
 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

GT UTILIDADE, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL

ROTEIRO DE SANEAMENTO DE ACERVO 

Inquéritos policiais – 17 de agosto de 2018

Este roteiro foi desenvolvido pelo GT Utilidade, Eficiência e Efetividade da Persecução Penal da 2ª

Câmara  de  Coordenação e  Revisão,  para auxiliar  os  membros  no  saneamento  de  seus  acervos

(acervos vinculados aos ofícios). 

A. Iniciar com a extração de relatório da Corregedoria: 

1. Entrar no Sistema Único;

2. Acionar a aba “CORREGEDORIA”;

3. No canto esquerdo da tela, clicar em “  Dados e Estatísticas  ”  ;

3.1. Clicar em “IPL”

3.2. Clicar em “1. Em andamento”;

4. Na tela à direita, clicar na aba “  Por Data  ”  , e preencher com as seguintes datas: DE – 29/8/1988;

PARA –  17/08/2015 (datas de corte sugeridas no momento da conclusão deste documento, com

base na Recomendação CMPF nº 04, de 8 de março de 20181, e na Recomendação CMPF nº 08, de

4 de julho de 20182, mas outras poderão ser usadas);

7. Aguardar o carregamento dos dados;

8. Selecionar o Estado (caixa “Por Estado”), clicando em cima da sigla ou em cima da barra do

gráfico;

9. Na Caixa “Por Unidade”, selecionar a unidade a ser pesquisada;

10. Na Caixa “Por Ofício”, selecionar o ofício a ser pesquisado;

11.  Ao  passar  com  o  mouse  por  cima  da  barra  verde da  caixa  “2.1  –  Inquéritos/TCO  em

1 http://intranet.mpf.mp.br/areas-tematicas/corregedoria/apresentacao-2/atos-normas-publicacoes-relacionados-a-
Corregedoria/recomendacoes/recomendacao-cmpf-no-4-de-8-de-marco-de-2018

2 http://intranet.mpf.mp.br/areas-tematicas/corregedoria/apresentacao-2/atos-normas-publicacoes-relacionados-a-
Corregedoria/recomendacoes/recomendacao-cmpf-no-8-2018-despacho-saneador
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andamento”, no canto direito, aparecerá uma flecha direcionada para baixo. Clicar na flecha e após,

clicar em “Exportar” e, por fim, em “PDF”.

✔ Desta  forma,  será  gerado  um relatório  com os  IPLs  mais  antigos,  com data  de

autuação até 17/08/2015. Para outros períodos, basta alterar a data de pesquisa no item

4. 

 ✔ Também é possível  consultar os autos identificados diretamente, sem a emissão do

relatório,  clicando em cima dos números em azul, na caixa “Manifestações no último

ano”;

 ✔ Nesta mesma caixa, também é possível visualizar os últimos andamentos dos IPLs

identificados.  

 ✔Além deste relatório, que aponta os IPLs mais antigos do Ofício, também é possível a

obtenção  de relatórios  com  outros  critérios,  utilizando  as  abas  cinzas  “Inquéritos”,

“Ranking Ofício/Saída”, “Por data”, “Ranking Unidade”, e “Critérios.

B. Após a extração do relatório, recomendam-se os seguintes passos: 

B.1. Finalização do registro no Sistema de Autos Encerrados 

1. Consultar cada auto no Sistema Único;

2. Verificar o andamento através das manifestações cadastradas (a consulta também pode ser feita a

partir da própria página do Único, sem a emissão do relatório);

3. No caso de  no último andamento constar alguma das seguintes  situações,  o  auto deverá ser

finalizado:

a) Declínio de competência; 

b) Ciência de arquivamento; 

c) Oferecimento de denúncia;

d) Apensamento;

4.  Entretanto, antes de finalizar no Sistema Único,  confirmar o andamento no site da Justiça

Federal;
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5. Proceder à finalização do auto por meio do botão “Alterar situação da atuação” na página inicial

do processo;

6. Após a finalização de todos os autos nas situações acima, aguardar um dia para extração de novo

relatório. Antes disso, é possível que o sistema não esteja totalmente atualizado, podendo trazer

inconsistências (autos finalizados aparecendo como ativos);

 ✔ Recomenda-se a realização desta conferência inicial da situação de cada IPL também

para os instaurados  há menos de 03 (três) anos, de modo a excluir todos os registros

indevidos do sistema, e sua repetição como rotina semestral. 

