
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

PORTARIA Nº 96, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2017.

Dispõe  sobre  a  data  de  habilitação  do  Sistema  Único  para  o  trâmite  de
procedimentos  extrajudiciais  e  administrativos  eletrônicos,  e  dá  outras
providências.

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe são

conferidas pelo art. 49, inciso XX, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, combinado

com o art. 6º, incisos XX e XXII, do Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal,

aprovado pela Portaria/PGR/MPF nº 357, de 5 de maio de 2015, e

Considerando o objetivo estratégico do Ministério Público Federal de proporcionar

uma atuação institucional estratégica, efetiva, célere, transparente e sustentável;

Considerando as conclusões da Nota Técnica Conjunta STIC, SEJUD e AMGE, de

14 de setembro de 2016, e da Nota Técnica nº 01/2017, de 27 de janeiro de 2017, complementar a

primeira, ambas contidas no Processo Administrativo nº 1.00.000.000283/2015-29;

Considerando a deliberação do Comitê de Gestão Estratégica, durante a 15ª Reunião

Ordinária, realizada em 28 de novembro de 2016, na qual se optou pela utilização do Sistema Único

como plataforma de produção e controle dos procedimentos eletrônicos no âmbito do MPF;

Considerando o contido  no Processo Administrativo  nº  1.00.000.017969/2016-30,

relativo ao Projeto “Implantação do Procedimento Eletrônico”, por meio do Sistema Único;

Considerando a aprovação das funcionalidades mínimas desenvolvidas no Sistema

Único para o trâmite do procedimento eletrônico no Ministério Público Federal, ocorrida na XIV

Reunião da Governança do Sistema Único, em 15 de dezembro de 2016, resolve: 

Art.  1º O Sistema Único deverá estar habilitado para o trâmite de procedimentos

extrajudiciais e administrativos eletrônicos, compreendendo a produção, o registro, a autuação, a

gestão,  o  controle  de  documentos  e  demais  atos  pertinentes,  no  âmbito  do  Ministério  Público

Federal, até o dia 31 de março de 2017.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp75.htm
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/26587/PT_PGR_MPF_2015_357.pdf


Art. 2º A implantação do procedimento eletrônico no Ministério Público Federal terá

as seguintes etapas: 

I - normatização; 

II - comunicação;

III - capacitação; 

IV - início da operação nos Órgãos e Unidades.

 Parágrafo único. A implantação ocorrerá de forma gradativa e escalonada nas

Unidades do Ministério Público Federal. 

Art.  3º  A Secretaria  Geral,  sem prejuízo  de  outras  atividades  pertinentes,  ficará

incumbida de:

I - coordenar os trabalhos de implantação do procedimento eletrônico, estabelecendo

o correspondente plano, do qual deverá constar cronograma detalhado das atividades;

II - realizar levantamentos, desenvolver estudos e apresentar versão final da minuta

de ato normativo que tenha por objeto a regulamentação do procedimento eletrônico nas esferas

extrajudicial e administrativa.

§ 1º Para as atividades referidas no inciso II, a Secretaria Geral contará com o apoio

técnico da Equipe do Projeto “Implantação do Procedimento Eletrônico” (P0162), aprovado pela

Portaria SG/MPF nº 1163, de 14 de dezembro de 2016.

§ 2º A minuta do ato a que se refere o inciso II deverá ser submetida à Governança do

Sistema Único,  que  realizará  ampla  consulta  às  Unidades  e  Órgãos  envolvidos,  em especial  à

Corregedoria do Ministério Público Federal, promovendo a revisão, se for o caso, e a validação do

documento.

Art. 4º Fica revogada a Portaria nº 444, de 15 de junho de 2016, publicada no DMPF-

e, Brasília/DF, de 20 de junho de 2016, Caderno Administrativo, página 7.

Art 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

Publicada no DMPF-e, Brasília, DF, 6 fev. 2017. Caderno Administrativo, p. 7.
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