
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA GERAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002.
  

Estabelece normas e  procedimentos  para  o  controle,  recebimento  e
expedição de correspondências.

1 - FINALIDADE

Estabelece normas e procedimentos para a autuação de expedientes, bem como para

o controle, a tramitação e o arquivamento de documentos e processos administrativos.

2 - ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Ministério Público Federal.

3 - CONCEITOS BÁSICOS

3.1 - CORRESPONDÊNCIAS/ EXPEDIENTE

Toda espécie de comunicação escrita,  com exceção dos processos administrativos

autuados pelas Unidades do Ministério Público Federal.

3.2- SIGNATÁRIO

Aquele a quem se destina ou remete alguma coisa.

3.3 -REMETENTE

Aquele que envia ou expede algo.

3.4- PROCEDÊNCIA

Órgão ou entidade que deu origem ao documento.

3.5- UNIDADE

ADMINISTRATIVA:  Setor  que  compõe  a  Secretaria  Geral  do  MPF  e  o  órgão

correspondente nas Procuradorias Regionais, Procuradorias da República nos Estados, no Distrito

Municípios. FIM: Órgão Superior que compõe a estrutura organizacional do MPF; a PFDC; e os

Gabinetes de Membros do MPF.

4.NORMAS



4.1 - A Seção de Expediente da Procuradoria-Geral da República e o setor correlato

nas Procuradorias da República nos  Estados,  no Distrito  Federal  e  nos  Municípios  cuidarão da

respectiva ·expedição e do recebimento de correspondências das Unidades do Ministério Público

Federal.

4.2 - Toda correspondência endereçada às Unidades do Ministério Público Federal

somente poderá dar entrada através da Seção de Expediente da Procuradoria Geral da República ou

do  setor  correlato  nas  Procuradorias  da  República  nos  Estados,  no  Distrito  Federal  e  nos

Municípios.

4.2.1 - No ato do recebimento deverá ser verificado:

a) se está devidamente dirigido a Unidade do MPF;

b) se consta o respectivo remetente com endereço para contato.

4.3 - A correspondência recebida envelopada não será aberta, exceto nos casos em

que seja necessário conferi-la com os dados constantes do recibo exigido pelo emitente ou quando

não constar destinatário identificável.

4.4 Quando se tratar de correspondências apócrifas, mas devidamente endereçadas a

Unidade do MPF, deverá se fazer a identificação do entregador através de formulário específico que

ficará arquivado no setores descritos no item 4.1 pelo período de 01 (um) mês.

4.5 -  Nas  correspondências  apócrifas  deverá  ser  aposto  o  número  seqüencial

correspondente ao formulário descrito no item anterior, com vista a possíveis consultas.

                4.6 - A impossibilidade da identificação do entregador poderá acarretar a recusa do

recebimento, bem como da distribuição aos respectivos destinatários.

4.7 - Em se tratando de correspondências cujo entregador se recuse a identificar-se

e/ou  recebê-la  em devolução,  o  responsável  pelo  respectivo  setor  descrito  no  item  4.1  poderá

realizar ou indicar uma entre as Unidades destinatárias, nos casos de correspondências circulares,

para abertura e verificação de conteúdo.

4.7.1 - Em se tratando de conteúdo ofensivo, deverá ser comunicado a autoridade

superior para as providências cabíveis. Não se configurando material abusivo/ofensivo, deverá ser

realizada a distribuição.

4.7.2 -Nas correspondências abertas para averiguação de conteúdo deverão constar,

além da  identificação do responsável  pelo  respectivo  setor  -  descrito  no  item 4.1  -  a  seguinte

descrição  CORRESPONDÊNCIA  APÓCRIFA  -  ABERTAPARA  AVERIGUAÇÃO  DE

CONTEÚDO IN/MPF/SG/Nº.

4.8 - Fica vedado aos setores descritos no item 4.1 o recebimento de correspondência

particular ou estranha ao interesse da Instituição, exceto quando entregue pelos Correios.



4.8.1 Para a entrega das  correspondências  acima vedadas  deverá ser  seguido os

critério  de  acesso  às  dependências  do  órgão,  conforme  estabelecido  nas  normas  de  segurança

interna.

