
O Protocolo Eletrônico é de uso exclusivo de PESSOAS JURÍDICAS – 
órgãos e entidades públicas e empresas privadas  –, desde que a 

documentação a ser protocolada NÃO seja manifestação a respeito de 
um processo existente na Instituição.

Para os casos de procedimentos que já tramitam no MPF, o canal a ser 
utilizado é o Peticionamento Eletrônico

(www.peticionamento.mpf.mp.br).
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É o  canal exclusivo para protocolar eletronicamente documentos e 
processos destinados a qualquer unidade do Ministério Público Federal. 

Indicada para uso de pessoas jurídicas, a ferramenta não requer 
cadastro prévio para sua utilização.
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De acordo com a Portaria PGR/MPF nº 1.213/2018, o MPF não recebe 
documentos entregues de forma presencial ou encaminhados via postal.
O Órgão recebe APENAS documentos digitalizados e encaminhados pelo 

serviço eletrônico disponível em: www.protocolo.mpf.mp.br



Não há necessidade de cadastramento prévio para utilizar o
Protocolo Eletrônico. Basta seguir os passos abaixo:

Acessar o endereço: www.protocolo.mpf.mp.br; �
Preencher os dados do remetente, do responsável pelo envio e 
do destinatário;�
Depois da descrição do documento, selecionar o(s) arquivo(s) e 
marcá-lo(s) como sigiloso(s), quando necessário; e�

� Após declarar que os dados são verdadeiros, clicar em Protocolar.

	���������

O protocolo remetido com mais de uma solicitação poderá ser devolvido a qualquer 
tempo. Para cada pedido, deverá ser enviado um protocolo eletrônico distinto.
Documentos digitais ou digitalizados ilegíveis poderão ser devolvidos a qualquer tempo; 
e o prazo de tramitação do processo ficará suspenso até nova remessa do documento 
devolvido.
A documentação de cada protocolo poderá ser concentrada em um ou mais arquivos. 
Podem ser encaminhados documentos em diversos formatos ( xls, xlsx, ods, odt, doc, 
docx, .csv e .pdf). O documento principal deve ser salvo em pdf.
É possível anexar diferentes arquivos referentes ao objeto; contudo é preciso observar o 
tamanho de limite individual de cada arquivo – 10Mb. O limite total para upload é 100Mb. 
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Conheça os demais serviços eletrônicos prestados pelo MPF em 

www.mpf.mp.br/mpfservicos

ou por meio do aplicativo MPF Serviços.




