
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA REPÚBLICA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 11 DE ABRIL DE 2018.

Aprova  o  manual  de  normas  e  procedimentos  referente  ao  tema
Procedimento  Extrajudicial,  inserido  no  macroprocesso  Defesa  dos
Interesses da Sociedade.

O  SECRETÁRIO-GERAL DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  no  uso  da

atribuição que lhe confere o art. 6º, inciso V, do Regimento Interno Administrativo do Ministério

Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, e considerando a

necessidade  de  definir  normas  e  procedimentos  sobre  a  atuação  administrativa  nos  fluxos  de

procedimentos extrajudiciais do MPF, nas suas diversas áreas de atuação,RESOLVE:

Art.  1º  Aprovar  os  processos  de  trabalho  que  compõem  o  tema  Procedimento

Extrajudicial:

I – Receber e distribuir aos Ofícios;

II – Realizar triagem e designação;

III – Realizar atos de instrução e procedimentais;

IV – Acompanhar Extrajudicial;

V – Realizar finalização extrajudicial.

Art.  2º  Ficam  aprovadas  as  normas  técnicas  e  os  procedimentos  relativos  aos

processos inseridos no tema Procedimento Extrajudicial, conforme manual anexo.

Art.  3º  São atribuições  da Secretaria  de Modernização e Gestão  Estratégica e  da

Secretaria Jurídica e de Documentação, como responsáveis pelos processos:

I - Cumprir  rigorosamente as normas e procedimentos estabelecidas nos referidos

manuais, bem como prestar informações e esclarecimentos sobre a utilização destes;

II - Acompanhar o cumprimento dos manuais por todas as unidades envolvidas nos

respectivos processos de trabalho;
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III  -  Mensurar,  por  indicadores,  os  resultados  obtidos  após  o  mapeamento  dos

processos;

IV - Propor à Subsecretaria de Modernização da Atuação Finalística,  sempre que

necessário, a atualização e a revisão dos manuais.

Art. 4º É responsabilidade da Subsecretaria de Modernização da Atuação Finalística:

I  -  promover  a  análise,  a  formatação  e  as  devidas  atualizações  pertinentes  nos

manuais de normas e procedimentos.

II  -  providenciar  a  divulgação  e  o  registro  dos  respectivos  manuais  e  das  suas

posteriores modificações.

Art. 5° São indicadores dos processos:

I – Percentual de distribuições automáticas;

II – Percentual de procedimentos cíveis resolvidos pela via extrajudicial;

III – Percentual de procedimentos extrajudiciais autuados em formato eletrônico;

IV  –  Percentual  de  Procedimentos  Extrajudiciais  com  saída  direta  para  Órgão

Externo (Câmaras).

Art. 6° Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS

Este  texto  não  substitui  o p  ublicad  o   no  DMPF-e,  Brasília,  DF,    18     abr  .  201  8  .  Caderno  
Administrativo, p.   1  .  
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