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Unidade   de   Aplicação:  

Promotorias   de   Justiça  

Responsável(is)   envolvido(s):  

Secretarias,   assessorias   e   Promotores   de   Justiça.  
Objetivo:   

Conversão   de   Inquéritos   Policiais   Físicos   em   Eletrônicos  
 
1. PROCEDIMENTO  

 

Nº  Atividade  Responsáveis  Informações   Complementares  

1  
Verificar  se  foi  ajustada  com  a       
Delegacia  de  Polícia  conversão  de      
IPs.  

Unidade   MP  -x-x-x-  

1.1  
Ajustar  com  a  Delegacia  de  Polícia       
local  a  conversão  dos  IPs  físicos       
em   eletrônicos.  

Unidade   MP  

Essa  conversão  necessita  de     
registros  no  sistema  da  Polícia  Civil       
(PPJe),  em  razão  do  que  é       
necessário  ajustar  com  a  Delegacia      
de  Polícia  que  será  feito  esse       
trabalho,  reservando  um  horário  e      
servidor  da  polícia  para  que  esse       
trabalho  possa  ser  feito     
conjuntamente  ou  por    
videoconferência.  Também  é    
importante  a  participação  do  TJPR      
nesse  acordo  inicial,  já  que  muitos       
problemas  serão  resolvidos  pelos     
cartórios  judiciais.  E,  por  fim,      
conversar  com  os  colegas  Membros  e       
servidores  para  expandir  o  projeto      
para   as   demais   Promotorias.  

2  Verificar  se  o  Inquérito  encontra-se      
na   Promotoria.  

Unidade   MP  -x-x-x-  

2.1  
Caso  os  autos  não  se  encontrem  na        
Promotoria,  solicitar  Inquérito  para     
converter   eletronicamente.  

Unidade   MP  

Negociar  com  a  Delegacia  de  Polícia       
o  volume  de  IPs  que  serão       
convertidos,  por  etapa,  de  acordo      
com  a  capacidade  de  digitalização  da       
unidade   ministerial.  
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2.1.1  Receber   o   IP.  Unidade   MP  -x-x-x-  

2.1.2  Conferir   carga.  Unidade   MP  -x-x-x-  

2.1.3  Receber   IPs   no   PROMP.  Unidade   MP  

Para  recebimento  do  IP  no  PROMP,  é        
utilizada  a  funcionalidade    
“Recebimento  massivo  -  No  dos      
Documentos”.  

2.1.4  
Verificar   se   Delegado   cumpriu   todas  
as   diligências.  

Unidade   MP  -x-x-x-  

2.2  
Verificar  se  Inquérito  está  pronto      
para  denúncia  /  arquivamento  ou  é       
caso   de   ANPP.  

Unidade   MP  -x-x-x-  

2.2.1  

Caso  esteja  pronto  para  denúncia  /       
arquivamento  ou  é  caso  de  ANPP,       
não  converter  em  IPe  e  encerrar       
processo.  

Unidade   MP  -x-x-x-  

3  Desmontar   processo   físico.  Unidade   MP  -x-x-x-  

4  Realizar   higienização.  Unidade   MP  

A  higienização  consiste  na  retirada  de       
grampos,  papeis  colados,  clips  e      
outros  objetos  que  possam  atrapalhar      
a   passagem   do   papel   pelo   scanner.  

5  Organizar   diretório.  Unidade   MP  
Organizar  as  pastas  da  rede  para       
facilitar  a  identificação  de  arquivos,      
para   a   fase   de   Upload.  

6  Verificar   a   existência   de   mídia.  Unidade   MP  -x-x-x-  

6.1  Se   houver   mídia,   extrair   a   mídia.  Unidade   MP  -x-x-x-  

6.2  
Converter  o(s)  arquivo(s)  de  áudio  e       
vídeo   para   webm   e   ogg.  

Unidade   MP  
O  software  utilizado  para  conversão      
dos  arquivos  de  áudio  e  vídeo  é  o         
Winff.  

6.3  
Organizar  os  arquivos  em  pdf  na       
pasta   da   rede.  Unidade   MP  -x-x-x-  
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7  Digitalizar   inquérito   integralmente.  Unidade   MP  

A  digitalização  das  capas  é  feita  da        
seguinte  maneira:  primeiro  é  feita      
uma  cópia  (na  impressora  ou      
copiadora)  da  capa;  com  a  cópia  em        
mãos,   é   feita   a   digitalização.  
Em  caso  de  IPs  com  apensos  ou        
anexos,  é  recomendável  digitalizar  os      
arquivos   separadamente.  

8  Verificar  se  a  digitalização  está      
correta.  Unidade   MP  

Com  o  inquérito  físico  em  mãos,  a        
equipe  do  MP  fará  conferência  se  a        
digitalização   foi   feita   corretamente.  
Os  erros  mais  recorrentes  são:      
páginas  em  branco,  documentos     
ilegíveis,  digitalização  de  documentos     
coloridos  sem  boa  visibilidade,     
páginas   faltando   ou   fora   de   ordem.  