B.2. Saneamento dos IPLs em andamento 

1. Com a extração do relatório atualizado, consultar cada processo, cadastrando alerta no Sistema

Único com os seguintes dizeres:  IPL   INSTAURADO HÁ MAIS DE 3 ANOS   –    REGISTRAR  

DESPACHO SANEADOR;

2. Dessa  forma,  quando  ingressarem  novamente  no  MPF,  esses  IPLs  gerarão  alerta  em  sua

movimentação, indicando a necessidade de análise detalhada pela equipe do ofício por ocasião de

renovação de prazo ou outra medida;

3. Sugere-se que todos os IPLs instaurados há mais de 03 (três) anos  (ou outro prazo adotado pelo

ofício) mantenham seus alertas pendentes até sua finalização;

4. Recebido o IPL em gabinete, recomenda-se análise detalhada de seu andamento, especialmente à

luz dos Enunciados e Orientações da respectiva CCR3, e a adoção de uma das seguintes medidas:

a) arquivamento dos inquéritos em que não se vislumbre possibilidade de obtenção de resultado

útil; 

b)  oferecimento de denúncia imediata  ou celebração de acordo de não persecução penal, quando

possível; 

c) declínio de atribuição/competência quando cabível;

d) registro de despacho saneador, registrando-se o andamento das investigações, questões pendentes

3 Orientações nº 26 e 30 e Enunciados nº 19, 21, 52, 53, 60, 68 e 71, da 2ª CCR;  Orientação nº 4, da 5ª  CCR; e
Enunciado nº 34, da 4ª CCR.  



 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

GT UTILIDADE, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL

de respostas e eventuais diligências ainda úteis a serem cumpridas pela Polícia Federal;

 ✔ Nesta análise, também é essencial atentar para eventual risco de prescrição, tendo em

vista que pode ter havido erro no cadastro dos prazos,  assim como podem ter surgido

indícios de novos crimes após a instauração e o cadastro do IPL.

 ✔ Note-se  que  há no  Sistema  Único  a  manifestação  “BAIXA DE  INQUÉRITO

POLICIAL/Com  despacho  saneador”, que  deve  ser  utilizada  no  registro  de

manifestações de controle do acervo.

 ✔ Além  desta  manifestação,  foi  criada  recentemente  a  providência  “Registrar

Despacho Saneador (Justificativa por excesso de prazo)”, que inclui despacho para

justificar a demora na tramitação de expedientes, para fins de correição, nos termos da

Recomendação CMPF nº 08, de 4 de julho de 2018.

 A cada retorno dos autos nessa situação ao MPF, recomenda-se análise criteriosa para✔

garantir a resolução mais célere possível.

B.3. Identificação de IPLs localizados na Justiça Federal 

1.  Durante  a  análise  da  relação  de  IPLs  é  importante  verificar  o  trâmite  de  cada  inquérito,

especialmente  se  passaram  periodicamente  pelo  Ministério  Público  Federal  para  concessão  de

prazo, ou se encontram-se há muito tempo na Justiça Federal.

 ✔ Em  anos  anteriores,  constataram-se  situações  em  que  os  Inquéritos  Policiais

permaneciam indevidamente por meses, ou até anos na Justiça Federal, após terem sido

enviados com pedidos de medidas com reserva judicial.

2. Verificando-se  o  andamento  dos  Inquéritos  Policiais constantes  no  relatório  do  sistema  da

Corregedoria é possível identificar estes casos e adotar as medidas necessárias.