4.9 - Os setores descritos no item 4.1 não se responsabilizarão pelas correspondências

particulares ou estranhas aos interesses da instituição entregues no setor pelos Correios, ficando o

destinatário obrigado a dirigir-se ao local de entrega para efetuar o recebimento no prazo máximo de

05 (cinco) dias úteis. Findo tal prazo, as correspondências serão devolvidas aos Correios com a

justificativa de "NÃO PROCURADO".

4.10 - A triagem e distribuição da correspondência será realizada através de caminhos

apropriados que facilitam operacionalização do trabalho. através

4.11 - As correspondências recebidas deverão ser conferidas e cadastradas em módulo

e rotina do sistema de dados de controle de correspondências.

4.12 - As Correspondências serão distribuídas em, no máximo, 01 (uma) hora após o

seu recebimento.

a)  Todas  as  correspondência  deverão  ser  entregue  mediante  recibo,  exceto  as

relacionadas a propagandas comerciais e/ou promocionais.

4.13 - Cabe aos destinatários, no ato do recebimento das correspondências remetidas

pelos setores descritos no item 4.1, conferir e firmar recibo através do formulário que acompanha as

correspondências.

4.13.1 -Durante o período de férias e/ou recesso as Unidades deverão manter plantão

diário para o recebimento das correspondências e periódicos - Diários Oficiais e de Justiça, jornais,

revistas, etc.

4.13.2 - Quando a Unidade se encontrar fechada ou sem a presença de alguém para

efetuar o recebimento, deverá ser lavrada a Notificação de Expediente, a qual deverá ser deixada na

recepção  do  andar  correspondente  para  que  a  recepcionista  possa  repassa-lá  quando  do

comparecimento de alguém lotado na respectiva Unidade.

4.13.3 - As correspondências constantes da Notificação encimada deverão retomar ao

respectivo  setor  descrito  no  item  4.1  ,  no  aguardo  de  sua  procura  pela  Unidade  Destinatária,

conforme termos da Notificação.

4.13.4  A  redistribuição  da  correspondências  constantes  de  Notificação  e  não

procuradas no dia de sua lavratura deverá ser realizada no dia útil subsequente.

a) Deverá ser acrescentada, na Notificação de que trata o item 4.13.2, cada tentativa

de entrega da correspondência ali referida.



b)  Após  03  (três)  tentativas  consecutivas  de  entrega,  a  distribuição  de

correspondências  fica  condicionada  à  realização  de  contato  da  Unidade  destinatária  com  o

respectivo setor descrito no item 4.1.

c) Os periódicos - Diários, Jornais e Revistas deverão permanecer nos respectivos

setores descritos no item 4.1, por no máximo (03) dias após a primeira tentativa de entrega, findo o

qual deverão ser descartados.

4.13.5 - Fica expressamente proibido aos setores descritos no item 4.1, efetuarem o

repasse  de  correspondências  à  entidades  permissionárias  de  locação (associações,  bancos,  etc.),

mesmo quando requerida pelas respectivas Unidades destinatárias.

4.13.6 - As correspondências sociais realizadas no desenvolvimento de suas funções

no  órgão  e  destinadas  a  Membros  e  Servidores  aposentados  deverão  permanecer  nos  setores

descritos no item 4.1, para a conseqüente retirada pelo interessado ou seu representante legal, pelo

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. Findo tal prazo, as correspondências serão devolvidas com a

justificativa, em campo próprio da correspondência, de "APOSENTADO".

a) recebimento das correspondências de que trata o item anterior se dará pelo período

de no máximo 30 dias a contar da publicação do ato de aposentadoria, findo o qual não mais serão

recebidas.

4.14 - As correspondências internas devem tramitar preferencialmente sem envelope,

exceto quando o assunto for considerado confidencial ou reservado. Nesse caso, no envelope deve

constar o carimbo ou etiqueta com o termo "confidencial" ou "reservado.

4.15  Cada  Unidade  emitente  é  responsável  pela  distribuição/entrega  de  suas

correspondências internas.

4.16 - As Unidades devem utilizar, a seu critério, sistema de controle de entrada e

saída de correspondência.