8.1  
Se  a  digitalização  não  estiver      
correta,   retornar   à   etapa   7.  

Unidade   MP  -x-x-x-  

9  Segmentar   arquivos.  Unidade   MP  

É  realizada  no  programa     
Segmentador,  que  reduz  o  tamanho      
dos  arquivos  para  até  3  MB  e  nomeia         
e  separa  os  documentos  peça  por       
peça.  
O  nome  dos  documentos  devem      
estar  de  acordo  com  a  Instrução       
Normativa  05/2014,  conforme  a     
“Tabela  Nomenclatura  de    
Documentos  para  Digitalização  Área     
Criminal”,   disponível   na   intranet.  

10  Salvar   o   arquivo.  Unidade   MP  
Os  arquivos  são  salvos  em  pasta       
compartilhada  na  rede,  que  todos      
integrantes   do   projeto   têm   acesso.  

11  Separar   cota   ministerial.  Unidade   MP  

Para  facilitar  o  prosseguimento  do      
feito  é  separada  a  última  cota  do        
Ministério  Público,  que  dará     
direcionamento  de  quais  serão  os      
próximos   passos    a   seguir.  

12  Assinar   digitalmente.  Unidade   MP  Todos  os  documentos  a  serem      
inseridos  no  Projudi  devem  possuir  a       
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assinatura  do  Promotor  de  Justiça,      
devendo  ser  realizado  procedimento     
de   assinatura   via   Certificado   Digital.   
A  extensão  do  arquivo  é  alterada       
para  p7z  quando  o  documento  é       
assinado   digitalmente.  

13  Montar   processo   físico.  Equipe   MP  -x-x-x-  

14  
Verificar  se  a  distribuição  do  IP  está        
correta.  Equipe   MP  

Para  que  a  conversão  seja      
bem-sucedida,  é  necessário  que  o  IP       
esteja  remetido  para  a  unidade  do       
Ministério  Público  correta;  do     
contrário,  o  Projudi  dá  um  erro,  que        
impede  a  conversão.  Além  disso,  é       
uma  oportunidade  para  endereçar  o      
IP  para  a  PJ  correta  (via  botão        
“Alterar  Promotoria”,  pela  consulta     
das  Resoluções  de  Distribuição  de      
Serviço.  

14.1  

Se  a  distribuição  não  estiver      
correta,  encaminhar  os  autos  à      
Promotoria  correta  no  Projudi  por      
meio   do   botão   “Alterar   Promotoria”.  

Equipe   MP  -x-x-x-  

15  
Fazer  upload  (juntada)  das  peças      
segmentadas  do  IP  e  das  mídias  no        
Projudi.  

Equipe   MP  

É  necessário  utilizar  a  funcionalidade      
“peticionar”,  selecionando  o  tipo     
“Conversão  de  IP  físico  em      
eletrônico”  e  juntando  os  arquivos      
com  as  peças  segmentadas     
separadamente,  nomeando-as  de    
forma   individualizada.  
Após  a  inserção  de  todos  os       
documentos,  deve-se  fazer  o  upload      
(juntada)  da  última  cota  ministerial  de       
pedido  de  diligências,  pela     
funcionalidade  “Peticionar”,   
selecionando  o  tipo  “Requerimento  de      
Diligências”.  
Caso  o  IP  tenha  apensos  ou  anexos,        
é  recomendável  fazer  upload  do      
processo  e  de  cada  apenso      
separadamente,  em  movimentações    
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distintas  no  Projudi.  Assim,  fica  mais       
fácil   ler   e   entender   o   inquérito.  
Ao  fazer  o  upload,  também  é       
importante  observar  o  sigilo  dos      
procedimentos,  informando  ao    
cartório  para  tomar  as  medidas      
cabíveis.  

16  
Fazer  carga  do  inquérito  físico  no       
PROMP.  Equipe   MP  -x-x-x-  

17  
Fazer  baixa  do  inquérito  físico  para       
a   Delegacia.  Equipe   MP  

Após  a  digitalização,  os  IPs  ficam  na        
Delegacia  até  a  denúncia;     
posteriormente,  são  remetidos  para     
as  varas  ficarem  com  a  guarda  dos        
procedimentos   físicos.  

18  
Conferir  se  número  único  (NUP)      
está   cadastrado   no   PPJ-e.  

Equipe   Polícia  
Civil  -x-x-x-  

18.1  
Se  não  estiver  cadastrado,     
cadastrar  número  único  (NUP)  no      
PPJ-e.  

Equipe   Polícia  
Civil  

É   importante   ressaltar   que   o   inquérito  
policial   tem   duas   numerações:   uma  
da   Delegacia,   no   formato   “número   /  

ano”;   e   outra   pelo   número   único  
processual   (NUP),   atribuído   quando   é  

distribuído   pelo   Projudi.   Neste  
momento   do   fluxo,   o   número  

cadastrado   será   vinculado   ao   número  
do   IP   da   Delegacia.  

