
Ministério Público Federal
Sistema Único de Informações

Apresentação:

O Único é o Sistema Integrado de Informações Institucionais do Ministério Público Federal 

que controla a gestão do fluxo processual no MPF. Criado para agilizar e unificar o trâmite de 

documentos  judiciais  e  administrativos,  ele  permite  a  integração  nacional  do  MPF  de  forma 

transparente, além de dar celeridade e segurança à tramitação de processos. 

 Além  dessa  integração,  o  sistema  provê  uma  série  de  ferramentas  para  as  atividades 

institucionais do MPF, com a utilização de novas tecnologias, só agora disponíveis. Documentos 

eletrônicos  produzidos  pelo  editor  de  textos  dentro  do  sistema,  certificação  digital,  assinatura 

eletrônica,  indexação  textual,  pautas  informatizadas,  importação  de  dados  dos  processos  do 

judiciário e o acesso ao sistema remotamente, são algumas das inovações. 

 Atualmente, ele está implantando em todas as Procuradorias da República nos Estados e nas 

Procuradorias  Regionais  da  República.  A  próxima  etapa  do  projeto  é  sua  implantação  na 

Procuradoria Geral da República.

 O Sistema possui os seguintes princípios:

 I  –  confiabilidade  e  integridade  das  informações  relativas  a  documentos  e  processos 

cadastrados nas bases de dados institucional;

II – transparência,  disponibilidade e agilidade na obtenção, pelo usuário,  de informações 

seguras  e  precisas  sobre  a  atuação  do  MPF,  inclusive  com possibilidade  de  leitura  das  peças 

produzidas  em  cada  fase,  observado  o  grau  de  confidencialidade  atribuído  às  informações, 

consoante os normativos do MPF;

IV  –  integração  de  soluções  de  tecnologia  da  informação,  com  redução  gradativa  do 



quantitativo de sistemas utilizados no MPF, bem como melhoria no alinhamento das soluções com 

as necessidades de negócio;

V – facilidade e  agilidade na obtenção,  pelas  unidades  da Secretaria  Geral  do MPF, de 

informações gerenciais e de caráter estratégico relativas a documentos e processos;

VI  –  automatização  de  procedimentos  operacionais,  com  redirecionamento  da  força  de 

trabalho neles empregada para realização de outras atribuições; 

Sistema Único e o Processo Eletrônico

Diante  do  processo  de  informatização  da  Justiça  Brasileira,  principalmente  após  a 

publicação da Lei nº 11.419 de dezembro de 2006 – Lei da Informatização Judicial (LIP) – iniciou-

se uma nova fase no Processo Jurisdicional, proporcionando meios legais para a implantação do 

processo virtual na Justiça Federal. 

Para viabilizar  tal  implantação,  o Ministério  Público Federal  participou da assinatura do 

Termo de Acordo de Cooperação Técnica – TACT nº 58/2009, a fim de garantir a interoperabilidade 

dos  sistemas  de  processo  eletrônico.  Segundo o  Acordo,  a  implantação  do  processo  eletrônico 

compreende quatro operações: (1) entregar aviso de comunicação processual, (2) consultar teor da 

comunicação, (3) consultar o processo e (4) enviar as manifestações eletronicamente. 

Para viabilizar a tramitação dos processos eletrônicos, o MPF está trabalhando na integração 

do Sistema Único com os sistemas do Poder Judiciário, por meio da da tecnologia web service. Uma 

vez integrados os sistemas, a tramitação dos autos será virtual, permitindo ao membro do Ministério 

Público  Federal,  além  de  acessar  os  autos  eletrônicos,  remeter  sua  manifestação  também  em 

formato eletrônico.

A criação dessa infraestrutura de comunicação ainda não foi concluída nas cinco regiões 

judiciárias, mas todas já estão trabalhando em fase de homologação ou produção, como é o caso dos 

Tribunais Regionais Federais da  3ª e 5ª Regiões.



Com  relação  aos  tribunais  superiores  (TSE,  STF  e  STJ),  todos  possuem  sistemas  de 

tramitação eletrônica independente do PJe1, capaz de atender às demandas e peculiaridades de cada 

órgão.  Atualmente  está  sendo  desenvolvido  um  trabalho  conjunto  entre  as  equipes  de 

desenvolvimento do MPF e daqueles tribunais da seguinte forma:

• TSE: já está em fase de testes a interoperabilidade da comunicações de dados entre a PGR e 

o TSE;

• STJ:  os  servidores  de  desenvolvimento  daquele  órgão  estão  trabalhando  na  fase  1  de 

implementação do processo eletrônico, qual seja, o envio das intimação eletronicamente, 

visto que os autos, em sua maioria, já são digitalizados e encaminhados à esta PGR via pen 

drive. Em contrapartida, os servidores de desenvolvimento da PGR estão trabalhando na 

operação  4,  que  é  desenvolver  uma ferramenta  no  sistema  Único,  que  está  em vias  de 

implementação, de envio de manifestações e dos próprio autos eletronicamente. 

• STF: foi elaborada uma minuta de Termo de cooperação entre a PGR e o STF, que está em 

processo  de  análise  para  posterior  assinatura.  Atualmente,  o  STF  já  encaminha 

eletronicamente a maioria dos autos cíveis e constitucionais via webservice, encaminhando 

somente os autos criminais de forma física. A intenção do termo de cooperação é unificar as 

forças  de  trabalho  para  fazer  com  que  todos  os  processos  tramitem  eletronicamente, 

inclusive com saída da manifestação e do próprio processo por meio do Sistema Único.

A implantação do processo eletrônico acarretará, dentre outros, os seguintes benefícios: 

• Economia nos custos judiciais, tendo em vista a diminuição dos gastos com a manutenção 

dos processos físicos;

• Preservação do meio ambiente, pois não haverá a necessidade de se produzir material de 

expediente,  seja  folhas  de  papel,  seja  canetas,  seja  carimbos  e  demais  materiais 

anteriormente utilizados;

• Manuseio mais fácil e agradável;

1 O Processo Judicial Eletrônico (Pje) é o  sistema de informática desenvolvido pelo CNJ em parceria com os 
tribunais, para atender todos os segmentos do Judiciário.



• Maior agilidade no acesso às informações em meio magnético;

• Ganho de tempo nos  recursos  impetrados  e  certeza na  tempestividade  da contagem dos 

prazos.

Gerador de Consultas (GCONS)

Outra  ferramenta  disponível  no  Sistema  Único  é  o  Gerador  de  Consultas  (Gcons),  um 

software que permite a elaboração de consultas pelo usuário final do Sistema, sem necessariamente 

a intervenção da Área de Informática.

Por meio do Gcons, é possível extrair dados estatísticos de determinada unidade ou de um 

tipo  específico  de  ação.  Hoje,  pode-se  saber,  por  exemplo,  quantas  denúncias  relacionadas  à 

improbidade  administrativa  foram  oferecidas,  quantos  inquérito  policiais  o  MPF  recebeu  em 

determinado ano ou quantas ações civil públicas foram propostas por área.

O GCONS oferece, em resumo, as seguintes funcionalidades:

• Execução pela Intranet;

• Construção  de  Consultas  com  uso  de  parâmetros,  agrupamentos,  ordenação  e 

preferências.

• Compartilhamento e/ou Envio das Consultas Geradas;

• Armazenamento nos formatos HTML, PDF e Excel; e

• Envio por e-mail das Consultas Geradas.


