4.3  Documento 

Diferente do anexo, o sistema só permite incluir documento no formato PDF conforme mostrado na 

Figura 36. Entende-se como documento todas as peças produzidas pelos Promotores e Procuradores. 

Essas poderão ser assinadas digitalmente e serão adicionadas na pesquisa de pareceres, mais 

detalhes no item 4.4.2. 

 
Figura 36: Tela de inclusão de Documento. 
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 4.3.4.4  Movimento de Encaminhamento Interno 
 

O encaminhamento interno é o registro da troca de local, como por exemplo: O protocolo que está com 

o Promotor João é encaminhado ao DAJ para ser entregue ao Tribunal de Justiça. Para realizar o 

encaminhamento interno você deve fazer um registro de uma movimentação conforme mostrado na 

Figura 37. 

 
 4.3.4.5  Movimento de Encaminhamento Externo 

 

O encaminhamento externo é o registro da entrega de um protocolo do Ministério Público a órgão 

externo. Exemplo: A PJ entrega o protocolo ao Tribunal de Justiça. Para realizar o encaminhamento 

externo você deve fazer um registro de uma movimentação conforme mostrado na Figura 38. 
 

Figura 38: Tela de registro de movimento de encaminhamento externo. 

Figura 37: Tela de registro de movimento de encaminhamento interno. 
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 4.3.5  Anexar 
Anexar é a funcionalidade responsável por adicionar arquivos nos formatos PDF, RAR, ZIP, ODT, ODS, 

DOC, DOCX, XLS, XLSX, RTF, TXT, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, MPG, MPEG e AVI, conforme 

mostrado na Figura 39. Pode ser colocado como anexo qualquer documento usado como auxílio, 

como por exemplo: recorte de jornais, revistas, notícias, e-mail, fotos ou qualquer outro scaneado ou 

em formato digital. 

Não será permitido anexar arquivos com mais de 1Mb. 

Após anexado é possível acessar o documento a qualquer momento conforme Figura 40. 

 

 4.3.6  Arquivar 

Ao arquivar um protocolo, está sendo informado o fim do protocolo. Para isso devem ser registrados os 

dados apresentados na tela conforme Figura 41. 

Figura 40: Tela de arquivos anexados. 

Figura 39: Tela de inclusão de anexo. 
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Após concluir o arquivamento não será permitido inserir informações no sistema sobre o protocolo até 

que ele seja desarquivado, conforme descrito no item 4.3.7. 

 

 4.3.7  Desarquivar 

Ao desarquivar um protocolo, este retornará ao seu estado anterior e possibilitará a inclusão de novas 

informações. Para isso basta clicar no botão desarquivar e confirmar o desarquivamento conforme 

mostrado na Figura 43. 

Figura 41: Tela de arquivamento de protocolo. 

Figura 42: Tela de confirmação de arquivamento de protocolo. 
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Todas as operações serão registradas na aba de movimentações conforme mostra a Figura 44. 

 4.3.8  Autuar 

Esta funcionalidade é usada quando ocorre uma mudança de fase processual e isso deve ser refletido 

no protocolo como exemplo abaixo. 

 Fase 1 – Registro de Protocolo – Notícia do acontecimento de um fato; 

 Fase 2 – Autua para Investigação; 

 Fase 3 – Autua para Ação; 

 Fase 4 – Autua para Execução. 

Figura 43: Tela de confirmação do desarquivamento de protocolo. 

 
Figura 44: Tela de movimento de protocolo após o desarquivamento. 
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 4.3.9  Apensar 

A funcionalidade de apensar é usada para juntar vários protocolos, mas para isso os protocolos devem 

ser do mesmo local, detentor e situação corrente. 

 Os protocolos mesmos apensados serão independentes, podendo ser registrados movimentos 

para cada um deles; 

 A tramitação será feita para todos os protocolos e só pode fazer tramitação a partir do principal. 

 Para autuar e arquivar algum dos protocolos, este deverá ser desapensado. 

 Para apensar um protocolo basta clicar no botão “Apensar”, consultar o protocolo que deseja 

apensar e mandar apensar, conforme mostrado nas figuras abaixo. 

 
Figura 45: Tela Detalhe do Protocolo - Apensar 

Figura 46: Tela de consulta de protocolos para apensar. 
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 4.3.10  Receber 
Todo protocolo que é tramitado para o usuário estará disponível na área de trabalho deste conforme 

mostrado no item 4.1. Ao abrir o detalhamento deste protocolo ele poderá recebê-lo, e ao fazer isso, 

passará a ser o detentor do mesmo, conforme mostrado nas Figuras abaixo. 

