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Padronização de Ofícios

Portarias Composição Atas das Reuniões Diversos

Com a necessidade de dar seqüência ao Plano de Ação definido no VIII ENPDC, que
definiu a necessidade de constituição de grupo de trabalho composto de Procuradores
do Cidadão, o grupo tem como objetivo padronizar o modo de desempenho das
atribuições do MPF na defesa e promoção da cidadania por meio da instituição de
ofícios que contemplem os objetos dessa atuação, fixados na Constituição e nas Leis.
Pretende definir planos de atuação que indiquem parâmetros e metas dos
Procuradores da Cidadania em todo o país.
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Portarias

PORTARIA PFDC Nº 06 , 23 DE OUTUBRO DE 2001. 

A PROCURADORA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO, do Ministério Público
Federal, nos termos do art. 5º, letra h e inciso II, letra e da Lei Complementar nº 75,
de 20 de maio de 1993 e,

CONSIDERANDO a necessidade de se padronizar o modo de desempenho das
atribuições do Ministério Público Federal na defesa e promoção da cidadania, por meio
da instituição de ofícios que contemplem os objetos dessa atuação, fixados na
Constituição e nas Leis; especialmente como contribuição à elaboração da Lei de
Ofícios do Ministério Público Federal.
CONSIDERANDO que estabelecidos os ofícios temáticos impõe-se que os serviços de
apoio sejam adequados à padronização nacional que se propõe.

CONSIDERANDO a falta de reconhecimento oficial de qualquer estatística de apuração
do trabalho relacionado à defesa e promoção da cidadania;

CONSIDERANDO a necessidade de propor padronização geral para os registros de
produtividade e estatística da atuação na área da cidadania;

CONSIDERANDO a moção aprovada no VIII Encontro Nacional de Procuradores da
Cidadania de apoio e integração aos estudos e trabalhos que vêm sendo desenvolvidos
no âmbito do CSMPF, pela Dra. Gilda Pereira de Carvalho, relatora do procedimento
sobre esse tema no Conselho Superior do MPF;

CONSIDERANDO a necessidade de se criar, no âmbito da Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão, um Banco de Dados da Cidadania;

CONSIDERANDO a necessidade de dar seqüência ao Plano de Ação definido no VIII
Encontro Nacional dos Procuradores da Cidadania, que definiu a necessidade de
constituição de grupo de trabalho composto de Procuradores do Cidadão para cuidar
da situação do tema no Brasil;

RESOLVE: 1. instituir junto a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, sob a
supervisão de sua titular e da Adjunta, respectivamente, Maria Eliane Menezes de
Farias e Raquel Elias Ferreira Dodge e coordenado pelo Dr. Oswaldo José Barbosa
Silva – PRR-1ª Região/DF, GRUPO TEMÁTICO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA
PADRONIZAÇÃO DOS OFÍCIOS DA CIDADANIA, DAS SECRETARIAS DESSES OFÍCIOS,
ESTATÍSTICA E BANCO DE DADOS DA CIDADANIA, para definir planos de atuação que
indiquem parâmetros e metas dos Procuradores da Cidadania em todo o país,
integrado pelos membros do Ministério Público Federal, constantes da relação anexa.
2. Convidar a Exma. Sra. Subprocuradora-Geral da República, Dra. Gilda Pereira de
Carvalho, a participar do Grupo Temático, com direito a voz e voto em suas
deliberações.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS
Subprocuradora-Geral da República

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
Anexo da Portaria PFDC nº 06 , de 23/10/01 – GT - Estudos para

Padronização dos Ofícios da Cidadania, das Secretarias desses Ofícios,
Estatística e Banco de Dados da Cidadania.

Maria Eliane Menezes de Farias – PFDC
Raquel Elias Ferreira Dodge – PFDC-Adjunta
1. Andréa Lyrio de Souza Mayer Soares – PR/DF
2. Carolina da Silveira Medeiros – PRM-Novo Hamburgo/RS 
3. Duciran Van Marsen Farena – PR/SP
4. Gilda Pereira de Carvalho – Subprocuradora-Geral
5. Guilherme Zanina Schelb – PR/DF
6. João Marques Brandão Neto – PRM-Blumenau/SC
7. Marcos Antônio da Silva Costa – PR/PE
8. Oswaldo José Barbosa Silva – PRR-1ª Região/DF
9. Roberto Moreira de Almeida – PR/PB
10. Sílvio Pereira Amorim – PR/MS
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Componentes

Coordenação Geral:
Maria Eliane Menezes de Farias
Raquel Elias Ferreira Dodge

Coordenador de área: Oswaldo José B. Silva

Assessor: Maria Lúcia Medeiros Teixeira Freneau

Apoio:
Sheila Neves de Oliveira
Valéria Alves

 

Nome Lotação E-mail

01) Maria Eliane Menezes de
Farias

PGR/PFDC pfdc001@pgr.mpf.gov.br

02) Raquel Elias Ferreira Dodge PRR/1ª Região raqueld@prr1.mpf.gov.br

03) Alexandre Amaral
Gavronski

PR/MS alexandre@prms.mpf.gov.br

04) Carolina da Silveira
Medeiros

PRM/ N. Hamburgo/RS carolina@prrs.mpf.gov.br

05) Duciran Van Marsen Farena PRDC/PB dfarena@prpb.mpf.gov.br

06) Gilda Pereira de Carvalho Subprocuradora-Geral gildacarvalho@pgr.mpf.gov.br

07) Guilherme Zanina Schelb PR/DF schelb@prdf.mpf.gov.br

08) João Marques Brandão Neto PRM/Blumenau/SC brandaoneto@prsc.mpf.gov.br

09) Marcos Antônio da Silva
Costa

PR/PE msilvacosta@prpe.mpf.gov.br

10) Oswaldo José Barbosa Silva PRR/1ª Região/DF oswaldos@prr1.mpf.gov.br

11) Roberto Moreira de Almeida PR/PB roberto@prpb.mpf.gov.br
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Atas

ATAS DE REUNIÃO

Reunião do dia 19.02.2002

Reunião do dia 24.01.2001
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03reu19
MEMÓRIA DE REUNIÃO 

Data: 19/02/2002

Local: Sala de Reuniões do Gabinete da Exma. Sra. Procuradora Federal dos Direitos do
Cidadão
Início da reunião: 14h30min
Término da reunião: 17:00 horas

Participantes:

NOME ÓRGÃO TEL/EMAIL

Raquel Elias Ferreira Dodge MPF/PRR-DF Raqueld@prr1.mpf.gov.br

Oswaldo José Barbosa Silva MPF/PRDF Oswaldos@prdf.mpf.gov.br – 317.4662

Guilherme Zanina Schelb MPF/PR-DF Schelb@prdf.mpf.gov.br

Marcos Antônio da Silva Costa
MPF/PR-PE 

MPF/PR-PE Msilvacosta@prpe.mpf.gov.br

Duciran Van Marsen Farena MPF/PR-SP dfarena@prsp.mpf.gov.br (11) 2695058

Silvio Pereira Amorim MPF/PR-MS 
silvioamorim@prms.mpf.gov.br /(78) 
45657

Maria Helena de C. Nogueira de 
Paula 

MPF/PR-RJ MhelenadePaula@prrj.mpf.gov.br

Carolina da Silveira Medeiros MPF/PRM-CS
Caromed@prrs.mpf.gov.br/(54) 
223-8005

OBJETO: Modelo de cartório a ser adotado pela PFDC

1. Antes de iniciada a reunião, o PRDC da PR-MG, Dr. José Jairo Gomes, e a PFDC, Dra.
Maria Eliane Menezes de Farias, expuseram rapidamente ao Grupo de Trabalho (GT) objeto
de reunião que se realizaria no mesmo horário da reunião do GT com representantes do
Ministério da Saúde, em razão do envio e divulgação de e-mails com conteúdo atentório a
imagem do referido Procurador e, atualmente, à imagem da PFDC, que estão sendo enviados
por um determinado cidadão originário do Estado de Minas Gerais.