19  
Conferir  se  o  número  único  (NUP)       
cadastrado   está   correto.  

Equipe   Polícia  
Civil  -x-x-x-  

19.1  
Se  não  estiver  correto,  corrigir      
número   único   (NUP)   cadastrado.  

Equipe   Polícia  
Civil  -x-x-x-  

20  Realizar   videoconferência.  Equipe   Polícia  
Civil   e   MP  

Para  conversão  do  IP,  é  importante       
que  o  MP  e  a  Polícia  Civil  trabalhem         
juntos,  para  otimização  do  trabalho  e       
esclarecimento  de  dúvidas  e     
verificações   necessárias.   
Por  isso,  recomenda-se  a  realização      
de  videoconferência,  especialmente    
durante  a  vigência  do  isolamento      
social,  podendo-se  utilizar    
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ferramentas  como  Google  Meet,     
Zoom  ou  o  Conferência  Paraná  (da       
Celepar).  
Outra  questão  importante  é  conversar      
com  o  cartório  judicial  sobre  a       
realização  das  digitalizações,  para     
que  eles  não  interpretem     
equivocadamente  o  upload  como     
Denúncia  ou  Arquivamento.  Caso     
façam  “concluso  para  despacho”,  o      
sistema  dá  um  erro  na  hora  da        
conversão.  Uma  sugestão  é     
encaminhar  uma  lista  prévia  de  todos       
os   IPs   que   estão   sendo   digitalizados.  

21  Gerar   certidão   de   conversão.  Equipe   Polícia  
Civil  -x-x-x-  

22  Assinar   certidão   no   PPJ-e.  Equipe   Polícia  
Civil  

A   assinatura   da   certidão   é   eletrônica,  
por   meio   do   uso   do   certificado   digital.  

23  
Realizar  a  conversão  do  inquérito      
físico   para   eletrônico   no   PPJ-e.  

Equipe   Polícia  
Civil  

Foi  desenvolvida  uma  rotina  no      
sistema  que,  ao  elaborar  a  certidão       
de  digitalização,  automaticamente  o     
sistema  cancela  a  distribuição  física  e       
converte  o  IP  em  eletrônico.  Na       
prática,  o  sistema  certifica  e  depois       
comunica   o   Projudi.  

24  Imprimir   certidão   de   conversão.  Equipe   Polícia  
Civil  -x-x-x-  

25  
Juntar  certidão  ao  Inquérito  Policial      
físico.  

Equipe   Polícia  
Civil  -x-x-x-  

26  Armazenar   IP   na   Delegacia.  Equipe   Polícia  
Civil  -x-x-x-  

 
2.   SIGLAS   E   DEFINIÇÕES  
 
2.1  Conversão  de  IPs :  procedimento  de  digitalização  e  conversão  de  inquéritos  policiais  físicos  em  eletrônicos,                
realizados   no   PPJE   e   no   Projudi.  
2.2  Integrantes: conjunto  de  pessoas  que  integram  a  Instituição:  Promotores  de  Justiça,  assessores,  servidores  e                
estagiários   podem   encaminhar   a   demanda.  
2.3   IP :   sigla   para   inquérito   policial   físico.  
2.4   IPE :   sigla   para   inquérito   policial   eletrônico.  
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2.5  ANPP :  Acordo  de  Não  Persecução  Penal,  ajuste  entre  MP  e  investigado  que  estabelece  que,  uma  vez  cumpridas                   
determinadas   condições   propostas,   ensejará   arquivamento   da   investigação.  
2.6  Upload :  procedimento  de  transferência  de  arquivos  do  computador  para  o  Projudi,  equivalente  à  juntada  no                 
inquérito   policial   físico.  
2.7   Webm :   formato   de   arquivos   de   vídeo   que   são   permitidos   pelo   Projudi.   
2.8   Ogg:    formato   de   arquivos   de   áudio   que   são   permitidos   pelo   Projudi.  
2.9  Winff: software  de  conversão  de  arquivos  de  vídeo  para  a  extensão  webm;  e  arquivos  de  áudio,  para  a  extensão                     
ogg.  
2.10   PPJE :   software   utilizado   pela   Polícia   Civil   para   instauração,   trâmite   e   conversão   de   inquéritos   policiais.  
2.11   P7Z:    extensão   ou   formato   dos   arquivos   em   pdf   após   a   assinatura   com   o   certificado   digital.  
2.12  Promotoria  de  Justiça  (PJ): são  órgãos  de  administração  do  Ministério  Público,  com  pelo  menos  um  cargo  de                   
Promotor   de   Justiça   e   serviços   auxiliares   necessários   ao   desempenho   das   funções   institucionais   do   MP.  
2.13   MP:    Ministério   Público.  

 
3.   ANEXOS   E/OU   MODELOS  

 

Nº  Descrição  Disponível   em:  

01  Fluxograma   do   processo.  Ao   final   deste   documento.  
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