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INTRODUÇÃO

Este Relatório descreve as diretrizes de atuação e as atividades desenvolvidas pela
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), órgão de coordenação e revisão dos ofícios
dos Procuradores dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal (MPF), regulado nos arts.
11 a 16, 39 a 42 e 276 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993. Refere-se ao período de
janeiro a dezembro de 2004 e atende à Resolução n. 1, do Conselho Superior do Ministério Público
Federal (CSMPF).

Embora apresente informações relativas aos Procuradores Regionais dos Direitos do
Cidadão, não tem como objetivo dar uma visão nacional das atividades por eles exercidas, até
porque, durante o exercício de 2004, a PFDC somente recebeu relatórios de atividades (anuais e/ou
mensais) das seguintes PRDC’s:

Mato Grosso: de janeiro a dezembro;
Paraíba: de maio a outubro;
Paraná: março, e de maio a outubro;
Pernambuco: de março a dezembro;
Rio Grande do Norte: março;
Rio Grande do Sul: de fevereiro a maio;
Sergipe: de janeiro a dezembro;
PRR/3ª Região: de janeiro a dezembro.

ELA WIECKO V. DE CASTILHO
Subprocuradora-Geral da República
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
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ORGANIZAÇÃO DA PFDC
2.1 GABINETE (GAB)

NOME
ELA WIECKO V.DE CASTILHO
Maria Hildenora de Souza Torres
Iza Paula Leandro Viana
Ailza Rodrigues Pinto
Alessandra Vilas Boas Souza
Karen Rodrigues

SITUAÇÃO
SPGR – Titular da PFDC (mandato de dois anos,
iniciado em 06 de maio de 2004
Assessora– Técnico Administrativo(Quadro do MPF)
Secretária -Técnico Administrativo(Quadro do MPF)
Secretária (Servidora cedida pelo INSS)
Estagiária de Nível Superior (Letras)
Estagiária de Nível Médio (Secretariado)

FUNÇÃO

FC-5
FC-3
FC-1

2.2 ASSESSORIAS
2.2.1 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA (AA)
NOME
Getúlio Viturino da Silva (Titular)
Sheila Neves de Oliveira
Mônica Malecha Sgarbosa
Fernanda Neves Hardman Neves
Marina de Vasconcelos Padrão Costa
César Marinho Santos Moura
Claudete Mota dos Santos
Pedro Damião Bezerra Júnior

SITUAÇÃO
Assessor (cedido pelo GEIPOT/MT)
Quadro do MPF (Técnico Administrativo)
Servidora cedida pelo Ministério da Fazenda
Estagiária de Nível Superior (Publicidade e Propaganda)
Estagiária de Nível Superior (Publicidade e Propaganda)
Auxiliar de Serviços Gerais (Terceirizado)
Auxiliar de Serviços Gerais (Terceirizada)
Auxiliar de Serviços Gerais (Terceirizada)

FUNÇÃO
FC-6
FC-2
FC-1

2.2.2 ASSESSORIA DE DOCUMENTAÇÃO, INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO (ADID)
NOME
Morgana de Assis Pinheiro (Titular)
Marlene Maria de Miranda
Valéria Maria Alves do Nascimento
Frederico Marques de Oliveira Ribeiro
Marlon Lúcio da Silva de Souza
Paulo Sérgio V. M. Júnior
Roberta Rodrigues Moreira dos Santos
Rosilene de Oliveira

SITUAÇÃO
Assessora –Analista Administrativo (Quadro do MPF)
Técnico Administrativo (Quadro do MPF)
Técnico Administrativo (Quadro do MPF)
Estagiário de Nível Superior (Biblioteconomia)
Estagiário de Nível Superior (Tecnologia / Sistema Web)
Estagiário de Nível Superior (Análise de Sistemas)
Estagiária de Nível Superior (Comunicação-Jornalismo)
Estagiária de Nível Superior (Comunicação- Rel.Públ.)

FUNÇÃO
FC-6
FC-1
FC-2

2.2.3 ASSESSORIA MUILTIDISCIPLINAR (AM)
NOME
Mariela Villas Bôas Dias (Titular)
Cláudio Dias de Almeida
Fernando Luís Silveira Correa
Eduardo Alexandre Z. Vieira da Cunha
Flozilene de Souza Oliveira
Jorge Bruno Sales de Souza
Rossana Maria do Amaral Barros
Mércia Beatriz Miranda
Emília Ulhoa Botelho
Alcilaine da Silva Pereira