2. Iniciada a reunião foram citadas as regulamentações encaminhadas aos integrantes do
Grupo de Trabalho acerca de funcionamento de cartórios. Foi citada, em especial, a forma de
regulamentação da PR-DF (Resolução n.º 03-99). Na ocasião discutiu-se, igualmente, acerca do
nome a ser adotado pela Secretaria dos Ofícios do Cidadão nos Estados, bem como sobre sua
estrutura - composição e número de integrantes (servidores e estagiários).

3. Em prosseguimento, retomou-se a discussão acerca da estatística da PFDC, tendo em vista
que alguns dos integrantes do grupo fazem parte do grupo criado para discussão e definição
do novo modelo de estatística a ser votado pelo CSMPF, coordenado pela
Subprocuradora-Geral da República, e membro do Conselho Superior, Dra. Gilda Pereira de
Carvalho, relatora da matéria perante o referido Conselho.
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Constatou-se que a discussão do tema “estatística” no âmbito da PFDC é de extrema
importância neste momento, em razão da iminência de regulamentação da matéria pelo
CSMPF a partir do relatório a ser apresentando pela Conselheira Gilda Pereira de Carvalho.

4. Iniciada a discussão acerca da estatística, observou-se a necessidade de que os dados que
compõem a estatística fossem colhidos pelas Procuradorias de forma qualificada, bem como
que o andamento das ações ajuizadas no âmbito dos Direitos do Cidadão fosse igualmente
contabilizado de forma qualificada.
Quanto à contabilização de forma qualificada das ações ajuizadas, o modelo a ser adotado
seria equivalente ao constante no artigo 29, inciso IV, da Resolução 03/99 da PR-DF, ou seja, a
contagem de dados, para fins estatísticos no âmbito do Ministério Público Federal, e
divulgação anual para a sociedade e Órgãos do Poder Executivo e Legislativo, da
porcentagem: 
a) de liminares e/ou decisões de tutela antecipada concedidas; 
b) de liminares e/ou decisões de tutela antecipada concedidas pelo Poder Judiciário em 1º
Grau e reformadas (cassadas) em 2º Grau;
c) de liminares e/ou decisões de tutela antecipada confirmadas por sentença;
d) de sentenças de procedência;
e) de sentenças de procedência reformadas em 2º Grau;
f) de interposição de recursos frente às sentenças de procedência às ações ajuizadas pelo
Ministério Público Federal.

Quanto à adoção de um modelo de estatística qualificada das ações ajuizadas e procedimentos
em curso no âmbito da PRDC (Ofícios do Cidadão), constatou-se que o mesmo pode se dar
mediante o preenchimento, por todas Procuradorias da República nos Estados e Municípios,
de forma obrigatória (no âmbito dos Direitos do Cidadão), de formulários, que serão
elaborados pelo Grupo, nos quais constarão dados específicos sobre as ações e os
procedimentos. 
Esses formulários serão apresentados de forma complementar a estatística (mas não constarão
do relatório final da estatística por serem muito pormenorizados) e visam dar uma real visão
dos assuntos tratados no âmbito dos Direitos do Cidadão, e de sua importância, permitindo o
armazenamento de informações relativas, por exemplo, ao número de beneficiários de uma
determinada ação (ou número de prejudicados de uma determinada situação que ensejou a
instauração de procedimento administrativo ou inquérito civil público), os valores envolvidos
pela questão analisadas, dentre outros dados que sejam julgados importantes.
Os formulários a serem elaborados gerarão, a partir de sua alimentação com os dados dos
procedimentos e das ações judiciais, relatórios de estatística, todos de caráter oficial, a serem
apresentados pelo sistema (ARP e Caetés) a partir das informações que se vise obter, as quais
serão fornecidas por meio de análise dos dados armazenados.

5. As informações que alimentarão a estatística qualificada serão inseridas no ARP pelos
servidores que operam o sistema, no que diz respeito aos procedimentos administrativos e
ICPs em curso, e no Caetés, quanto às ações judiciais em trâmite.
Para tanto, serão utilizados descritores, os mesmos determinados na segunda reunião do GT,
de forma que em todas as Procuradorias se utilize a mesma linguagem. 
Com relação à listagem elaborada na reunião do dia 23 de novembro constatou-se, igualmente,
que deveria ser supervisionada pela mesma equipe de biblioteca, no âmbito da PGR e PRs,
que alimentam o Eureka, utilizando-se do mesmo sistema e da mesma linguagem que alimenta
este sistema, visando a padronização dos descritores e, por conseguinte, das informações.
O treinamento dos servidores que vão alimentar o ARP seria feito no âmbito das PRs pela
PFDC e no âmbito das PRMs pelas PRs.
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6. Quanto à utilização do ARP foi constatado que não é disponibilizado, atualmente, em
nenhuma PRM, e que está sob reformulação no âmbito da PGR. Assim, necessário o contato,
por parte do GT com o servidor Moisés, responsável pela reformulação do ARP no âmbito da
PGR, para que informe acerca do prazo de reformulação e do prazo para implementação e
utilização pelas PRMs. Constatou-se, igualmente, que as PRMs não se utilizam do Caetés, mas
de outro sistema denominado SCP 2000.

7. No tocante aos itens que irão compor os relatorios da estatística qualificada, serão
elaborados pelo grupo a partir de subsídios de autoria do Dr. Guilherme Schelb, (utilizados
perante a PRM/ Uberlândia), e pelo o Dr. Álvaro Augusto Ribeiro Costa (utilizados perante a
PFDC no ano de 1996). O primeiro trabalho será encaminhado pelo próprio Dr. Guilherme e
o segundo pela Dra. Raquel. A partir do recebimento do material o GT, virtualmente,
estudará os modelos, os quais serão discutidos, também virtualmente, sendo, então,
encaminhados a Dra. Gilda. Em sendo necessária, nova reunião poderá ser agendada para
apresentação e discussão dos modelos.

