
PLANEJAMENTO TEMÁTICO DA PFDC 
Perspectiva Sociedade

31/03/15 30/12/16 100,00% 80,00% 200 407 400 407

31/03/15 30/12/16 5,00% 10,00%

31/03/15 30/12/16 100,00% 100,00%

31/03/15 30/12/16 80,00% 100,00% 150 141 250 271

Divulgação do Relatório de atividades da PFDC em português e espanhol 31/03/15 30/12/16 50,00% 50,00% 1 2 Termos de cooperação técnica firmados no 2° semestre 2016 = 0 2 2

31/03/15 31/07/15 50,00% 50,00%

31/03/15 30/12/16 90,00% 90,00% 70,00% 76,00% 75,00% CAC/MPF

5,00% 1,70% 5,00% CAC/MPF

Perspectiva Processos Internos

31/03/15 30/12/16 70,00% 100,00% 1 1 No 2° semestre/2016 não foram publicados roteiros ou manuais pela PFDC. 2 1

Incluir a possibilidade de vinculação do arquivamento com enunciado 31/03/15 30/12/16 10,00% 10,00% Não houve deliberação da comissão de enunciados da PFDC em 2016 4 0 Não houve deliberação da comissão de enunciados da PFDC em 2016 8 0

Acompanhar e validar o modelo de sistema de rede social do MPF 31/03/15 30/12/16 50,00% 50,00% 5 3 10 15

Realização de encontros nacionais e regionais 31/03/15 30/12/16 0,00% 0,00% 2 3 4 6

15 18 15 18

Em estudo Sem medição Em estudo Sem medição

31/03/15 30/12/16 5,00% 5,00% 2 2 3 2

31/03/15 30/12/16 5,00% 5,00%

Atualizar o Regimento Interno 31/03/15 30/12/16 5,00% 20,00%

Atualização do Sistema Único para criação do campo “Tipo de Arquivamento” 31/03/15 30/12/16 5,00% 100,00%

Em estudo Sem medição Em estudo Sem medição

Em estudo Sem medição Em estudo Sem medição

Perspectiva Aprendizado e Crescimento

31/03/15 30/12/16 0,00% 0,00% 150 116 250 277

2 1 4 2

Objetivo: Zelar pelo cumprimento dos tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário

Iniciativas
(PFDC)

Data de 
início

Prazo de 
Conclusão

Andamento 
(1º semestre de 2016)

Percentual 
concluído

(1º semestre de 
2016)

Andamento 
(2º semestre de 2016)

Percentual concluído
(2º semestre de 2016)

Indicadores
(PFDC)

Andamento 
(1º semestre de 2016)

Meta
(1º semestre de 

2016)

Medição
(1º semestre de 

2016)

Andamento 
(2º semestre de 2016)

Meta
(2º semestre de 

2016)

Medição
(2º semestre de 

2016)

Disponibilizar no site da PFDC a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em língua 
portuguesa nos temas de atuação da PFDC

A PFDC já identificou e compilou a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 
versão traduzida para o português, a partir de iniciativa de cooperação entre a CorteIDH e a Comissão de 
Anistia do Ministério da Justiça. O material integra o conteúdo disponibilizado no hotsite “Sistemas 
Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos”, criado pela PFDC e disponibilizado em seu site oficial 
no seguinte endereço: 
http://midia.pgr.mpf.gov.br/pfdc/hotsites/sistema_protecao_direitos_humanos/interamericano.htm 

O material integra o conteúdo disponibilizado no hotsite “Sistemas Internacionais de Proteção dos 
Direitos Humanos”, criado pela PFDC e disponibilizado em seu site oficial no seguinte endereço: 
http://midia.pgr.mpf.gov.br/pfdc/hotsites/sistema_protecao_direitos_humanos/interamericano.htmO 
hotsite está passando por uma atualização de seu conteúdo, com vistas a deixar mais fácil o acesso às 
informações ali disponibilizadas. Por isso houve redução do percentual de conclusão desta iniciativa

Quantidade de 
recomendações, medidas 
cautelares, relatórios, estudos 
e sentenças divulgados