C. Identificação de  IPLs localizados na  Polícia Federal  há mais de 6 meses – Extração de

relatório da Corregedoria:

1. Entrar no Sistema Único;

2. Acionar a aba “CORREGEDORIA”;
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3. No canto esquerdo da tela, clicar em “  Dados e Estatísticas  ”  ;

3.1. Clicar em “  IPL  ”  ;

3.2. Clicar em “2. Localizados na PF”;

4. Na tela à direita, clicar na aba “  Na PF”   (sempre aguardar o carregamento dos dados);

5. Na Caixa “Por Estado”, selecionar o Estado da unidade, clicando em cima da sigla ou em cima

da barra do gráfico;

6. Na Caixa “Por Unidade”, selecionar a unidade a ser pesquisada;

7. Na Caixa “Por Ofício”, selecionar o ofício a ser pesquisado;

8.  A relação  dos  IPLs  nessa  situação  será  apresentada  na  Caixa  “  “2.  2   –  Inquéritos/TC  O  

localizados na PF há mais de 1 ano  ”   (última caixa, na parte inferior); 

9. Geração  do  relatório:  Ao  passar  com  o  mouse  por  cima  da  barra  azul  da Caixa  2.2

(“Inquéritos/TCO localizados na PF há mais de 1 ano”), no canto  superior direito aparecerá uma

flecha direcionada para baixo. Clicar na flecha e após, clicar em “Exportar” e, por fim, em “PDF”,

para gerar o relatório dos IPLs identificados;

  Consulta  direta:✔  Além da  extração  do  relatório,  também é  possível  consultar

diretamente cada um dos IPLs identificados, clicando em cima do número dos autos, na

Caixa  “PJ”.  Ao clicar  no IPL que se quer  consultar,  uma nova guia será aberta  no

navegador, na página do IPL em questão no Sistema Único; 

10. Identificados os IPLs, é importante consultar um por um (diretamente ou por meio do relatório),

para avaliar se houve algum erro no cadastro, ou se há necessidade de pedir vista dos autos.

D. Orientações Gerais 

1. Conforme a realidade de cada ofício, é possível adotar data mais recente para as pesquisas iniciais

ou, uma vez conferidos os IPLs instaurados  há mais de 03 (três) anos, realizar novas etapas de

saneamento (a cada seis meses) para aqueles instaurados nos anos seguintes.

2. Ao final, o resultado esperado é que todo IPL, ao ultrapassar um ano de tramitação (controlado

via  alerta  no  Sistema  Único),  seja  analisado  detidamente  e  receba  o  “despacho  saneador”
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encaminhando sua resolução da forma mais célere e eficiente possível.

3.  Recomenda-se  realizar  nova  extração  do  relatório  a  cada  seis  meses  também  para

acompanhamento,  pois  em  alguns  casos  surgem  registros  de  anos  anteriores  por  alguma

inconsistência no sistema.

E. Medida adicional de saneamento de acervo

Devido a anos de inconsistências nos registros e falta de comunicação de finalização de inquéritos

policiais, é possível que em alguns locais os sistemas da Polícia Federal e do Ministério Público

Federal apresentem disparidades, constando autos finalizados como abertos. 

 Nes✔ tes casos, como medida de organização de acervo, é possível solicitar à Polícia

Federal uma relação dos IPLs que não retornaram à delegacia há mais de 90 dias. Nessa

relação, poderá haver autos nas seguintes situações: 

a) efetivamente localizados no ofício do MPF para o qual foi distribuído para análise; 

b) declinado para outra unidade do MPF ou para o MPE, sendo necessário comunicar à

PF sobre a necessária correção; 

c) encerrados por arquivamento ou oferecimento de denúncia, sendo necessário solicitar

à PF que finalize o registro em seus sistemas;

d) localizados  na  Justiça  Federal,  provavelmente  há  muito  tempo,  sendo necessário

pedir vista para regularizar o andamento.