Figura 48: Tela Detalhe do Protocolo – Receber. 

Figura 49: Confirmação do recebimento. 

Figura 47: Tela de confirmação de apensamento. 
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 4.3.11  Retorno Externo 

Para que seja utilizada esta funcionalidade, é preciso ter realizado um Movimento Externo conforme 

explicado no item 4.3.4.4. O retorno externo é utilizado quando um protocolo retorna do local externo 

informado. Para realizar esta operação basta seguir as figuras abaixo. 

 

 
Figura 51: Detalhe do Protocolo - Retorno externo. 

Figura 52: Confirmação de retorno externo. 

Figura 50: Tela de confirmação do recebimento. 
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Figura 53: Tela para escolher a impressão do protocolo. 

 4.3.12  Imprimir  

Ao clicar no botão imprimir, serão apresentadas três opções, conforme Figura 53, onde será possível 

imprimir a etiqueta que será colada na capa do processo, a ficha do protocolo ou a folha de vista que 

identifica o dia do recebimento dos autos, a distribuição e a remessa ao Promotor Vinculado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.4  Consultas 
 4.4.1  Pesquisa Avançada 

Esta pesquisa contém todos os dados utilizados nas telas do cadastro de protocolo com o objetivo de 

auxiliar a localização de um determinado protocolo. Caso seja uma pesquisa recorrente, é possível 

Figura 54: Arquivo .pdf do protocolo. 
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salvar a pesquisa para que seja utilizada posteriormente, sem que precise digitar os dados novamente. 

Para isso, basta preencher os dados e clicar no botão Salvar Filtro. Caso deseje excluir um Filtro salvo, 

basta o usuário selecionar o filtro e clicar no botão Excluir Filtro conforme Figura 55. 

 

 4.4.2  Pesquisa de Pareceres 
Todo documento adicionado no SIMP será processado e disponibilizado nesta pesquisa. Seu objetivo é 
facilitar a pesquisa dos documentos elaborados pelos Promotores e Procuradores conforme Figura 56. 

Informações úteis para realizar a pesquisa de pareceres pelo conteúdo do Documento: 

 Esta pesquisa não retorna documentos e protocolos sigilosos. 

 Para consultar mais de uma expressão, utilize as palavras-chave AND e OR. AND 
considera documentos que contenham as duas expressões a procurar, e OR considera documentos 

Figura 55: Tela da Pesquisa avançada. 
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que contenham ao menos uma das duas expressões. 

 Açaí AND estragado, resulta em documentos que contenham as palavras "Açaí" e "estragado" 
no mesmo texto. Já 03123/2008 OR Câmara, resulta em documentos que contenham em seu 
conteúdo "03123/2008", "Câmara" ou ambas. 

 Coloque termos exatos entre aspas duplas. 

 "Posto de saúde" AND "Santa Cruz do Arari", resulta em documentos que contenham 
ambas estas expressões. As aspas duplas são usadas para procurar termos compostos por mais de 
uma palavra. 

 Coloque um sinal de menos antes das palavras ou expressões que deseje excluir da 
pesquisa. 

 Homicídio –“arma de fogo”, apresenta documentos que contenham a palavra homicídio, 
porém, excluindo do resultado todos aqueles que possuam no mesmo texto a expressão “arma de 
fogo”. 

Figura 56: Tela da Consulta de pareceres. 
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 4.5  Relatórios 
 

O SIMP possui os seguintes relatórios disponíveis: Remessa, Protocolos enviados para local, 

Produtividade, Inventário, Distribuição, Maria da Penha, Entrada e Saída. Estes relatórios tem o 

procedimento de confecção parecido às consultas, ou seja, por meio do preenchimento de filtros. 

 

Após estabelecer quais os filtros serão utilizados, basta clicar em gerar relatório. 
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 5  CONTATOS 
 

Abaixo são listados contatos úteis relacionados ao SIMP. 

Divisão de Processos Criminais 4006-3595 e 4006-3521 

Divisão de Processos Cíveis 4006-3594 e 4006-3520 

Divisão de Processos Especiais (2º grau) 4006-3518 e 4006-3630 

Help Desk do SIMP 4006-3552 e 4006-3553  

E-mail   simp@mp.pa.gov.br 

 