No site: Sistema interamericano: 74 documentos internacionais, 54 casos de admissibilidade na CIDH, 12 
casos de inadmissibilidade, 2 soluções amistosas, 7 relatórios de mérito, 17 arquivamentos, 2 estatutos, 2 
regulamentos, 23 publicações, 1 opinião consultiva, 5 casos contenciosos, 7 medidas provisionais, 25 
resoluções, 13 votos, 6 sentenças. Sistema ONU: 86 documentos internacionais, 7 relatórios, 23 
resoluções, 6 recomendações, 24 informes e 11 observações. Total= 407 DOCUMENTOS 

No site: Sistema interamericano: 74 documentos internacionais, 54 casos de admissibilidade na CIDH, 12 
casos de inadmissibilidade, 2 soluções amistosas, 7 relatórios de mérito, 17 arquivamentos, 2 estatutos, 2 
regulamentos, 23 publicações, 1 opinião consultiva, 5 casos contenciosos, 7 medidas provisionais, 25 
resoluções, 13 votos, 6 sentenças. Sistema ONU: 86 documentos internacionais, 7 relatórios, 23 
resoluções, 6 recomendações, 24 informes e 11 observações. Total= 407 DOCUMENTOS 

Núcleo de apoio à atividade de Ombudsman                                                                                                     
                                        (REAVALIAR INICIATIVA)

Ainda não iniciado o mapeamento das atividades da PFDC, com vistas a formulação de proposta de 
reestruturação organizacional da PFDC, NAOPs e PRDCs. Aguardando definições com a AMGE.

Iniciado a atividade de mapeamento das atividades da PFDC, em parceria com a AMGE/SG, com vistas a 
formulação de proposta de reestruturação organizacional da PFDC.

Identificar e difundir instrumentos internacionais dos quais o Brasil é signatário, e respectivo 
acompanhamento das recomendações, classificando-as por área temática

Os documentos internacionais relacionados à promoção e proteção dos direitos humanos dos quais o 
Brasil é signatário já foram levantados e classificados por área temática. O conteúdo foi disponibilizado no 
hotsite “Sistemas Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos”, criado pela PFDC e disponibilizado 
em seu site oficial no seguinte endereço: 
http://midia.pgr.mpf.gov.br/pfdc/hotsites/sistema_protecao_direitos_humanos/index.html 

Os documentos internacionais relacionados à promoção e proteção dos direitos humanos dos quais o 
Brasil é signatário já foram levantados e classificados por área temática. O conteúdo foi disponibilizado no 
hotsite “Sistemas Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos”, criado pela PFDC e disponibilizado 
em seu site oficial no seguinte endereço: 
http://midia.pgr.mpf.gov.br/pfdc/hotsites/sistema_protecao_direitos_humanos/index.html 

Objetivo: Aprimorar a interlocução com o cidadão, a sociedade civil e os órgãos governamentais

Iniciativas
(PFDC)

Data de 
início

Prazo de 
Conclusão

Andamento
 (1º semestre de 2016)

Percentual 
concluído

(1º semestre de 
2016)

Andamento
 (2º semestre de 2016)

Percentual concluído
(2º semestre de 2016)

Indicadores
(PFDC)

Andamento 
(1º semestre de 2016)

Meta
(1º semestre de 

2016)

Medição
(1º semestre de 

2016)

Andamento 
(2º semestre de 2016)

Meta
(2º semestre de 

2016)

Medição
(2º semestre de 

2016)

Estimular a participação dos PRDCs e PDCs em comitês, Grupos de Trabalhos e como observadores em 
conselhos estratégicos

 Os membros que atuam na temática da cidadania participaram em 2016 de 18 reuniões de comitês, 
grupos de trabalhos e como observadores em conselhos estratégicos em que a PFDC/MPF foi solicitada a 
indicar representante.  O número de reuniões dos conselhos externos ao MPF foi menor do que em 2015 
em razão dos cortes orçamentários nos 3 poderes em 2016. Como parte desta iniciativa, a PFDC expediu 
ofícios aos PRDCs nos estados que não possuem Comitê de Monitoramento de Prevenção e Combate à 
Tortura, estimulando a participação dos membros para a instalação dos referidos Comitês. 