8. Por fim, com relação ao funcionamento dos cartórios dos ofícios, após a resolução da
questão de estatística pelo Grupo (elaboração dos relatórios de estatística qualificada), será
objeto de discussão em nova reunião a ser agendada pelo Coordenador do GT junto à PFDC.
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01reu024
MEMÓRIA DE REUNIÃO

Data: 24/10/01

Local: Sala de Reuniões do Gabinete da Exma. Sra. Procuradora Federal dos Direitos do
Cidadão.
Início:: 09:00 às 12:00 horas

Participantes:

NOME ÓRGÃO TEL/EMAIL

Maria Eliane Menezes de 
Farias 

MPF/PGR/PFDC Pfdc001@pgr.mpf.gov.br –61-3135111

Oswaldo José Barbosa Silva MPF/PRDF Oswaldos@prdf.mpf.gov.br – 317.4662

Duciran Van Marsen Farena MPF/PRSP dfarena@prsp.mpf.gov.br – 11-2695058

Paulo Gilberto Cogo Leivas MPF/PRRS 
Pauloleivas@prrs.mpf.gov.br –
51-2863311

Silvio Pereira Amorim MPF/PRMS silvioamorim@prms.mpf.gov.br – 7845657

Hugo Mello MPF/PFDC Pfdc003@pgr.mpf.gov.br – 317.4744

Nomeado para redigir a ata o Procurador Regional da República Oswaldo José Barbosa Silva.

Objeto: Encaminhamento das decisões da Plenária do VIII Encontro de Procuradores da
Cidadania promovido pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, acerca do a)
registro da Produtividade e da Estatística dos Ofícios da Cidadania; b) do modelo de Cartório
(ou Secretaria) dos Ofícios da Cidadania e c) banco de dados dos Ofícios da Cidadania.

1. A materialização das decisões da Plenária do VIII Encontro de Procuradores da Cidadania
demanda a formação de um Grupo Temático de Trabalho para proposição de um modelo de
Secretaria dos Ofícios da Cidadania, de um modelo de Registro de Produtividade e Estatística
dos Ofícios da Cidadania e da instituição de um Banco de Dados da Cidadania, os dois
primeiros ao Conselho Superior do Ministério Público da União e o último instituído no
âmbito da própria PFDC. A Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão baixará portaria
criando o Grupo Temático de Trabalho com a seguintes composição: Raquel Elias Ferreira
(PRR 1ª Região), Oswaldo José Barbosa Silva (PR/DF), Guilherme Zanina Schelb (PR/DF),
Roberto Moreira de Almeida (PR/PB), Marcos Antonio Silva Costa (PR/PE), Duciran Van
Marsen Farena (PR/SP), Paulo GilbertoCogo Leivas (PR/RS), Sílvio Pereira Amorim (PR/MS)
e Maria Helena de C. Nogueira de Paula (PR/RJ).

2. Restou constatado entre os presentes que, embora em cada estado haja, instituído pela LC
75/93, o ofício do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, em muitos Estados e
Municípios os temas típicos da tutela da cidadania (que diferem daqueles da tutela coletiva em
geral e que estão afetos às Câmara de Coordenação e Revisão do MPF) não são exclusividade
do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, mas são atribuídos à mais de um
Procurador, conforme as peculiaridades locais de distribuição de trabalho (ofícios, bancas
etc.).

3. Da mesma forma essas atribuições relativas à esses temas também são objeto de
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distribuição, entre vários membros do MPF, nas Procuradorias Regionais da República e na
Procuradoria Geral da República, muitas vezes indistintamente com aqueles temas típicos da
tutela coletiva vinculados às Câmaras de Coordenação e Revisão.

4. Dessa constatação resultou, entre os presentes, a necessidade de afirmar que a atribuição da
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Procurador Regional dos Direitos do
Cidadão e dos membros do Ministério Público Federal que atuam em seus temas típicos, deve
ser feita por meio da instituição de ofícios temáticos, em cada uma das três instâncias onde
atua o MPF. Para tanto restou necessário listar quais são os temas típicos da atribuição dos
órgãos do MPF que atuam na cidadania para que sejam criados, tanto quanto possível, os
ofícios correspondentes. Os presentes, após debates, deliberaram em apresentar a lista dos
temas abaixo:

Educação
Saúde
Previdência Social
Assistência Social
Tortura
Discriminação Racial, de gênero e orientação sexual.
Portadores de Deficiência
Criança e Adolescente
Segurança Pública e Sistema Prisional
Trabalho Escravo
Direitos e Garantias Fundamentais (residual)

O quadro ideal seria o de um ofício e um titular, por unidade do MPF, para cada tema acima
listado, mas o preenchimento dos ofícios temáticos, em cada uma das três instâncias de
atuação do MPF, somente pode-se dar segundo as peculiaridades regionais e locais e segundo
o número de membros do Ministério Público Federal disponíveis. O Procurador Regional dos
Direitos do Cidadão ocuparia um (ou mais, dependendo da situação da unidade) dos ofícios
temáticos e acumularia as funções de representação do órgão

5. Estabelecido um quadro de ofícios temáticos, como acima proposto, segue-se a questão do
modelo de um Cartório (ou Secretaria) dos Ofícios da Cidadania. Cada instância, cada estado
e cada município já está organizado em cartórios, coordenadorias jurídicas, secretarias etc.
Muitas têm sido as experiências bem sucedidas o que torna muito difícil propor um padrão
único e nacional para as Secretarias dos Ofícios da Cidadania, especialmente quando as
Secretarias já em funcionamento cumulam os ofícios da cidadania com os ofícios da tutela
coletiva, muitas vezes de forma indistinta. No entanto fato é que cedo ou tarde virá a lei de
ofícios e tanto quanto deve a PFDC influir para que se criem ofícios temáticos, de acordo com
o quadro acima exposto, deve influir também para a inevitável padronização dos serviços de
apoio aos ofícios que certamente virá como conseqüência da Lei de Ofícios. Ficou deliberado
que os membros do grupo encaminharão todos os atos, resoluções, portarias, ou instrumento
deliberativos que organizaram as Secretarias de Ofícios da Cidadania e de Tutela Coletiva em
suas respectivas unidades para o exame dos demais, de modo que possa ser montado, na
próxima reunião, uma proposta de modelo nacional que contemple, tanto quanto for possível,
todas as situações expostas.

6. Quanto ao registro de produtividade e estatística dos titulares dos ofícios da cidadania, os
presentes tomaram conhecimento que o procedimento administrativo que trata do assunto no
Conselho Superior do Ministério Público está distribuído à Exma. Sra. Subprocuradora-geral
da República Dra. Gilda Carvalho e que lhe foi proposta, nos autos do dito procedimento, a
criação de um grupo de trabalho, envolvendo membros e servidores do MPF, especialmente
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aqueles que têm conhecimento dos sistemas computadorizados de registro e acompanhamento
de procedimentos administrativos, ICP’s e processos judiciais. Tudo para que o registro e a
estatística de produtividade possa ser feito e gerado nos próprios sistemas de registro e
andamento processuais. Assim esse grupo proporá a padronização dos sistemas e seus em
todas as três instâncias de nossa instituição, bem como a padronização dos atos produtivos dos
membros do MPF e seu registro, de modo que se possa extrair a produtividade mensal de cada
membro do MPF desses sistemas.

