
Da Seção de Atendimento ao Cidadão
- SAC -

Art. 10. Compete ao Chefe da Seção de Atendimento ao Cidadão:

I - Exercer o controle de frequência dos servidores do setor;

II - Orientar as atividades do setor;

III - Confeccionar relatórios solicitados, ofícios e memorandos;

IV - Atualizar, semestralmente, o manual de rotinas da SAC;

V - Prestar informações quando solicitado;

VI - Realizar pedido de material de expediente no sistema da PR/DF;

VII - Fazer o levantamento de dados para o Painel de Contribuição da PR/DF;

VIII - Informar  ao  Procurador-chefe  o  número  de  SICs*  atendidos,  ou  não,

semestralmente;

IX - Atualizar e remeter à chefia da COJUD o Calendário Anual de Atividades;

X - Exercer  as  atribuições  da  Seção  de  Atendimento  ao  Cidadão,  com  os  demais

servidores do Setor.

Art. 11. Compete à Seção de Atendimento ao Cidadão:

I - Receber  notícias  de  irregularidades,  representações,  solicitações  de  informação,

requerimentos, dentre outas demandas formuladas pelo cidadão, realizando a triagem, o

registro no sistema eletrônico específico e o encaminhamento inicial;

II - Realizar as atribuições inerentes ao Serviço de Informação ao Cidadão - SIC-MPF;

III - Fornecer  informações a respeito  de distribuição e localização de procedimentos e

processos aos advogados e cidadãos interessados;

IV - Fornecer  certidões  de  inexistência,  existência,  distribuição  e  localização  de

procedimentos extrajudiciais, no prazo improrrogável de 15 dias, de acordo com as normas em

vigor;

V - Receber os pedidos de vista e/ou cópia de autos em trâmite na unidade e encaminhar

ao gabinete ou setor responsável, cujo procedimento deverá observar o disposto em ato

normativo específico;



VI - Recepcionar os advogados e partes para que o atendimento seja feito pessoalmente

pelo membro do MP;

VII - Encaminhar  a  demanda  do  cidadão  ao  setor  responsável  na  impossibilidade  de

atendimento imediato;

VIII - Indicar ao cidadão o órgão competente para analisar sua demanda, nos casos em

que ficar caracterizada a falta de atribuição do MPF;

IX - Adotar as providências para resguardar o sigilo sobre a identidade do noticiante, caso

seja  solicitado,  mantendo,  contudo,  no  sistema  eletrônico  específico,  registro  de  sua

qualificação, endereço e/ou telefone, para caso necessário, futuros contatos do MPF;

X - Elaborar relatórios dos serviços prestados, com o devido registro das informações no

sistema eletrônico específico; 

XI - Devolver as manifestações do tipo “denúncia” oriundas das outras unidades do MPF,

encaminhadas por  meio  do  sistema cidadão ou outro  meio,  quando  não houver  sido

explicitado  ato  exarado  por  Membro  do  Ministério  Público  Federal  atuante  no  local

remetente da manifestação;

XII - Fornecer  informações sobre o número do procedimento extrajudicial  ou processo

judicial  cível,  bem  como  a  localização  e  distribuição,  quando  o  cidadão  solicitar

informações sobre determinada apuração, ressalvado os casos sigilosos e a consulta a

partir de nomes e/ou documentos de pessoas jurídicas ou físicas,

XIII - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela

chefia imediata.

Parágrafo único. A Seção de Atendimento ao Cidadão concederá vista e/ou cópia de auto cível

somente quando,  cumulativamente,  não for  sigiloso,  não haja  distribuição a um ofício ativo e

esteja arquivado, conforme regras em norma específica a ser estabelecida.


	I - Exercer o controle de frequência dos servidores do setor;
	II - Orientar as atividades do setor;
	III - Confeccionar relatórios solicitados, ofícios e memorandos;
	IV - Atualizar, semestralmente, o manual de rotinas da SAC;
	V - Prestar informações quando solicitado;
	VI - Realizar pedido de material de expediente no sistema da PR/DF;
	VII - Fazer o levantamento de dados para o Painel de Contribuição da PR/DF;
	VIII - Informar ao Procurador-chefe o número de SICs* atendidos, ou não, semestralmente;
	IX - Atualizar e remeter à chefia da COJUD o Calendário Anual de Atividades;
	X - Exercer as atribuições da Seção de Atendimento ao Cidadão, com os demais servidores do Setor.
	I - Receber notícias de irregularidades, representações, solicitações de informação, requerimentos, dentre outas demandas formuladas pelo cidadão, realizando a triagem, o registro no sistema eletrônico específico e o encaminhamento inicial;
	II - Realizar as atribuições inerentes ao Serviço de Informação ao Cidadão - SIC-MPF;
	III - Fornecer informações a respeito de distribuição e localização de procedimentos e processos aos advogados e cidadãos interessados;
	IV - Fornecer certidões de inexistência, existência, distribuição e localização de procedimentos extrajudiciais, no prazo improrrogável de 15 dias, de acordo com as normas em vigor;
	V - Receber os pedidos de vista e/ou cópia de autos em trâmite na unidade e encaminhar ao gabinete ou setor responsável, cujo procedimento deverá observar o disposto em ato normativo específico;
	VI - Recepcionar os advogados e partes para que o atendimento seja feito pessoalmente pelo membro do MP;
	VII - Encaminhar a demanda do cidadão ao setor responsável na impossibilidade de atendimento imediato;
	VIII - Indicar ao cidadão o órgão competente para analisar sua demanda, nos casos em que ficar caracterizada a falta de atribuição do MPF;
	IX - Adotar as providências para resguardar o sigilo sobre a identidade do noticiante, caso seja solicitado, mantendo, contudo, no sistema eletrônico específico, registro de sua qualificação, endereço e/ou telefone, para caso necessário, futuros contatos do MPF;
	X - Elaborar relatórios dos serviços prestados, com o devido registro das informações no sistema eletrônico específico;
	XI - Devolver as manifestações do tipo “denúncia” oriundas das outras unidades do MPF, encaminhadas por meio do sistema cidadão ou outro meio, quando não houver sido explicitado ato exarado por Membro do Ministério Público Federal atuante no local remetente da manifestação;
	XII - Fornecer informações sobre o número do procedimento extrajudicial ou processo judicial cível, bem como a localização e distribuição, quando o cidadão solicitar informações sobre determinada apuração, ressalvado os casos sigilosos e a consulta a partir de nomes e/ou documentos de pessoas jurídicas ou físicas,
	XIII - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.