A gestão da Dra. Deborah Duprat na PFDC atualizou a maioria de suas indicações em comitês, comissões 
e conselhos interinstitucionais. Foi priorizada a indicação de membros residentes em Brasília, de modo a 
garantir que a participação da PFDC nos órgãos colegiados se desse com o menor custo possível. No 2º 
semestre/2016 houve um aumento na participação de membros em reuniões desses colegiados, bem 
como em eventos externos e audiências públicas.

Número de audiências 
públicas e registros de 
participações em reuniões de 
mediação de conflitos 
coletivos e eventos na área de 
Direitos Humanos

1° semestre 2016                                                      audiência públicas: 8 participação em reuniões em 
comissões: 18, outras reuniões: 115 total= 141 

TOTAL 2016 = 271                                       audiências públicas: 21                           participação em 
comissões e comitês externos: 54                                               reuniões com representantes de órgãos 
públicos, sociedade civil, cidadão: 142        eventos: 54                                                            

Objetivo: Difundir a atuação da PFDC em âmbito nacional e internacional na promoção e defesa dos direitos humanos

Iniciativas
(PFDC)

Data de 
início

Prazo de 
Conclusão

Andamento 
(1º semestre de 2016)

Percentual 
concluído

(1º semestre de 
2016)

Andamento 
(2º semestre de 2016)

Percentual concluído
(2º semestre de 2016)

Indicadores
(PFDC)

Andamento
 (1º semestre de 2016)

Meta
(1º semestre de 

2016)

Medição
(1º semestre de 

2016)

Andamento 
(2º semestre de 2016)

Meta
(2º semestre de 

2016)

Medição
(2º semestre de 

2016)

O relatório de atividades 2015 da PFDC está disponível em versão em português no link:   
https://issuu.com/ccipfdc/docs/relatorio_de_atividades_pfdc_2015.                                     

O relatório de atividades 2015 da PFDC está disponível em versão em português no link:   
https://issuu.com/ccipfdc/docs/relatorio_de_atividades_pfdc_2015                                     

Número de convênios e 
termos de cooperação 
nacionais e internacionais

Termos de cooperação técnica firmados no 1° semestre 2016 = TOTAL 2                      1°) MPF E CIDH 2°) 
MPF, SAFERNET BRASIL E COMITÊ GESTOR DA INTERNET – CGI-BR

Apresentação da Audiência Pública de prestação de contas na Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias(CDHM), da Câmara dos Deputados  

A PFDC não realizou em 2016 audiência pública de prestação anual de contas em razão contexto político 
no Congresso Nacional, em razão do processo de impedimento da Presidenta Dilma e pelo fato da 
CDHM/CD encontrar-se sem presidente à época. Como solução alternativa, o então PFDC, Aurélio Rios, 
apresentou o Relatório de Gestão da PFDC – 2012/2014, na 16ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional 
de Direitos Humanos , realizada dia 12 de maio de 2016. 

Não realizada audiência pública de prestação de contas em 2016. Iniciativa parcialmente cumprida 
conforme informação do andamento do 1° semestre/2016.

Objetivo: Garantir o atendimento célere e eficiente ao cidadão

Iniciativas
(PFDC)

Data de 
início

Prazo de 
Conclusão

Andamento 
(1º semestre de 2016)

Percentual 
concluído

(1º semestre de 
2016)

Andamento 
(2º semestre de 2016)

Percentual concluído
(2º semestre de 2016)

Indicadores
(PFDC)

Andamento 
(1º semestre de 2016)

Meta
(1º semestre de 

2016)

Medição
(1º semestre de 

2016)

Andamento 
(2º semestre de 2016)

Meta
(2º semestre de 

2016)

Medição
(2º semestre de 

2016)

Identificar as áreas prioritárias e critérios de seletividade de atuação da PFDC      (REAVALIAR 
INICIATIVA)

As áreas prioritárias de atuação da PFDC são identificadas nos encontros nacionais, regionais, reuniões 
temáticas e listas de discussão dos membros. Falta melhorar a análise dos dados das revisões voltados à 
definição das prioridades.   

Observação:  Rever a iniciativa. Não está compatível com o objetivo de “Garantir o atendimento célere e 
eficiente ao cidadão” e sim com “ aprimorar mecanismos de coordenação pela PFDC.       
 