7. Diante dessa notícia os Procuradores reunidos nessa assentada sugeriram que, na portaria
de criação do Grupo Temático (cf. item 1, acima), fosse a Dra. Gilda Carvalho convidada a
tomar parte.

8. Seguiu-se o exame da proposta aprovada na plenária do VIII Encontro consistente na
tipificação dos atos dos titulares dos ofícios da cidadania, passíveis de registro (especialmente
nos sistemas computadorizados de andamento processual) para fins de estatística de
produtividade. Deste exame resultou algumas pequenas alterações, chegando os Procuradores
aos seguintes tipos:

termo de ajuste de conduta
reunião interna
reunião externa/audiência pública
participação em sessão de colegiado interno
participação em sessão de colegiado externo
tomada de depoimento ou assentada presidido por Procurador
visitas ou inspeções
participação em evento como palestrante
participação em evento como ouvinte
decisão
despacho interlocutório
despacho de mero expediente 
recomendação

A decisão é ato fundamentado que constitui, modifica ou extingue o procedimento
administrativo ou o ICP (determina a abertura de PA ou instauração de ICP, apensação,
desapensação, desmembramento, declinação de atribuição, arquivamento ou propositura de
ação).

O despacho interlocutório garante o iter do procedimento por meio de manifestação mais
complexa (determina expedição de correspondência, notificações e diligências, fixando os
parâmetros de seu conteúdo, aprecia pedidos formulados pelas partes ou interessados no
curso do procedimento ou ICP etc.

O despacho de mero expediente, garante o iter do procedimetno por meio de manifestação
menos complexa ( juntadas de documentos, designações de datas de depoimentos,
agendamentos em geral, remessas, recebimentos etc.)

Os demais atos dispensam conceituação.

9. Estes tipos serão encaminhados à Dra. Gilda Carvalho como contribuição da PFDC para o
procedimento administrativo que cuida da regulação da estatística de produtividade dos
membros do MPF bem como para o Grupo de Trabalho que se pretende constituir para que
esses tipos sejam aproveitados nos sistemas de andamento e registros de procedimentos
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administrativos e ICP’s.

10. Quanto aos atos dos ofícios da cidadania nos processos judiciais, por serem todos previstos
nos diplomas processuais legais e por serem comuns à todos os processos judiciais, sejam dos
ofícios da cidadania, sejam da tutela coletiva, ou sejam da área de atuação custos legis, não se
mostra necessário contribuir para o seu rol, tendo em vista as atribuições do grupo de
trabalho citado no parágrafo anterior, que zelará por sua confecção.

11. Por fim o tema Banco de Dados da Cidadania ficou agendado para a próxima reunião, que
será no dia 23 de novembro de 2001 às 10 horas na sede da PFDC.

OSWALDO JOSÉ BARBOSA SILVA
Procurador Regional da República
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Diversos

Instrução Normativa nº 01, de 22 de abril de 2003

Instrução Normativa nº 02, de 22 de abril de 2003

Relatório Final do Grupo Temático de Trabalho constituído pela Portaria
nº 6, de 23 de outubro de 2001, da Procuradora Federal dos Direitos do
Cidadão.
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Instrução Normativa nº 01, de 22 de abril de 2003

 

Estabelece normas para elaborar o relatório mensal de produtividade dos membros da
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, das Procuradorias Regionais dos Direitos do
Cidadão e das Procuradorias dos Direitos do Cidadão.

A Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, com fundamento no art. 41, parágrafo único
da Lei Complementar nº 75, de 15 de maio de 1993, acolhendo e aprovando as sugestões do
Grupo Temático de Trabalho de Estudos para Padronização dos Ofícios da Cidadania, das
Secretarias desses Ofícios, Estatística e Banco de Dados da Cidadania, criado pela Portaria
PFDC nº 06, de 23 de outubro de 2001, resolve aprovar Instrução Normativa que estabelece
normas para elaborar o relatório mensal de produtividade dos membros da Procuradoria
Federal dos Direitos do Cidadão, das Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão e das
Procuradorias dos Direitos do Cidadão e determina a obrigatoriedade de sua apresentação.

Art. 1º - Os membros da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, das
Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão e das Procuradorias dos
Direitos do Cidadão, com o apoio de suas secretarias, elaborarão, nos termos
da presente instrução normativa, relatório mensal de sua produtividade.

Art. 2º - O relatório mensal de produtividade abrangerá as atividades
extrajudicial e judicial e conterá o registro diário dos atos institucionais
praticados no exercício do ofício da cidadania.

Art. 3º - São os seguintes os atos institucionais que serão contados
diariamente no relatório mensal de produtividade:

I - Atuação extrajudicial

1. Portaria.

2. Visitas/inspeções.

3. Decisão de arquivamento.

4. Decisão.

5. Requerimento/requisição/representação.

6. Reunião interna/externa/sessão.

7. Depoimento em CPI e Comissões/Participação em Audiências Públicas.

8. Oitiva/diligência/correição/audiência.

9. Ofício/memorando/notificação.

10. Recomendação.

11. Relatório.

12. Termo de Ajustamento de Conduta.
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13. Consulta.

14. Voto.

15. Despacho.

16. Pareceres.

17. Participação em eventos.

18. Atendimento ao público.

19. Nota interna.

II - Atuação Judicial

1. Propositura de ações e seus aditamentos.

2. Contestação/exceção/impugnação/correição/incidente.

3. Inspeção/diligência.

4. Audiência/sessão.

5. Recurso e contra-razões.

6. Requerimento.

7. Parecer.

8. Parecer-padrão.

9. Petição de arquivamento.

10. Ciência.

11. Informações.

12. Alegações finais/memoriais/réplica.

13. Promoção.

§ 1º - As tabelas nº 1, nº 2, nº 3  e nº 4, anexas, descrevem, exemplificam e
consolidam a metodologia e relatório mensal de produtividade e integram
esta instrução normativa.

§ 2º - As atividades diferentes dos atos institucionais supracitados, conforme
a interpretação contida nas tabelas acima instituídas, deverão ser
desprezadas para efeito de registro de produtividade.

§ 3º - A exatidão e o envio mensal do relatório de produtividade à
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão é de responsabilidade do
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, na capital, e do Procurador dos
Direitos do Cidadão, no município.

§ 4º - Os atos produtivos constantes nas tabelas nº 1 e 4, em anexo, serão
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contados apenas na medida do exercício da função institucional pelo
Procurador.

Art. 4º - O relatório mensal de produtividade será elaborado pelo órgão
competente da administração, que fará, assim que possível, a adequação dos
atos de produção aos sistemas informatizados de registro e
acompanhamento dos procedimentos administrativos e processos judiciais,
de modo a que a estatística possa ser automaticamente gerada por esses
sistemas.

Art. 5º - Serão consignados em campo próprio do relatório mensal de
produtividade quaisquer ocorrências que possam interferir no ritmo de
prática dos atos institucionais, tais como férias, licenças e cumulações de
funções.

Art. 6º - O relatório mensal de produtividade será consolidado até o quinto
dia do mês subseqüente ao de referência e remetido à Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão em até cinco dias contados dessa data.

