
  

Procedimentos 
Extrajudiciais Finalísticos e 

sua Taxonomia 



  

● Origem dos Procedimentos 
Extrajudicias do Ministério Público



  

● Lei 7.347 de 27/07/1985 – Disciplina a ação civil 
pública de responsabilidade por danos causados 
ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico e dá outras providências.

● Inquérito Civil Público.



  

● Art. 8º Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às 
autoridades competentes as certidões e informações que julgar 
necessárias, a serem fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias.

● § 1º O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, 
inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou 
particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo 
que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias 
úteis.



  

● Efeitos: Informalidade, vias alternativas (protocolado, 
autuado, procedimento inominado, etc) como causa 
da regulamentação.

● O Conselho Nacional do Ministério Público foi 
criado pela emenda constitucional nº 45, de 8 de 
dezembro de 2004, que incluiu o artigo 130-A na 
Constituição Federal brasileira.



  

● CNMP – Resolução 23/2007

Regulamentou o IC e criou o 
Procedimento Preparatório (§4º, art. 2º).

A Res. 13/2006 que regulamentava o PIC 
(revogada pela 181/2017), já havia sido 
publicada pelo CNMP.



  

Taxonomia e as Tabelas 
Unificadas

● Taxonomia ciência ou técnica 
de classificação.



  

● BIOLOGIA
● ciência que lida com a descrição, 

identificação e classificação dos 
organismos, individualmente ou em grupo, 
quer englobando todos os grupos 
(biotaxonomia), quer se especializando em 
algum deles, como ocorre no caso da 
fitotaxonomia e da zootaxonomia



  

● A implantação do projeto Tabelas 
Unificadas tem como proposta central a 
integração do Ministério Público, por meio 
da unificação e a construção das 
terminologias.



  

A  elaboração  das  Tabelas  Unificadas  partiu  do trabalho 
 da  comissão conjunta, formada por representantes do 
Conselho Nacional de Procuradores-Gerais  de  
Justiça  -  CNPG  e  do  Conselho  Nacional  de  
Corregedores-Gerais  do Ministério Público dos 
Estados e da União - CNCG, permitindo a padronização 
das atividades do Ministério Público, de modo a conhecer 
e aferir o trabalho realizado pelas unidades e ramos do 
Ministério Público tanto em sua atuação judicial quanto 
extrajudicial.



  

As Tabelas Unificadas foram criadas pela 
Resolução nº 63/2010 do CNMP e foram 
concebidas em modelo voltado para a 
integração e interoperabilidade com o Poder 
Judiciário.



  

Foram criadas 04 (quatro) espécies de 
tabela:

● Classe;
● Assunto
● Movimento
● Atividades não procedimentais



  

● Tabela de Classes - utilizada para unificar 
a nomenclatura de classificação dos 
Processos Judiciais e Procedimentos 
Extrajudiciais pelo Ministério Público;



  

● Tabela  de  Assuntos  -  usada  para  
padronizar  a  nomenclatura  das diversas 
matérias e temas discutidos nos processos 
judiciais e nos procedimentos extrajudiciais;



  

● Tabela  de  Movimentos  -  voltada  para  
registro  dos  atos  praticados por membros 
e servidores do Ministério Público, que 
impulsionam os processos judiciais e 
procedimentos extrajudiciais;



  

● Tabela de Atividades Não 
Procedimentais – voltada para as 
atividades realizadas por membros do 
Ministério Público não relacionadas a 
processos judiciais ou procedimentos 
extrajudiciais.



  

As  Tabelas  Unificadas  são  de  
observância  obrigatória  e  deverão  ser 
implantadas por todo o Ministério Público 
brasileiro, utilizando, preferencialmente, 
sistemas eletrônico.



  

OBJETIVOS DA TABELA:
● Evidenciar o caráter nacional e a unidade 

institucional do MP;
● gerar  dados  estatísticos   necessários  à  

elaboração  do  planejamento estratégico 
nacional e de cada um dos diversos ramos 
do Ministério Público;



  

● racionalizar  e  uniformizar  o  fluxo  dos  
procedimentos  extrajudiciais, facilitando e agilizando 
a movimentação dos feitos;

● aprimorar  o  controle  da  movimentação  processual  
e  do  tempo  de duração dos procedimentos;

● identificar  os  principais  temas  submetidos  à 
investigação  e  atuação do Ministério Público, 
permitindo a adoção de medidas que previnam novos 
conflitos e novas demandas judiciais;



  

● facilitar a prestação de contas à sociedade 
sobre a atuação do Ministério Público.



  

● TABELA DE CLASSES:
● Tipos de Processos Judiciais;
● Tipos de Procedimentos Extrajudiciais;



  



  



  

● Observações:
● NF Cível – Resolução 36/2016-OECPJ;

● Arquivamento – ciência às partes.