4.17 - A tramitação de correspondências entre a Procuradoria Geral da República as

Unidades  sediadas  nas  capitais  dos  Estados  deve  ser  efetuada,  preferencialmente,  mediante  a

utilização dos serviços de malote.

4.18 - As correspondências expedidas deverão conter na parte externa do envelope,

obrigatoriamente:

a) Expedidas via Correio ou empresa transportadora - O respectivo conteúdo - como

número  do  ofício,  da  portaria,  do  processo  ou  título  institucional  do  MPF,  o  destinatário  com

endereço atualizado e CEP local, e o remetente com o seu endereço completo.

b) Expedidas via malote - O respectivo conteúdo como número do ofício, da portaria,

do processo ou título institucional do MPF, o destinatário e a unidade de lotação.



4.19 - As correspondências deverão estar fechadas com cola ou adesivos e afixado,

quando for o caso, o respectivo Aviso de Recebimento devidamente preenchido.

4.19.1 - As correspondências que não estiverem de acordo com os padrões descritos

no item 4.18 serão devolvidas para as necessárias correções.

4.20 É atividade privativa do responsável  pelo setor  de expedição a definição da

modalidade  de  encaminhamento  das  correspondências  via  Correios,  tendo  como  parâmetro  o

conteúdo, peso, grau de sigilo e/ou urgência.

4.21 - As Unidades deverão enviar as correspondências a serem expedidas no mesmo

dia até 30 (trinta) minutos antes do horário de coleta pela empresa contratada para esta finalidade.

4.22  -  As  inclusões  dos  dados  básicos  das  correspondências  expedidas  serão

realizadas pelos setores descritos no item 4.1.

4.23 - A modalidade de Telegrama - serviço de recebimento, transmissão e entrega de

mensagens  escritas  e  urgentes,  transmitidas  por  meios  telemáticos,  nas  modalidades  nacional  e

internacional - só será utilizada em caráter excepcional e restringir-se-á ao uso dos serviços afetos às

atividades do Ministério Público Federal, ficando expressamente proibida a sua utilização para fins

particulares ou estranhos interesses da Instituição.

4.23.1 - A transmissão, no âmbito da Procuradoria Geral da República, deverá ser

realizada através:

a)  Do  formulário  Solicitação  de  Telegrama,  o  qual  deverá  ser  encaminhado,

devidamente preenchido e assinado, à Seção de Expediente da Coordenadoria de Comunicações

Administrativas para a conseqüente transmissão.

b) On line - As mensagens deverão ser disponibilizadas em diretório específico e o

acesso  se  dará  mediante  senha  pessoal  fornecida  aos  usuários  devidamente  autorizados  pela

Secretaria de Administração.

4.24 - Serão permitidos na modalidade de Telegrama os serviços adicionais:

a) Confirmação de Entrega;

b) Telegrama Pré-Datado.

4.25 - O serviço de Carta Via Internet deverá ser utilizado única e exclusivamente no

interesse da instituição para transmissão de mensagens oficiais ostensivas urgentes e não volumosas.

4.26  -  A transmissão  de  Carta  Via  Internet,  no  âmbito  da  Procuradoria  Geral  da

República, deverá ser realizada mediante disponibilização da mensagem em Diretório específico e o

acesso  se  dará  mediante  senha  pessoal  fornecida  aos  usuários  devidamente  autorizados  pela

Secretaria de Administração.



4.27  -  A solicitação  de  transmissão  de  Telegrama e  Carta  Via  Internet  com fins

particulares, fora dos objetivos da Instituição, deverá ser comunicada a Autoridade Superior e sua

transmissão recusada.

5 - DA VIGÊNCIA

Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogando as

disposições em contrário.

5.1 - Compete às Unidades Regionais, Estaduais e Municipais do Ministério Público

Federal adequarem seus procedimentos ao estabelecido nesta Instrução Normativa.

INÁCIO JOSÉ BARREIRA DANZIATO 

Este texto não substitui o publicado no BSMPF, Brasília, DF, ano 16, n. 24,  p. 30, 2. quinzena dez.
2002.
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