Art. 7º - O relatório mensal de produtividade dos Procuradores Regionais dos
Direitos do Cidadão e dos Procuradores dos Direitos do Cidadão será público
e veiculado por meio eletrônico ou escrito, mensalmente, por determinação
da PFDC.

Art. 8º - Junto com o relatório mensal de Produtividade será registrado o
fluxo mensal da movimentação interna dos procedimentos impulsionados
pelo Procurador, que se dará mediante termo de conclusão e de recebimento
pela Secretaria,  constando a natureza do feito, data de entrada, data de
saída e remanescente no fechamento do período de apuração e o
acumulado.     

Maria Eliane Menezes de Farias

Subprocuradora-Geral da República

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão

 

                                                ANEXO I

ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL

ATUAÇÃO
EXTRAJUDICIAL

DESCRIÇÃO EXEMPLOS

Portaria Ato de instauração de
procedimentos 
administrativos, dossiês e
inquéritos civis públicos. 

Instauração de
procedimento administrativo
na tutela coletiva; 

Instauração de Inquérito
Civil Público.

Visita/inspeção  Inspeção carcerária,  visitas 
in loco, com expedição de
relatório ou ata.
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Decisão Ato de solução de processo
ou procedimento, 
devidamente fundamentada.

Declinação de atribuições.

Decisão de arquivamento.  Decisão de arquivamento de
Procedimento 
Administrativo ou Inquérito
Civil Público sujeito à
revisão das Câmaras de
Coordenação e Revisão.

Requerimento / requisição /
representação

Ato dirigido à instrução do
processo administrativo, não
contemplado em outra
ocorrência específica.

Requisições do art. 8º, da LC
75/93;

Reunião
interna/externa/sessão

Reunião necessária à solução
ou instrução de
procedimento extrajudicial 
ou processo judicial.

Demanda confecção de
registro (memória ou ata) da
reunião, para juntada no
procedimento ou para enviar 
ao órgão de coordenação.

Fundo de Direitos Difusos,
reuniões de Grupos de
Trabalho, etc.

Depoimento em Comissão
Parlamentar de Inquérito e
Comissões/ participação em
audiências públicas.

 Demanda /memória
/relatório ao órgão de
coordenação.

Oitiva/diligência/ audiência Ato de instrução de
procedimento administrativo 
ou para instruir ação
judicial.

Tomada de depoimento pelo
procurador. 

Audiências solicitadas a
autoridades diversas.

Ofício / memorando /
notificação

Ofícios de mero expediente
são aqueles que não
impliquem  requisições,
requerimentos ou
representações.

Comunicação ao interessado,
notificações para oitivas,
memorandos internos [1] ,

Recomendação Ato dirigido à autoridade
administrativa, no exercício
da função institucional, em
procedimentos
administrativos ou
inquéritos civis públicos.

Expedidas nos 
procedimentos
administrativos ou nos
inquéritos civis públicos.

Relatório Resumo histórico dos
principais fatos e 
argumentos em exame em 
procedimento 
administrativo ou inquérito
civil público, registro de
participação em eventos,
viagens, visitas, inspeções e

Relatório de
acompanhamento de dossiês,
inquéritos policiais, de
processos, etc.
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diligências, elaborado pelo
membro do MPF. 

Termo de Ajustamento de
Conduta

Ato que soluciona ou compõe
conflito, no exercício da
função institucional, que é
objeto de procedimento 
administrativo ou inquérito
civil público

 

Consulta Questão suscitada pelo
Procurador ao órgão
institucional de coordenação,
necessária para elucidar o
exercício de sua atribuição
institucional.

Consultas às Câmaras de  .
Coordenação e Revisão.

Voto Votos dados em órgãos
colegiados internos e 
externos.

Votos no CONADE, CNDC,
CDDPH, CCRs, Conselho
Penitenciário e demais
Conselhos/ Comissões.

Despacho Ato não decisório, de mera
ordenação e impulso  a 
procedimento administrativo 
e inquérito civil público.

 

Pareceres Manifestação em processo
administrativo ou em
inquérito civil público.

Por solicitações dos órgãos
internos.

Participação em eventos Integrar evento de interesse
da cidadania para estimular 
o controle social, o 
conhecimento sobre direitos
ou dos deveres do Estado.

1.Participação ativa (como
palestrante) em seminários,
encontros e congressos, na
qualidade de organizador, 
palestrante, debatedor, 
presidente ou integrante de
mesa, coordenador, tesista, 
ou qualquer outra forma de
participação ativa.

2.Participação passiva
(ouvinte)

Atendimento ao Público Recepção de pessoa que traz
notícia ou demanda própria
do ofício da cidadania.

Deverá ficar registro em
livro/ficha ou meio
eletrônico o nome completo
do atendido, nº carteira de
identificação e assunto
tratado.  

O atendimento deve ser feito 
pelo Procurador.            

Nota interna Justificativa fundamentada
da não-atuação no exercício
institucional.

 

                                                        ANEXO II
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MOVIMENTAÇÃO MENSAL DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO(A)
PROCURADOR(A) DOS DIREITOS DO CIDADÃO:

________________________________________

PERÍODO _____/____________/________

   REMANESCENTES

NATUREZA DO PROCEDIMENTO ENTRADA SAÍDA NO PERÍODO ATUAL

     

     

     

     

     

     

     

Total de Procedimentos no Gabinete     

Coluna “Entrada”: Quantidade de instaurações ou representações encaminhadas ao
Procurador durante o período. A superveniente instauração de Procedimentos
Administrativos ou Inquéritos Civis Públicos relativamente à representação ou instauração
anteriormente distribuída é irrelevante para fins deste controle de movimentação dos
procedimentos.

Coluna “Saída”: Quantidade de representações/procedimentos administrativos/inquéritos
civis públicos que deixaram de estar vinculados ao Procurador, seja pelo envio dos mesmos a
outro Procurador,  seja por encaminhamento a outro órgão competente, seja por ajuizamento
de ação cabível, seja por  arquivamento.

Coluna “remanescentes”: Quantidade de representações / procedimentos administrativos /
inquéritos civis públicos que permaneceram vinculados ao Procurador, após o encerramento
do expediente do último dia útil do mês apurado.

                                               ANEXO III

MOVIMENTAÇÃO MENSAL INTERNA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
DO OFÍCIO DO(A) PROCURADOR(A) DOS DIREITOS DO CIDADÃO:

________________________________________

PERÍODO _____/____________/________

   REMANESCENTES

NATUREZA DO PROCEDIMENTO ENTRADA SAÍDA NO PERÍODO ATUAL
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Total de Processos na Gabinete     

Coluna “entrada” : Quantidade de representações, procedimentos administrativos ou
inquéritos civis públicos encaminhados conclusos ao Procurador, pela Secretaria ou órgão de
apoio competente.

Coluna “ saída” : Quantidade de representações, procedimentos administrativos ou inquéritos
civis públicos devolvidos pelo Procurador à Secretaria ou órgão de apoio responsável, para o
cumprimento de decisões ou despachos.

