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INTRODUÇÃO

A Lei de Acesso à Informação - Lei nº 12.527, sancionada em 18
de novembro de 2011, entrou em vigor no dia 16 de maio de 2012 e regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º
do art. 216 da Constituição Federal, regulamentada pelo Decreto nº 7.724, de 16 de
maio de 2012.

No  âmbito  do  Ministério  Público  da  União  e  dos  Estados,  a
Resolução CNMP nº 89, de 28 de agosto de 2012, regulamenta a Lei de Acesso à
Informação.

O Ministério  Público  de Rondônia  disponibilizou na sua página
eletrônica o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), cujo
acesso poderá ser feito por meio do endereço: http://sic.mpro.mp.br:8080/sic.

Este manual tem como objetivo facilitar o acesso e o manuseio do
Sistema e-SIC e é destinado aos cidadãos que usarão o sistema. 
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O Sistema Eletrônico de Serviço de Informações ao Cidadão

O Sistema e-SIC fica disponível no seguinte endereço: (http://sic.mpro.mp.br:8080/sic).
Nesse  ambiente  é  possível  registrar  uma  manifestação,  consultar  andamentos  e/ou
complementar/atualizar dados.

O  sistema permite  que  qualquer  pessoa  -  física  ou  jurídica  -  encaminhe  pedidos  de
acesso à  informação ao Ministério  Público  de Rondônia.  Por  meio  do Sistema e-SIC
também é possível realizar outras ações, como:
• Acompanhar pedidos de acesso à informação: trâmites e prazos;
• Entrar com recursos e acompanhar o andamento deles;
• Apresentar reclamação por omissão de resposta; e
• Consultar respostas recebidas

Suporte do Sistema SIC: Caso você tenha problemas ao utilizar o e-SIC e não consiga
tirar suas dúvidas por meio deste Manual, entre em contato com o Serviço de Informações
ao Cidadão pelo e-mail sic@mpro.mp.br.
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Primeiro Acesso ao e-SIC

Para acessar o e-SIC, é necessário seguir os seguintes passos:

1-  Acesse  o  link do  e-SIC,  disponível  na  página  do  Ministério  Público  de  Rondônia
(www.mpro.mp.br) ou digite: http://sic.mpro.mp.br:8080/sic.

2- Depois, clique  na imagem ou  em “Clique aqui para realizar seu pedido de
informação”.

3- Por fim, preencha o formulário. Os campos com * (asterisco) são de preenchimento
obrigatório.
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Como Fazer Seu Pedido de Informação

Após  ter  clicado  na  imagem  ou  em “Clique  aqui  para  realizar  seu  pedido  de
informação”, aparecerá o formulário abaixo.
Os campos com asterisco são obrigatórios (Art. 10, Lei nº 12.527/2011).
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Passo a passo:

 Marque se é pessoa física ou jurídica;
 Preencha os dados cadastrais;
 No campo Dados do Pedido, indique a Forma de Recebimento da Resposta da

solicitação: buscar/consultar pessoalmente ou correspondência física (com custo)
ou pelo sistema e-SIC;

 Em seguida escreva seu pedido de acesso à informação no campo Descrição da
solicitação;

 Após escrever sua solicitação, clique em Confirmar;
  Após a confirmação da sua solicitação você receberá, automaticamente, via  e-
mail, número  do  protocolo  e  senha,  e  poderá  fazer  o  acompanhamento  em
Acompanhe Aqui Seu Pedido de Informação;

 Guarde  esse  número:  ele  é  a  forma  mais  rápida  de  acompanhar  seu  pedido
futuramente.  O  órgão  tem  até  20  dias  para  responder  o  seu  pedido,
prorrogáveis, caso necessário, por mais 10 dias.

Atenção:

 Você  pode  adicionar  anexos  para  complementar  o  seu  pedido.  São  aceitos
arquivos de até 4 megabytes;

 Faça um pedido de cada vez.  Assim, seu pedido ficará mais claro e a resposta
poderá chegar mais rapidamente. Caso você decida enviar mais de uma pergunta
de  uma  vez  só,  elas  serão  respondidas  em  conjunto  mesmo  que  uma  das
informações já esteja disponível.

Nota:
Informações que versem sobre a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas,
bem como informações classificadas e sujeitas a outras hipóteses de sigilo previstas em
legislação, a exemplo do sigilo bancário, fiscal e comercial, não serão abertas ao público.
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Acesso ao Sistema e-SIC

Para acessar o e-SIC, entre no site do Ministério Público de Rondônia e clique no  link
SIC, disponível no Guia Rápido (conforme consta na imagem) 

 ou na imagem ou digite http://sic.mpro.mp.br:8080/sic.

A seguir:

 Clique em Acompanhe aqui o seu pedido de informação;
 No campo login, digite o número do CPF;
 Digite a senha e clique em entrar;

ATENÇÃO:

Esqueceu seu nome de usuário ou senha? Clique nos links para recuperá-los.
Os dados serão enviados para o seu e-mail cadastrado no sistema.
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Funções do Sistema e-Sic

Por  meio  do  sistema,  você  pode  registrar  pedidos  de  acesso  à  informação,  interpor
recursos, consultar pedidos, entre outras ações.

