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PORTAL DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO
Com o objetivo de estender os benefícios da virtualização a todos os cidadãos, o Ministério
Público do Estado de Mato Grosso disponibilizou em seu Site uma área para que o cidadão
solicite cópia de procedimentos bem como realize a juntada de documentos aos autos
extrajudiciais que tramitam na Instituição.
Com isso o MP/MT busca aumentar a celeridade dos procedimentos extrajudiciais bem como
gerar mais uma facilidade e economia a sociedade.

Importante lembrar que o peticionamento por meio do Site do MP está disponível para qualquer
procedimento extrajudicial, sendo ele eletrônico ou não.
O link que leva o usuário ao Portal de Peticionamento se encontra na parte inferior direita da
página principal no site do MP (www.mpmt.mp.br). Clicando no botão “Peticionamento Eletrônico”
o cidadão será remetido às opções disponíveis naquele portal.
Ao clicar no botão, imediatamente o Portal exibe as opções:
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1. Como solicitar um Peticionamento?
Ao selecionar a opção “Peticionar” um formulário é exibido para que se efetue o peticionamento.
Ao realizar o peticionamento, o Membro responsável pelo feito extrajudicial bem como seus
assessores receberão o pedido por meio do e-mail institucional. Cabe ao gabinete avaliar e
autorizar a juntada do documento ao protocolo. O mesmo é válido para quando se tratar de
autorizar o envio de uma cópia solicitada pelo portal.
Dica: Os campos que contém o "x" são de preenchimento obrigatório.

2. Como saber se uma cópia eletrônica recebida foi emitida pelo MP/MT?
O botão “Validar Documento” permite a verificação das cópias de procedimentos cuja a emissão
tenha sido efetuada e enviada diretamente pelo Sistema Integrado do MP para seu e-mail. Assim
pode-se garantir a veracidade e integridade do documento emitido pela Instituição.
Atenção! Caso o portal de peticionamento não consiga realizar a validação do arquivo emitido
pelo Ministério Público, procure a Promotoria responsável pelo procedimento extrajudicial para
verificação e o porquê da divergência.

3. Página de Registro de Indisponibilidades
Caso o site do MP, ou mesmo o Portal de Peticionamento, por qualquer motivo fique indisponível
por um longo período de tempo, o Departamento de Tecnologia da Informação do MP/MT
registrará o termo nesta página. Desta forma as partes envolvidas têm a possibilidade de
justificar, eventualmente, um atraso nas respostas ao MP, por exemplo.

4. Em caso de dúvidas, quem devo procurar?
O Departamento de Tecnologia da Informação do Ministério Publico possui uma equipe
capacitada a tirar eventuais dúvidas e receber sugestões que sirvam para melhorar cada vez mais
os serviços de nossa Instituição.
Contato: (65) 3613-5166 / e-mail: sistemas@mpmt.mp.br
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