Coluna “remanescente”: Quantidade de representações, procedimentos administrativos ou
inquéritos civis públicos que permaneceram conclusos ao Procurador, sem movimentação,
após o encerramento do expediente do último dia útil do mês apurado.

                                               ANEXO IV

                                       ATUAÇÃO JUDICIAL

ATUAÇÃO JUDICIAL DESCRIÇÃO EXEMPLOS
Propositura de ações e seus
aditamentos. 

Petição inicial (excetuada
denúncia e libelo).

ACP, Ações de Improbidade,
Cautelares, MS, HC,  Ações
Ordinárias, Execuções.

Contestação, exceção,
impugnação, correição e incidente.

Petição em autos judiciais ou em
autos apartados.

Reconvenção, exceções em geral,
incidentes  de falsidade,
insanidade e outros; impugnações
ao valor da causa; correição
parcial.

Visita, inspeção e diligência.  Acompanhamento de inspeções
judiciais, visitas in loco.

Audiência, sessão. Audiências judiciais e sessões em
Tribunais. 

Sessões  em Tribunais em processo 
judicial vinculado ao ofício da
cidadania.

Recurso e contra-razões Qualquer recurso interposto em
autos judiciais em qualquer
instância. [2]

 

Requerimento Qualquer ato, petição, oficio
dirigido à instrução dos
feitos judiciais, não
contemplados em outra
ocorrência específica.

Busca e apreensão;

Quebra de sigilo
bancário/fiscal/telefônico.

Requerimento por petição em
autos judiciais (juntadas,
especificações de provas etc.).

Quesitações.
Parecer Manifestação em processo judicial

na condição de “custos legis”, seja
escrito ou oral.

 

Parecer-padrão Manifestação judicial na condição
de “custos legis”.

Repetição de parecer já
anteriormente exarado.

Ciência Ciência em mandados de citação,
intimação e em autos judiciais, em
ações em defesa da cidadania.

Ciência de sentenças, designações
de audiência, despachos, decisões,
sentenças e acórdãos judiciais e
cálculos.

Informações Informações prestadas pelo
membro em habeas corpus e 
Mandado de Segurança.
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Alegação final/memorial/réplica Manifestação processual em ação
vinculada ao ofício da cidadania.

 

Promoção Manifestação em ação judicial:
cota ou petição em autos judiciais,
não contemplados em outra
ocorrência.

 

                                                               ANEXO V

MOVIMENTAÇÃO MENSAL DE PROCESSOS NO GABINETE DO(A)
PROCURADOR(A):

___________________________________

PERÍODO _____/____________/________

   REMANESCENTES

NATUREZA DO PROCESSO ENTRADA SAÍDA NO PERÍODO ATUAL

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total de Processos na Gabinete     

Coluna “entrada”: Quantidade de processos judiciais distribuídos ao  Procurador durante o
período apurado.

Coluna “saída” : Quantidade de processos judiciais devolvidos do Procurador ao órgão do
Judiciário respectivo, independente do número de manifestações proferidas no feito.

Coluna “remanescentes”: Quantidade de processos judiciais que permaneceram com carga ao
Procurador, após o encerramento do expediente do último dia útil do mês apurado.

[1] Os ofícios “de ordem” serão computados para o membro do MPF responsável e os ofícios
circulares merecerão apenas uma contabilização.

[2] A petição de interposição e as razões de recurso serão considerados como um único
registro.
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Instrução Normativa nº 2, de 22 de abril de 2003

Estabelece critérios gerais para a organização administrativa das Secretarias das Procuradorias

Regionais dos Direitos do Cidadão e das Procuradorias do Direito do Cidadão.

 

A PROCURADORA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO, com fundamento no art.
41, parágrafo único da Lei Complementar nº 75, de 15 de maio de 1993, acolhendo e
aprovando as sugestões do Grupo Temático de Trabalho de Estudos para Padronização dos
Ofícios da Cidadania, das Secretarias desses Ofícios, Estatística e Banco de Dados da
Cidadania, criado pela Portaria PFDC nº 06, de 23 de outubro de 2001, resolve aprovar a
Instrução Normativa que disciplina os ofícios das Procuradorias Regionais dos Direitos do
Cidadão e das Procuradorias dos Direitos do Cidadão.

 

Capítulo I

Disposições Gerais

Art. 1º - Nos Estados e nos Municípios, as Procuradorias da Cidadania organizar-se-ão
administrativamente de modo a atender os dispositivos desta instrução de acordo com a
realidade local e com o que se segue.

Parágrafo único. A uniformização nacional dos critérios e a institucionalização dos registros
são princípios gerais que devem nortear a adequação às realidades locais, evitando-se
personalização do controle dos procedimentos e dos banco de dados.

 

Capítulo II

Dos Procedimentos Extrajudiciais 

Art. 2 - Na organização das Procuradorias da Cidadania quanto aos procedimentos
extrajudiciais, deverão ser asseguradas, nos termos desta resolução, as atividades de:

I – autuação, distribuição e encerramento;

II – informação e instrução;

III – documentação e registro;

IV – divulgação;

V – relatório de produtividade.

 

Seção I

Da autuação, distribuição e encerramento
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Art. 3º - A autuação, distribuição e encerramento de procedimentos extrajudiciais
compreende :

I – a instauração de procedimentos de ofício ou em função de representações;

II – a distribuição;

III - a manutenção do arquivo morto;

IV - a divulgação interna;

V – o relatório de produtividade;

VI - a saída de procedimentos e o encerramento dos procedimentos.

Art. 4º - As rotinas de entrada e saída compreendem:

I - o recebimento das instaurações de ofício e das representações, bem assim, neste caso, sua
redução a termo, quando não escritas;

II - o recebimento de procedimentos extrajudiciais originários de outros órgãos do Ministério
Público;

III - sua autuação, tombo e numeração;

IV - a investigação quanto à recorrência da matéria em outros feitos judiciais ou
extrajudiciais, inclusive findos ;

V - a classificação e a dedução do objeto em ementa;

VI – a remessa do procedimento a outros órgãos.

Art. 5 - A distribuição compreende a afetação do procedimento ao Procurador da Cidadania,
conforme as regras vigentes, com a conseqüente remessa dos autos.

Art. 6º - A manutenção do arquivo morto implica a custódia dos procedimentos findos e
execução da política de descarte.

Art. 7º - A divulgação interna compreende também o encaminhamento das ementas dos
procedimentos extrajudiciais para conhecimento da Procuradoria Federal dos Direitos do
Cidadão, sem prejuízo da divulgação que lhe queira dar o ofício da cidadania remetente.

Art. 8º - O relatório de produtividade consiste na identificação da quantidade acumulada no
ano e no último mês de:

I – entrada de representações;

II – instauração de procedimentos de ofício e em razão de representações;

III – saída de procedimentos;

IV - arquivamento de procedimentos;

V - feitos em curso.
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Seção II

Da informação e instrução

Art. 9º - A informação e a instrução dos procedimentos extrajudiciais compreende:

I - o impulso;

II – a instrução;

III - o secretariado.