 Nesta seção você pode enviar um pedido de acesso à informação.
 Você pode localizar um pedido de acesso e acompanhar seu andamento nesta

seção.  Você  ainda  pode  ver  a  resposta  que  foi  dada  ao  seu  pedido,  realizar
reclamação e entrar com recursos.

 Nesta seção é possível acompanhar o andamento dos recursos interpostos, além
de consultar as respostas dadas aos seus recursos e, quando possível, recorrer a
outra instância.

ATENÇÃO:

Também é possível acessar essas funções pelo menu superior do e-SIC.
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Envio de Avisos por e-mail pelo e-SIC

Você receberá avisos por e-mail, enviados pelo e-SIC, quando:

  Seu pedido, recurso ou reclamação for enviado com sucesso;
  O prazo de resposta do seu pedido for prorrogado;
  Seu pedido for encaminhado a outro órgão, entidade ou empresa;
  A resposta do seu pedido ou recurso estiver disponível.
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Como Localizar um Pedido de Informação

Acesse o e-SIC no site do Ministério Público de Rondônia e clique no link SIC, disponível
no Guia Rápido (conforme consta na imagem) 

 ou na imagem ou digite http://sic.mpro.mp.br:8080/sic.

A seguir:

 Clique em Acompanhe aqui o seu pedido de informação;
 No campo login, digite o número do CPF;
 Digite a senha e clique em entrar;

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rua Jamari, nº 1555 – Bairro Olaria – CEP 76.801-917 – Porto Velho/RO (69) 3216-3700 (ramal 770) - 0800 647 3700
site: http://sic.mpro.mp.br:8080/sic  –  e-mail: sic@mpro.mp.br                                                   11

mailto:sic@mpro.mp.br


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

                Serviço de Informações ao Cidadão

Na  seção  Consultar  Pedido é  possível  acompanhar  o  andamento  dos  pedidos
realizados por você, tenham sido eles já respondidos ou não.

 O preenchimento  do  campo “Protocolo”  é a  forma mais  fácil  de localizar  um
pedido, pois a busca dará como resultado apenas um pedido específico.

 Se você não preencher nenhum filtro e clicar em “Consultar Pedidos”,  todos os
pedidos realizados por você serão listados.

Após localizar e abrir o pedido que deseja, você terá acesso a vários dados sobre ele, 
clicando em “Detalhar”.
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A aba Pedido de Informação apresenta informações sobre o pedido que foi realizado por
você, como:

 Número de protocolo
 Data de abertura
 Solicitante
 Forma de recebimento da resposta
 Descrição da solicitação
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A aba Histórico aparecerá apenas quando seu pedido tiver sido respondido.

Nela você encontra:

 Data e hora
 Descrição
 Justificativa
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Recurso

Quando um pedido é respondido, o sistema oferece ao usuário a opção de entrar com
recurso à autoridade hierarquicamente superior àquela que deu a resposta por meio
da aba “Recurso”.

O  usuário  poderá  interpor  recurso  no  prazo  de  10  dias,  a  contar  da  ciência  do
recebimento da resposta.

Finalizado o prazo, o botão não ficará mais disponível.

Prazo: a autoridade hierarquicamente superior à que adotou a decisão deverá apreciar o
recurso em até cinco dias, contados a partir da data de apresentação do recurso.
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Prazos

O Decreto nº 7.724 regulamenta a Lei de Acesso à Informação e determina os  prazos
seguidos pelo e-SIC.

Pedido de acesso
O prazo para recebimento de resposta é de até 20 dias. O órgão pode prorrogá-lo por
mais 10 dias, caso haja justificativa.

Recursos
Prazo  para  o  cidadão  apresentar  recurso  é  de  até  10  dias,  contados  da  ciência  da
decisão.

Prazo para manifestação do órgão
São cinco 5 dias, contados do recebimento do recurso.

Reclamação
O prazo para o cidadão reclamar é de até 10 dias após o término do prazo legal do órgão
para responder.

Prazo para manifestação do órgão
O órgão tem cinco dias, contados do recebimento da reclamação.

Atenção:

 Pedidos realizados após as 18h.
Devido ao horário de funcionamento dos protocolos, os pedidos, recursos e reclamações
realizados entre 18h e 23h59 serão considerados como se tivessem sido realizados
no dia útil seguinte e a contagem só terá início a partir do primeiro dia útil posterior.

 Prazo final coincidindo com final de semana ou feriado.
Quando o  prazo final  para responder a solicitação coincidir com  final de semana ou
feriado, ele será postergado para  o próximo dia útil. Por isso, o prazo para envio da
resposta  pode não ser  exatamente  o  de 20 dias  ou,  caso haja  prorrogação,  30  dias
corridos.
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