Observação: Proposta de novas iniciativas com a seguinte redação: 1ª) Acompanhar a implementação das 
salas de atendimento ao cidadão (estrutura física e equipe) nas unidades do MPF. 2ª) Acompanhar o 
funcionamento do Portal Cidadão, buscando identificar as necessidades de melhoria.

Com a nova gestão da Dra. Deborah Duprat foram atualizadas algumas prioridades de atuação da PFDC. 
Falta a realização de um encontro nacional para a definição de outras prioridades.

Observação:  Rever a iniciativa. Não está compatível com o objetivo de “Garantir o atendimento célere e 
eficiente ao cidadão” e sim com “ aprimorar mecanismos de coordenação pela PFDC.       
 
Observação: Proposta de novas iniciativas com a seguinte redação: 1ª) Acompanhar a implementação das 
salas de atendimento ao cidadão (estrutura física e equipe) nas unidades do MPF. 2ª) Acompanhar o 
funcionamento do Portal Cidadão, buscando identificar as necessidades de melhoria.

Instalação de salas de 
atendimento ao cidadão nas 
unidades do MPF (dotadas de 
adequados meios materiais e 
humanos)

Fórmula:  n° de unidades com sala de atendimento ao cidadão (205) /n° de unidades do MPF (270)  x 100 
= 76 %  

Fórmula:  n° de unidades com sala de atendimento ao cidadão (205) /n° de unidades do MPF (270)  x 100 
= 76 %  

Percentual de 
encaminhamentos pela SAC, 
ao órgão competente, em 
relação ao total de 
manifestações

Fórmula: n° de manifestações encaminhadas pela SAC a outros órgãos externos (1152) / n° de 
manifestações recebidas pela SAC (67.722) * 100 = 1,7%

Fórmula: n° de manifestações encaminhadas pela SAC a outros órgãos externos (1152) / n° de 
manifestações recebidas pela SAC (67.722) * 100 = 1,7%

Objetivo: Aprimorar mecanismos de coordenação pela PFDC

Iniciativas
(PFDC)

Data de 
início

Prazo de 
Conclusão

Andamento
 (1º semestre de 2016)

Percentual 
concluído

(1º semestre de 
2016)

Andamento
 (2º semestre de 2016)

Percentual concluído
(2º semestre de 2016)

Indicadores
(PFDC)

Andamento
 (1º semestre de 2016)

Meta
(1º semestre de 

2016)

Medição
(1º semestre de 

2016)

Andamento 
(2º semestre de 2016)

Meta
(2º semestre de 

2016)

Medição
(2º semestre de 

2016)

Atualizar o módulo de revisão da PFDC e Naops no Sistema Único (acompanhamento do arquivamento)

Na versão 2.5 do Sistema Único que entrou em funcionamento em 31/05/2016 foram implantadas várias 
melhorias no módulo extrajudicial e no módulo colegiado, utilizado pelos NAOPs na atividade de revisão. 
Parte destas melhorias foram sugeridas pelo grupo técnico composto por assessores da PFDC e das CCRs 
com o intuito de aprimorar a atividade revisional. Segue o link das alterações da versão 2.5 do Único  (
https://wiki.mpf.gov.br/index.php5/%C3%9Anico:Manual/Altera%C3%A7%C3%B5es_de_Vers%C3%A3o_2.5
)  Obs.: .Consideramos que ainda falta a implantação de melhorias no sistema para: a) permitir a 
vinculação do arquivamento com enunciado (iniciativa); b) permitir a classificação pela motivação do 
arquivamento (iniciativa)

Na última atualização do Sistema Único foram implantadas novas melhorias relacionadas ao módulo 
colegiado, utilizado pelos NAOPs na revisão. Inclusive, foi implantada melhoria que permite classificar a 
motivação das promoções de arquivamento.

Quantidade de roteiros e 
manuais atualizados e 
elaborados

No 1° semestre/2016 a PFDC publicou o Guia de Referência para o MPF sobre Migração e Tráfico 
Internacional de Pessoas 

O grupo técnico composto de assessores das CCRs e PFDC propôs a implantação desta melhoria no 
sistema Único. A implantação desta funcionalidade ainda está em estudo pela SEJUD e STIC.