● NF Criminal – Res. 52/2019-OECPJ.;
● Arquivamento – CSMP ou Juiz de Direito;

– Requisição de instauração de IP com arquivamento da NF - deve 
se dar ciência às partes e comunicar o membro que exerce o 
Controle Externo da Atividade Policial;

– Ou Requisitar IP e evoluir a NF para “PA de outras atividades não 
sujeitas a IC” (910034) se entender necessário 



  

Observações:
● Procedimento Administrativo:

● Hipóteses de conversão: cuidado com a leitura do art. 29 
da Res. 36/2016-OECPJ.
– Fato novo apurado em instrução (PA ou IC – abrir novo 

procedimento)
– Erro de origem na instauração do PA – converter em IC;
– Crime identificado em instrução de PA – encaminhar as peças 

de informação à Secretaria Executiva para distribuição.



  

O Procedimento Investigatório Criminal - PIC, do Ministério Público, é uma 
subcategoria de PROCESSO CRIMINAL - PROCEDIMENTOS 
INVESTIGATÓRIOS e  possui  a  nomenclatura  “Procedimento  Investigatório  do 
 MP  (Peças  de Informação)”.

Os procedimentos policiais, tais como inquérito policial e termo circunstanciado, 
encontram-se no Nível 3, a partir da classe PROCESSO CRIMINAL:

● NÍVEL 3
● NÍVEL 2
● NÍVEL 1
● PROCESSO CRIMINAL (Nível 1)
● PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS (Nível 2)

● INQUÉRITO POLICIAL (Nível 3)



  



  



  

O QUE FAZER EM CASO DE DÚVIDA TAXONÔNICA?
● Em caso de dúvida o cadastrador deve, primeiramente 

pedir orientação à chefia imediata. Se o Promotor de 
Justiça ou Procurador de Justiça não solucionar a dúvida 
este deverá providenciar o cadastro provisório que 
entender mais adequado e em seguida encaminhar 
consulta ao Grupo Gestor das Tabelas Unificadas do MP 
local para fins de definição da classe. 



  

TABELA DE ASSUNTOS: 
● A Tabela de Assuntos espelha as matérias objeto 

do conhecimento jurídico e está estruturada em 
níveis hierárquicos, correspondentes às diversas 
áreas do Direito.

● Para classificação do(s) assunto(s) dos 
procedimentos ou processos devem ser 
analisados o seu objeto, bem como os fatos e 
fundamentos jurídicos.



  

Para identificar os assuntos sugere-se responder às seguintes 
questões:

a)  DO QUE trata este procedimento extrajudicial ou processo 
judicial? O QUE se quer? QUAL A DEMANDA OU PEDIDO? 

A resposta, geralmente, encontra-se no teor do documento, da 
notícia ou da demanda apresentada pela pessoa atendida, no 
caso de notícia de fato. 

Nos  procedimentos  com  portaria  de  instauração, o  assunto  
deve  ser encontrado  na  própria  portaria.  



  



  

ORIENTAÇÕES DO MANUAL DO CNMP:
● Quanto aos processos e procedimentos 

forem oriundos do Poder Judiciário, devem 
ser utilizados os assuntos já constantes da 
etiqueta da capa do processo, ou buscar os 
dados via sistema do cadastro realizado no 
Poder Judiciário, fazendo os ajustes 
necessários.



  

● Todos os crimes objetos da denúncia 
deverão ser cadastrados como assuntos do 
processo criminal ou do procedimento 
extrajudicial, sendo o crime de maior  
potencial ofensivo (maior pena) em primeiro 
lugar e, em seguida, os demais crimes na 
ordem da narrativa dos fatos.



  

● Se houver mais de um denunciado e forem 
imputados crimes diversos a  cada um 
deles, os assuntos poderão ser 
individualizados, ou seja, especificados os 
crimes imputados a cada um dos 
denunciados. O mesmo poderá ocorrer no 
caso de mais de um investigado nos 
procedimentos extrajudiciais.



  

● Os  procedimentos  extrajudiciais  e  processos  criminais  em  que  sejam  
vítimas crianças e adolescentes serão classificados com os assuntos relativos 
ao tipo penal, e complementados com o assunto “Crime/Contravenção contra 
criança/adolescente”.  

● Quando  se  tratar exclusivamente  dos  tipos  penais  da  Lei  nº  8.069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), o processo/procedimento será 
cadastrado somente com o assunto “Crimes Previstos no Estatuto da Criança 
e do Adolescente”, subcategoria de “Crimes Previstos na Legislação 
Extravagante/ Direito Penal”



  

● Os procedimentos extrajudiciais e processos criminais em que idosos sejam vítimas serão 
classificados com os assuntos relativos ao tipo penal, e complementados com o assunto 
“Crime/Contravenção contra o idoso”. 

● Quando se tratar exclusivamente dos tipos penais da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), o 
processo/procedimento será cadastrado somente com o assunto “Crimes Previstos no Estatuto 
do Idoso”, subcategoria de “Crimes Previstos na Legislação Extravagante/Direito Penal”. 