Art. 10 - O impulso inclui:

I - o controle dos prazos;

II - de ordem, a redação e expedição de ofícios requisitando informações e outras diligências;

III - a expedição de notificações para o comparecimento de pessoas;

IV - a interação com os órgãos públicos de atuação nas áreas de atribuição dos ofícios da
cidadania;

VI - o atendimento ao público.

Art. 11 - A instrução abrange:

I - a apreciação dos documentos recebidos,

II - a redação de relatos a cada impulso;

III - a redação de registros e memórias de atos não-documentados;

IV- de ordem, o contato com a perícia e seu acompanhamento;

V- de ordem, a solicitação de providências a outros órgãos do Ministério Público;

VI - o cumprimento de diligências e despachos;

VII – a realização de diligências externas e conseqüente expedição de relatórios;

VIII - a prestação de informações ao titular do ofício; e

IX - a redação de minutas de portarias, recomendações, despachos, pareceres e
arquivamentos;

X – a certificação, no corpo dos autos, de fatos constatados no exercício das atribuições
funcionais.

Art. 12 - O Secretariado compreende:

I - o agendamento dos atos e reuniões dos ofícios da cidadania;

II- a expedição de intimações, convites e convocações, com a indicação da finalidade a que se
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destinam;

III - a redação de atas e termos;

IV- o apoio e a assistência nas reuniões, audiências e depoimentos;

VI - a expedição de certidões;

VII – a expedição de ofício de ciência aos interessados do resultado dos procedimentos
extrajudiciais;

VIII – a remessa dos procedimentos extrajudiciais à PFDC nas hipóteses ou nos casos de
arquivamento para fins de ciência e homologação,

IX – encaminhamento para publicação oficial das portarias de instauração de inquérito civil
público, bem como de outros documentos que mereçam publicação, a juízo do Procurador.

Art. 13 – A PFDC disponibilizará modelos dos atos de que trata esta seção.

 

Seção III

Da Documentação e Registro

Art.14 - A documentação e o registro envolvem:

I - a custódia dos procedimentos extrajudiciais e sua manutenção

em meio magnético;

II - de ordem, o sigilo dos procedimentos extrajudiciais;

III - a classificação, a gravação em meio magnético, a destinação e

a recuperação dos documentos:

IV - a elaboração de índices nos procedimentos extrajudiciais;

V - de ordem, o atendimento à solicitação de cópias.

 

Seção IV

Da Divulgação

Art. 15 - A divulgação compreende:

I - a comunicação ao titular do oficio de notícia jornalística relativa a matéria objeto de
procedimento extrajudicial; 

II – confecção de nota para divulgação externa do procedimento extrajudicial ou de fato a ele
relativo;

III – encaminhamento por meio eletrônico para a Procuradoria Federal dos Direitos do
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Cidadão das peças de instauração dos procedimentos extrajudiciais, bem como dos respectivos
arquivamentos, dos termos de ajuste de conduta e propositura de ações pertinentes à área de
atuação da cidadania.

 

Seção V

Do Relatório de Produtividade

Art. 16 – A estatística de produtividade compreende relatórios das atividades realizadas nos
procedimentos extrajudiciais, bem como dos percentuais relativos.

Art. 17 — A estatística de produtividade consiste na identificação:

I - da quantidade, por oficio, acumulada no ano, no último mês e no mês em curso, de:

a) portaria;

b) visitas/inspeções;

c) decisão de arquivamento;

d) decisão;

e) requerimento/requisição/representação;

f) reunião interna/externa/sessão;

g) depoimento em CPI e Comissões/participação em audiências              

públicas ;

h) oitiva/diligência/correição/audiência ;

i) ofício/memorando/notificação;

j) recomendação;

k) relatório;

l) termo de ajustamento de conduta;

m) consulta;

n) voto;

p) despacho;

q) parecer;

r) participação em evento;

s) atendimento ao público;

t) nota interna.
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II - da porcentagem de procedimentos extrajudiciais acumulados no último ano:

a) arquivados;

b) que originaram ações;

c) que originaram termos de ajuste de conduta;

d) em curso há mais de seis meses, sem qualquer dos desfechos das alíneas anteriores.

III - da média de tempo, apurada anualmente, entre o protocolo das representações, ou a
instauração do procedimento extrajudicial ex-oficio, e:

a) o ajuizamento de medida judicial;

b) a celebração de termo de ajuste de conduta;

c) o arquivamento.

IV – a contagem da movimentação interna dos procedimentos extrajudiciais entre gabinete e
secretaria.

 

Capítulo III

Dos processos judiciais 

Art. 18 – A distribuição e acompanhamento de processos judiciais da Procuradoria dos
Direitos do Cidadão abrange :

I - a classificação e distribuição dos processos judiciais;

II - seu acompanhamento no Poder Judiciário e no Ministério Público;

III - sua documentação e registro;

IV - sua divulgação;

V - sua estatística.

 

Seção I

Da Distribuição e da Classificação

Art. 19 – Os processos judiciais deverão ser classificados em:

I - ações civis públicas e suas ações acessórias e incidentes;

II - ações de improbidade administrativa e suas ações acessórias e incidentes;

III - ações populares;

IV - ações de qualquer natureza de cuja controvérsia exsurja violação de direitos humanos e
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suas ações acessórias e incidentes.

Art. 20. A distribuição compreende a afetação do processo ao Procurador ou Procuradores em
atuação conjunta ou integrada, conforme as regras vigentes, com a conseqüente remessa dos
autos.

 

Seção II

Do Acompanhamento 

Art. 21 - O acompanhamento de processos judiciais no Poder Judiciário e no Ministério
Público compreende:

I - a protocolização de ações, petições e recursos;

II - o acompanhamento e a notícia das decisões liminares proferidas;

III - a obtenção de peças instrutórias de agravo de instrumento, bem como sua protocolização;

 IV - o monitoramento de tramitação e o impulso, especialmente:

a) das decisões interlocutórias;

b) da expedição de mandados;

c) das diligências citatórias;

d) das publicações e intimações;

e) da observância dos prazos e conclusões;

f) das pautas de audiência;

V - o registro do andamento do processo; 

VI - o acompanhamento no TRF e na PRR dos recursos interpostos e a comunicação da
distribuição e do teor do pronunciamento definitivo;

VII – encaminhamento de iniciais e recursos interpostos aos núcleos de acompanhamento das
Procuradorias Regionais da República;

 

Seção III

Da Documentação e do Registro

Art. 22 - A documentação e o registro abrangem:

I - o arquivamento da petição inicial e da contrafé;

II - a manutenção de cópias das peças principais dos autos para acompanhamento (dossiê);

III – a execução da política de descarte;
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IV - a administração do arquivo das peças em meio magnético;

V - a alimentação do Banco de Dados da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão;

VI - o registro, em pauta, das audiências cientificadas ao Ministério Público Federal;

 

Seção IV

Da Divulgação

Art. 23 - A divulgação compreende:

I - a comunicação ao Procurador de notícia jornalística relativa ao processo judicial; 

II – confecção de nota para divulgação externa do processo ou de fatos a ele relativo;

III – encaminhamento para a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão,
preferencialmente por meio eletrônico, das principais peças produzidas pelos Procuradores,
bem como das liminares e sentenças proferidas nos processos;

 

Seção V

Da Estatística

Art. 24 - A estatística consiste na identificação:

I - da quantidade, por oficio, acumulada no ano, no último mês e no mês em curso, de:

a) propositura de ações e seus aditamentos;

b) contestação/exceção/impugnação/correição/incidente;

e) inspeção/diligência;

d) audiência/sessão;

e) recurso e contra-razões;

f) requerimento;

g) parecer;

h) parecer padrão;

i) petição de arquivamento;

j) ciência;

k) alegação final/memorial/réplica.