O grupo técnico composto de assessores das CCRs e PFDC propôs a implantação desta melhoria no 
sistema Único. A implantação desta funcionalidade ainda está em estudo pela SEJUD e STIC.

Quantidade de enunciados 
expedidos com vistas a 
esclarecer objetivamente as 
atribuições temáticas da PFDC 
aos membros dos Núcleos de 
Apoio Operacional (Naops), 
PRDCs e PDC

A PFDC acompanha os conteúdos publicados pelo MPF em sua página no Facebook, especialmente no 
que se refere às temáticas de direitos humanos. Enquanto ombudsman nacional, a PFDC destaca a 
necessidade de manter um canal de diálogo direto com a sociedade. Nesse sentido, iniciou interlocução 
com o Subcomitê de Comunicação Social (Sicom) a fim de que possa contar com uma página própria no 
Facebook. 

A PFDC acompanha os conteúdos publicados pelo MPF em sua página no Facebook, especialmente no 
que se refere às temáticas de direitos humanos. Enquanto ombudsman nacional, a PFDC destaca a 
necessidade de manter um canal de diálogo direto com a sociedade. Nesse sentido, iniciou interlocução 
com a Secretaria de Comunicação Social (Secom) a fim de que possa contar com uma página própria no 
Facebook. 

Quantidade de notas técnicas 
produzidas ou aprovadas nos 
temas da PFDC

03 Notas técnicas: 1ª) PFDC, CNBB e Instituto dos Advogados Brasileiros – soluções pacíficas nas 
manifestações;  2ª) nota da PFDC sobre alteração Lei Maria da Penha; 3°) nota da PFDC pela 
inconstitucionalidade da PEC 143/2015 que trata da DRU no que se refere à Educação. 

12 Notas técnicas no 2º semestre + 3 NT do 1º Semestre = total 15 NT's em 2016

Em razão do contingenciamento orçamentário do MPF em 2016, umas das medidas adotadas pelo PGR 
pela redução de custos na instituição foi a suspensão da realização de encontros nacionais, temáticos e 
regionais em 2016, conforme Ofício PGR  n° 194/2016 (PGR-00052266/2016)

Em razão do contingenciamento orçamentário do MPF em 2016, umas das medidas adotadas pelo PGR 
pela redução de custos na instituição foi a suspensão da realização de encontros nacionais, temáticos e 
regionais em 2016, conforme Ofício PGR  n° 194/2016 (PGR-00052266/2016)

Quantidade de portarias de 
designação expedidas pela 
PFDC para atuação estratégica

3 portarias: 1) Portaria n° 1/2016-PFDC – Cria a Rede Nacional de Atuação Emergencial da Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão/MPF na Temática da Epidemia de Vírus Transmitidos pelo Aedes aegypti 
(dengue, chicungunha e zica) – PFDC/RENAEDCZ; 2°) Portaria Intercameral PFDC, 2ª CCR E 7ªCCR – 
criação do GT Segurança Pública Direitos Humanos e Prevenção do Terrorismo nos Jogos Olímpicos 2016; 
3°) Portaria 14/2016-PFDC – criação do GT Direitos Humanos e Empresas

3 portarias: renovação dos Gts da PFDC; criação do GT Direitos Sexuais e Reprodutivos, e criação do GT 
Criança e Adolescente

Quantidade de Grupos de 
Trabalho, relatorias nacionais e 
internacionais e designações 
para atuação estratégica

No 1° semestre/2016 a PFDC atuou com 10 grupos de trabalho (alimentação adequada, comunicação 
social, direito à memória e à verdade, educação, inclusão de pessoas com deficiência, combate à tortura, 
previdência, reforma agrária, saúde e Direitos humanos e empresas), 4 relatorias (saúde mental, criança e 
adolescente, direitos da mulher, direitos sexuais e reprodutivos) e 4 relatorias para as redes temáticas da 
Federação Iberoamericana de Ombudsman (FIO) (mulheres, comunicadores, infância e adolescência, 
migrantes e tráfico de pessoas) Total de 18 temas.