● Se o objeto versar sobre os direitos assegurados na Lei nº 10.741/03 (Estatuto  do  Idoso),  
deverão  ser  utilizados  as  subcategorias  contidas  no  assunto “Pessoa Idosa- código11842”.



  



  

● Nos procedimentos extrajudiciais e nas ações cíveis e 
criminais decorrentes de violência doméstica contra a 
mulher, previstas na Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da 
Penha), os assuntos de direito de família ou os 
relativos ao tipo penal deverão ser  complementados,  
respectivamente, com  os  assuntos  “Direito  
Civil/Família/Violência Doméstica contra a mulher” ou 
“Direito Penal/ Violência Doméstica contra a mulher”.



  

● O assunto “Fato Atípico” (10952), de Direito 
Penal, deverá ser usado para classificar 
procedimentos criminais (em especial os 
inquéritos policiais e termos 
circunstanciados) em que não haja 
indiciamento em razão da atipicidade penal 
do fato.



  

● No  cadastramento  de 
processos/procedimentos  que  tratem  de  
crime  na forma culposa ou tentada, devem 
ser classificados os assuntos referentes aos 
tipos penais correspondentes, 
complementando-se a classificação com os 
assuntos: crime culposo ou crime 
tentado, respectivamente.



  

TABELA DE MOVIMENTOS:

A Tabela de Movimentos descreve movimentos 
mínimos e obrigatórios, suficientes à 
identificação das fases do procedimento 
extrajudicial ou processo judicial e do que 
ocorre em cada fase. É composta, 
precipuamente, por andamentos 
(movimentações) relevantes à extração de 
informações gerenciais.



  



  

● Atos administrativos: são movimentos 
próprios da área meio;

● Atos comuns: Movimentos comuns à área 
fim e meio;

● Atos Finalísticos: movimentos próprios da 
área finalística



  

Orientações do Manual de Tabelas Unificadas do 
CNMP:

● A audiência realizada pelo Membro na instrução de 
um Inquérito  Civil  que  versa  sobre  uma  área  de 
 preservação  permanente,  nas  Tabelas 
Unificadas,  deve  ser  registrada  através  do  
movimento  “Audiência  Extrajudicial  - 920063”, na 
classe “Inquérito Civil - 910004”, cadastrado com o 
assunto “Área de Preservação Permanente”.



  



  

Com efeito, essa Tabela pode ser complementada pelos Ministérios Públicos com outros movimentos 
que entendam necessários, em quaisquer de seus níveis, observando-se o seguinte:

● a)  os  movimentos  devem  refletir  o  andamento,  (i.e., a  movimentação) ocorrido e não a mera 
expectativa de movimento futuro;

● b)  não se deve perder de vista que um detalhamento excessivo na Tabela de Movimentos importará 
aumento de tempo proporcional para a execução da tarefa pelo servidor responsável pelo lançamento 
da informação; 

● c)  O coordenador do Grupo Gestor de Tabelas Unificadas deverá ingressar no SGT- Sistema Gestor 
de Tabelas do CNMP e fazer o registro das sugestões e dúvidas específicas, bem como das inclusões 
de movimentos autorizadas por este grupo. Deverá ser especificado se a sugestão é para ciência do 
Comitê Gestor Nacional de Tabelas Unificadas, por se tratar de movimento de interesse local, ou se a 
sugestão é para inclusão em âmbito nacional.



  

TABELA DE ATIVIDADES NÃO PROCEDIMENTAIS:
● Esta  Tabela  unifica  as  atividades  realizadas pelos  

membros  que  não  estejam diretamente 
relacionadas a procedimentos extrajudiciais ou 
processos judiciais;

●  Principais atividades não vinculadas a procedimentos 
e que devem ser mensuradas.



  



  



  

Assim  como  as  próprias  normatizações,  as  Tabelas 
Unificadas  são mutáveis e deverão ser objeto de constante 
revisão e aprimoramento, adequando-se periodicamente às 
inovações legislativas, administrativas e tecnológicas. Para  
tanto,  eventuais  sugestões  de  alterações  deverão  ser  
apresentadas ao Comitê Gestor Nacional das Tabelas 
Unificadas, encarregado da apreciação dos requerimentos de 
alteração, ativação, exclusão, inclusão e comunicação de 
inclusão de itens locais.



  

“não se gerencia o que não se mede; não 
se mede o que não se define; não se 
define o que não se entende; e não há 
sucesso no que não se gerencia.”  

(William Edwards Deming - estatístico, professor 
universitário, autor, palestrante e consultor estadunidense. 
Deming é amplamente reconhecido pela melhoria dos processos produtivos nos 
Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, sendo porém mais conhecido 
pelo seu trabalho no Japão)



  

Daniel Isídio de Almeida Júnior

Promotor de Justiça – titular da 35ª PJ de 
Fortaleza

Membro do Grupo Estadual de Tabelas 
Unificadas.

Membro do NUSAF.

daniel@mpce.mp.br

mailto:daniel@mpce.mp.br
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