II – o lapso de tempo na tramitação dos processos, bem como as respectivas médias, nos
intervalos compreendidos entre:
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a) a protocolização da petição inicial e a decisão sobre a liminar;

b) a conclusão dos autos ao juiz para sentença e a prolação desta;

c) a protocolização da inicial e a prolação da sentença;

d) a prolação da sentença e a decisão no respectivo Tribunal Regional Federal;

e) a decisão do Tribunal Regional Federal e as proferidas nas instâncias superiores;

f) a protocolização da petição inicial e o trânsito em julgado da decisão.

III - da freqüência:

a) de ramos do direito;

b) de assuntos e temas;

c) de figuração, no pólo passivo, de agentes, órgãos e entidades.

IV - da porcentagem:

a) de liminares concedidas;

b) de liminares confirmadas por sentença;

c) de liminares concedidas em agravos de instrumento;

d) das ações julgadas procedentes nas respectivas instâncias;

e) de recursos interpostos no curso do processo;

f) de recursos interpostos de sentença;

g) dos recursos interpostos pelos Procuradores Regionais da República;

h) dos recursos interpostos pelos Subprocuradores-Gerais da República;

Parágrafo único. A média de que trata o inciso II e IV, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” é calculada
considerando cada vara federal.

 

Capítulo V

Das disposições finais e transitórias

  Art. 25 - As Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão e as Procuradorias do Direito
do Cidadão nos Municípios distribuirão as atividades previstas nesta Instrução pela estrutura
administrativa da unidade.

Parágrafo único. Todas as atribuições previstas nesta instrução que comportarem realização
por meio magnético, assim o serão. Para tal, a PFDC envidará reforços para integrar a
atuação, em nível nacional, dos setores de informática do Ministério Público Federal, na
Procuradoria Geral da República e demais unidades. 
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Maria Eliane Menezes de Farias 

Subprocuradora-Geral da República

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
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Relatório Final do Grupo Temático de Trabalho constituído pela Portaria 
nº 6, de 23 de outubro de 2001, da Procuradora Federal dos Direitos do 
Cidadão. 
 
 
 
 
 
 
1.  O Grupo Temático de Trabalho de Estudos para a 
Padronização dos Ofícios da Cidadania, das Secretarias desses Ofícios, 
Estatística e Banco de Dados da Cidadania, foi constituído por meio da 
Portaria nº 6, de 23 de outubro de 2001, em anexo (doc.1), firmada pela 
Exma. Sra. Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Dra. Maria 
Eliane Menezes de Farias, contando com os seguintes integrantes, todos 
membros do Ministério Público Federal: Maria Eliane Menezes de Farias 
- Subprocuradora-geral da República, Supervisora; Raquel Elias 
Ferreira Dodge, Procuradora Regional da República, Supervisora; 
Oswaldo José Barbosa Silva, Procurador Regional da República, 
Coordenador; Gilda Pereira de Carvalho, Subprocuradora-geral da 
República, membro, Andréa Lyrio de Souza Mayer Soares, Procuradora 
da República, membro; Carolina da Silveira Medeiros, Procuradora da 
República, membro; Duciran Van Marsen Farena, Procurador da 
República, membro; Maria Helena de C Nogueira de Paula, Procuradora 
da República, membro; Paulo Roberto Cogo Leivas, Procurador da 
República, membro; Guilherme Zanina Schelb, Procurador da 
República, membro; João Marques Brandão Neto, Procurador da 
República, membro; Marcos Antonio da Silva Costa, Procurador da 
República, membro; Roberto Moreira de Almeida, Procurador da 
República, membro; Alexandre Gavronski, Procurador da República, 
membro, Silvio Pereira Amorim, Procurador da República, membro. 
 
2.  No dia 24 de outubro de 2001, foi realizada a primeira 
reunião do Grupo de Trabalho, conforme ata de reunião em anexo (doc. 
02). 
 
3.  No dia 23 de novembro de 2001, foi realizada a segunda 
reunião do Grupo de Trabalho, conforme ata de reunião em anexo (doc. 
03). 
 
4.  No dia 19 de fevereiro de 2002, foi realizada a terceira 
reunião do Grupo de Trabalho, conforme ata de reunião em anexo (doc. 
04). 
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5.  No dia 8 de outubro de 2002, foi realizada a quarta reunião 
do Grupo de Trabalho, conforme ata de reunião em anexo (doc. 05) 
 
6.  No dia 27 de março de 2003, foi realizada a última reunião 
do Grupo de Trabalho que, ao completar seu trabalho, apresentou os 
seguintes resultados: 
 
a) a confecção de uma minuta de Instrução Normativa, para ser firmada 
pela Exma. Sra. Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, e que 
estabelece o relatório de produtividade dos membros da Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão, das Procuradorias Regionais dos 
Direitos do Cidadão e das Procuradorias do Direito do Cidadão (doc. 06, 
anexo); 
 
b) a confecção de uma minuta de Instrução Normativa, para ser firmada 
pela Exma. Sra. Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, e que 
estabelece critérios gerais para a organização administrativa das 
Secretarias das Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão e das 
Procuradorias do Direito do Cidadão (doc. 07, anexo); e 
 
c) a instituição do banco de dados genérico da Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão, que estará á disposição de todos os cidadãos em 
geral e que colecionará legislação, jurisprudência, doutrina, atos do 
MPF e outros. O banco de dados efetuará as buscas em regime geral e 
por temas específicos da defesa dos direitos do cidadão, a seguir 
descritos: educação, saúde, previdência social, assistência social, 
tortura, discriminação de raça, gênero e orientação sexual, portadores 
de deficiência, criança e adolescente, Segurança Pública e Sistema 
Prisional, Trabalho Escravo, Direitos e Garantias Fundamentais. O 
banco de dados genérico da PFDC, de desenho simples de modo a 
propiciar maior acessibilidade aos cidadãos em geral, não prejudica a 
instalação do Banco de Dados específico dos Grupos de Trabalho já 
instituídos, este com desenho mais complexo, adequado às demandas 
de seus integrantes. 
 
7.   As Instruções Normativas pendem apenas de apreciação e 
aprovação pela Exma. Sra. Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
e a instalação do banco de dados genérico, cujo desenho restou decidido 
pelo Grupo de Trabalho, está sendo implantado pela Assessoria de 
Informática que atende à PFDC. 
 
 
        Brasília, 22 de abril de 2003 
 
 
    OSWALDO JOSÉ BARBOSA SILVA 
    Procurador Regional da República 
                 Coordenador   
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