No 2° semestre/2016 a PFDC atuou com 10 grupos de trabalho (comunicação social, criança e 
adolescente, memória e à verdade, direitos sexuais e reprodutivos, educação, inclusão de pessoas com 
deficiência, combate à tortura, reforma agrária, saúde e direitos humanos e empresas), 1 rede nacional de 
atuação (RENAEDCZ), 3 relatorias (saúde mental, alimentação e previdência) e 4 relatorias para as redes 
temáticas da Federação Iberoamericana de Ombudsman (FIO) (mulheres, comunicadores, infância e 
adolescência, migrantes e tráfico de pessoas) Total de 18 grupos/relatorias.

Percentual de arquivamentos 
homologados com base em 
enunciados

O indicador ainda não pode ser medido em face da necessidade de adaptação do sistema Único. A 
iniciativa foi proposta em conjunto pela PFDC e CCRS nas reuniões realizadas com representantes da 
SEJUD e STIC visando a implantação de melhorias no sistema Único. A questão também está sendo 
tratada pelo SGT, que formulou uma proposta de indicador estratégico do MPF para medir o índice de 
promoções de arquivamento com resolutividade (as promoções com base nos enunciados é uma dos 
motivos de arquivamento).

O indicador ainda não pode ser medido em face da necessidade de adaptação do sistema Único. A 
iniciativa foi proposta em conjunto pela PFDC e CCRS nas reuniões realizadas com representantes da 
SEJUD e STIC visando a implantação de melhorias no sistema Único. 

Objetivo: Aprimorar a estrutura dos gabinetes da PFDC, PRDCs e Naops fomentando exclusividade dos ofícios de PRDC

Iniciativas
(PFDC)

Data de 
início

Prazo de 
Conclusão

Andamento
 (1º semestre de 2016)

Percentual 
concluído

(1º semestre de 
2016)

Andamento
 (1º semestre de 2016)

Percentual concluído
(2º semestre de 2016)

Indicadores
(PFDC)

Andamento 
(1º semestre de 2016)

Meta
(1º semestre de 

2016)

Medição
(1º semestre de 

2016)

Andamento 
(2º semestre de 2016)

Meta
(2º semestre de 

2016)

Medição
(2º semestre de 

2016)

Definir critérios de orientação para estrutura mínima e ideal de PRDCs e Naops
Ainda não iniciado o mapeamento das atividades da PFDC, com vistas a formulação de proposta de 
reestruturação organizacional da PFDC, NAOPs e PRDCs. Aguardando definições com a AMGE.

Iniciado a atividade de mapeamento das atividades da PFDC, em parceria com a AMGE/SG, com vistas a 
formulação de proposta de reestruturação organizacional da PFDC. No entanto, a atividade de 
reestruturação dos NAOPs e PRDCs será definida em um momento posterior

Adequação da estrutura 
mínima (CC2, FC2 e 1 servidor) 
dos Naops

Atualmente apenas o NAOP-5ª Região e o NAOP-1ª Região possuem estrutura mínima adequada de 
servidores (3).          Ficou acordado com a AMGE/SG para 2016 o início do mapeamento das atividades da 
PFDC, com vistas a formulação de proposta de reestruturação organizacional da PFDC, NAOPs e PRDCs.

Atualmente apenas o NAOP-5ª Região e o NAOP-1ª Região possuem estrutura mínima adequada de 
servidores (3).          

Propor ao CSMPF a expedição de Resolução que regulamente a atuação exclusiva dos PRDCs na defesa 
dos direitos fundamentais, com estrutura organizacional própria

Ainda não iniciado o mapeamento das atividades da PFDC, com vistas a formulação de proposta de 
reestruturação organizacional da PFDC, NAOPs e PRDCs. Aguardando definições com a AMGE.

Iniciado a atividade de mapeamento das atividades da PFDC, em parceria com a AMGE/SG, com vistas a 
formulação de proposta de reestruturação organizacional da PFDC. No entanto, a atividade de 
reestruturação dos NAOPs e PRDCs será definida em um momento posterior

Ainda não iniciado o mapeamento das atividades da PFDC, com vistas a formulação de proposta de 
reestruturação organizacional da PFDC, NAOPs e PRDCs. Aguardando definições com a AMGE.

Iniciado a atividade de mapeamento das atividades da PFDC, em parceria com a AMGE/SG, com vistas a 
formulação de proposta de reestruturação organizacional da PFDC. Após a conclusão dos trabalhos, será 
atualizado o regimento interno da PFDC

Objetivo: Promover a atuação preventiva da PFDC e soluções extrajudiciais para os conflitos

Iniciativas
(PFDC)

Data de 
início

Prazo de 
Conclusão

Andamento 
(1º semestre de 2016)

Percentual 
concluído

(1º semestre de 
2016)

Andamento 
(2º semestre de 2016)

Percentual concluído
(2º semestre de 2016)

Indicadores
(PFDC)

Andamento 
(1º semestre de 2016)

Meta
(1º semestre de 

2016)

Medição
(1º semestre de 

2016)

Andamento 
(2º semestre de 2016)

Meta
(2º semestre de 

2016)

Medição
(2º semestre de 

2016)

O grupo técnico composto de assessores das CCRs e PFDC propôs a implantação desta melhoria no 
sistema Único. A implantação desta funcionalidade ainda está em estudo pela SEJUD e STIC.

A partir de 28/11/2016 foi implantada no Sistema Único melhoria que permite classificar a motivação das 
promoções de arquivamento, sendo de caráter obrigatório, para os novos arquivamentos, a escolha de 
uma das opções firmadas: 1) TAC firmado; 2) Composição civil de danos (Art. 27 da Lei 9.605/98); 3) 
Recomendação atendida;  4) Indeferimento de instauração de IC ; 5) usência de ilegalidade/irregularidade; 
6) Correção da irregularidade; 7) Consolidação da situação pelo tempo; 8) Duplicidade; 9) Ilegitimidade do 
MPF; 10) Questão judicializada; 11) Insignificância (atipicidade)/Irrelevância(falta interesse de agir); 12) 
Prescrição; 13) Ausência/insuficiência de provas; 14) Desconhecimento do autor; 15) Inexistência de crime; 
16) Decadência; 17) Retratação – Lei Maria da Penha; 18) Pagamento do débito tributário; 19) 
Ausência/insuficiência de provas (inviabilidade); 20) Morte do agente.          Sendo assim, a iniciativa foi 
concluída integralmente.

Percentual de autos 
extrajudiciais arquivados com 
objetivo atingido, TAC 
acordado e recomendação 
atendida  (REFAZER O 
INDICADOR COM BASE NOS 
MOTIVOS DE 
ARQUIVAMENTO CRIADOS 
NO ÚNICO)

Indicador ainda não possível de ser apurado. A iniciativa foi proposta em conjunto pela PFDC e CCRS nas 
reuniões realizadas com representantes da SEJUD e STIC visando a implantação de melhorias no sistema 
Único. A questão também está sendo tratada pelo SGT, que formulou uma proposta de indicador 
estratégico do MPF para medir o índice de promoções de arquivamento com resolutividade

A classificação do motivo da promoção de arquivamento foi disponibilizada no Único a partir de 
28/11/2016. Sendo assim, somente a partir de 2017 será possível obter a medição deste indicador.              
     Obs.: indicador terá que ser revisto com base nos motivos de arquivamento criados no Único.

Percentual de ACPs em relação 
a soma de Objetivo atingido, 
Perda do objeto, 
Recomendação atendida, 
Ausência de irregularidade, 
Existência de ACP, TAC 
acordado (REFAZER O 
INDICADOR COM BASE NOS 
MOTIVOS DE 
ARQUIVAMENTO CRIADOS 
NO ÚNICO)

Indicador ainda não possível de ser apurado. A iniciativa foi proposta em conjunto pela PFDC e CCRS nas 
reuniões realizadas com representantes da SEJUD e STIC visando a implantação de melhorias no sistema 
Único. A questão também está sendo tratada pelo SGT, que formulou uma proposta de indicador 
estratégico do MPF para medir o índice de promoções de arquivamento com resolutividade

A classificação do motivo da promoção de arquivamento foi disponibilizada no Único a partir de 
28/11/2016. Sendo assim, somente a partir de 2017 será possível obter a medição deste indicador.              
     Obs.: indicador terá que ser revisto com base nos motivos de arquivamento criados no Único.

Objetivo: Promover o contínuo aprimoramento dos membros e servidores nos temas de atuação da PFDC

Iniciativas
(PFDC)

Data de 
início

Prazo de 
Conclusão

Andamento 
(1º semestre de 2016)

Percentual 
concluído

(1º semestre de 
2016)

Andamento 
(2º semestre de 2016)

Percentual concluído
(2º semestre de 2016)

Indicadores
(PFDC)

Andamento 
(1º semestre de 2016)

Meta
(1º semestre de 

2016)

Medição
(1º semestre de 

2016)

Andamento 
(2º semestre de 2016)

Meta
(2º semestre de 

2016)

Medição
(2º semestre de 

2016)

Demandar à SGP/ESMPU a realização de curso de gestão de conflitos coletivos e mediação de acordo        
                                                         (REVER INICIATIVA)

Em 2016 a ESMPU ofereceu o Curso de Aperfeiçoamento Técnicas de negociação em tutela coletiva: o 
termo de ajuste de conduta, o acordo judicial, a mediação – no contexto do novo CPC” (EDITAL ESMPU n. 
34/2016), de 18 a 20 de abril de 2016. No entanto, apenas 4 vagas foram destinadas para membros do 
MPF. A PFDC irá propor a realização de curso na temática à ESMPU para ser inserida nas atividades 
acadêmicas do exercício de 2016

Iniciativa não será realizada na gestão da Dra. Deborah Duprat. Verificar possibilidade de exclusão desta 
iniciativa e inclusão de nova iniciativa na perspectiva “aprendizado e crescimento”. Ademais, o curso em 
tela já foi ofertado duas vezes em 2016 pela ESMPU.

Número de 
membros/servidores 
capacitados em temas da 
PFDC

membros/servidores capacitados no 1° semestre/2016:  ESMPU:  "O papel do Ministério Público no 
controle de Políticas Públicas" (27); "Técnicas de negociação em tutela coletiva: o termo de ajuste de 
conduta, o acordo judicial, a mediação - no contexto do novo CPC" (4);  Novos contornos de 
acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência - Lei Brasileira de Inclusão (4);  "Tráfico de Pessoas: 
conceito, modalidades e eixos para enfrentamento (EAD)" (29); A Nova Lei de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (21); Direito Internacional dos Refugiados e Apátridas (23)                                                             
                   PFDC: 8 membros/servidores com pedido de afastamento para cursos no exterior.    TOTAL 
GERAL = 116

membros/servidores capacitados no 2° semestre/2016: ESMPU: “Técnicas de atuação Extrajudicial e 
Judicial na Tutela Coletiva” - 21; ““Os crimes cibernéticos no âmbito da competência federal” - 15, 
“Mediação de Conflitos” - 10;  “Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Ministério Público” - 10;  
Migrações e trabalho: novos rumos para atuação – 5;  “Direito à saúde: Noções de Epidemiologia” - 21;  
“Igualdade racial, minorias e comunidade indígenas no direito comparado” -  22; “Sensibilização em 
Direitos Humanos: Normas, Instrumentos e Mecanismos das Nações Unidas” - 3 TOTAL ESMPU = 107      
PFDC: Oficina Mídia e Direitos Humanos – 16; “Ciclo de Debates Estatuto da Pessoa com Deficiência” 
(SEDEP) – 29 Cursos no exterior- 9 TOTAL PFDC = 54                         TOTAL GERAL = 161

Percentual de PRDCs 
capacitados em gestão de 
conflitos e mediação de 
acordo (EXCLUIR 
INDICADOR)

Em 2016 a ESMPU ofereceu o Curso de Aperfeiçoamento Técnicas de negociação em tutela coletiva: o 
termo de ajuste de conduta, o acordo judicial, a mediação – no contexto do novo CPC” (EDITAL ESMPU n. 
34/2016), de 18 a 20 de abril de 2016. Eram apenas 4 vagas para o MPF e uma delas foi preenchida pela 
PRDC/DF – Eliana Pires Rocha.

No 2° semestre/2016 a ESMPU ofereceu o Curso “Mediação de Conflitos”, de 27/9 a 10/11/2016). Das 10 
vagas disponibilizadas para o MPF, uma foi ocupada pela PRDC/AL Roberta Lima.           Verificar 
possibilidade de exclusão do indicador do PT/PFDC.
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