SITUAÇÃO
Assessora (Sem Vínculo) –Bacharel em Direito
Assessor– Analista Processual (Quadro do MPF)
Assessor (Servidor cedido pelo STJ)
Assessor– Técnico Administrativo(Quadro do MPF)
Assessora– Técnico Administrativo (Quadro do MPF)
Assessor– Anal. Per. Antropologia (Quadro do MPF)
Assessora –Anal. Controle Interno (Quadro do MPF)
Assessora (Servidora cedida pela RADIOBRÁS )
Analista Pericial em Antropologia ( Quadro do MPF)
Auxiliar de Serviços Gerais (Terceirizada)

FUNÇÃO
FC-6
FC-6
FC-6
FC-3
FC-3
FC-3
FC-3
FC-2

Esta organização foi implantada a partir de maio de 2004, em decorrência da nova
gestão. O novo organograma exigiu alterações no espaço físico, nas funções gratificadas e nas
rotinas de trabalho.
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Foram extintos o Gabinete de Procurador Federal dos Direitos do Cidadão Adjunto,
tendo em vista não ter sido indicado pelo CSMPF, bem como o DISQUE-DENÚNCIA que se
encontrava funcionando precariamente, a Chefia de Gabinete, a Coordenação de Divulgação, a
Coordenação Administrativa, a Coordenação de Acompanhamento Jurídico e a Coordenação de
Acompanhamento de Projetos.
No caso do DISQUE-DENÚNCIA, verificou-se duas grandes dificuldades: a) falta
de recursos humanos qualificados; b) terceirização dos serviços (telemarketing), de alto custo.
O assunto foi preliminarmente levado ao conhecimento do Procurador-Geral da República, que
concordou com a extinção do referido serviço. As denúncias até então recebidas tiveram
encaminhamento e nos telefonemas posteriores as pessoas foram orientadas a procurar outros
órgãos, tais como Ouvidoria-Geral da União, Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão do
MPDFT, PRDC/DF, entre outras.
A reorganização administrativa visou a simplificação e distribuição mais equânime
das responsabilidades entre os servidores.
Com a retirada e deslocamento de divisórias, foi criado um espaço físico, na medida
do possível, mais apropriado à nova estrutura funcional e ao trânsito interno. Este espaço,
entretanto, é insuficiente. Vale ressaltar que a PFDC dispõe de uma sala de reuniões, no 1º andar
(sala 116), que é compartilhada com as Câmaras de Coordenação e Revisão e com as associações
de membros e servidores.
As alterações foram avaliadas em três reuniões administrativas, estando em fase de
consolidação para a elaboração do regimento interno e de um manual de rotinas.
2.3 Atribuições da ASSESSORIA ADMINISTRATIVA (AA)
Compete a Assessoria Administrativa planejar, coordenar e controlar as atividades de
apoio administrativo (triagem, autuação, recebimento, expedição, distribuição e controle de
documentos e procedimentos, além do controle interno sobre os recursos humanos e materiais, entre
outras). Presta apoio administrativo (secretariado, informações diversas, encaminhamento de
formulários relativos à concessão de hospedagens, alimentação traslados internos, etc) aos membros
integrantes dos Grupos de Trabalhos instituídos e nas demais reuniões no âmbito da PFDC.
É comum também, quando solicitada e possível, a prestação de apoio a outras
unidades, principalmente PRDC’s e PDC’s .
2.4 Atribuições da ASSESSORIA DE DOCUMENTAÇÃO, INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO (ADID)
Direciona-se, entre outras, às seguintes atividades: alimentação dos bancos de dados,
catalogação e organização de documentos e do acervo da biblioteca, controle do acervo de áudio e
vídeo, gestão de conteúdos da página da PFDC no portal da PGR e WEB, divulgação dos assuntos
de interesse institucional (informativo, boletim, intranet, internet) e facilitadora do relacionamento
entre a ASSCOM e os veículos externos e internos de comunicação.
A seguir, a descrição sintetizada das atividades desenvolvidas no decorrer de 2004:
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1 Documentação:

Catálogo das Fitas de Vídeo:
Foram catalogadas 86 fitas e organizadas por data.
Catálogo de Fotografias:
Foram catalogadas e organizadas em álbuns as fotografias relativas a 06 eventos.
Biblioteca:
O acervo da PFDC está sendo organizado através do aplicativo “Livros”, o qual deverá ser
disponibililizado para todos os servidores da área para consultas.Foram catalogados todos os
periódicos que se encontravam no acervo da PFDC, no total de 324 exemplares. Os livros ainda
estão em processo de catalogação, totalizando 700 unidades.
Catálogo dos CDs:
O trabalho de catalogação dos CDs encontra-se em andamento.
2 Divulgação:
Informativo PFDC:
São encaminhados através da rede, informativos que são comunicações de assuntos institucionais
relevantes e que possuem diferenciados clientes, ou seja, membros, PRDCs, servidores, conselhos,
dentre outros. Foram encaminhados 38 Informativos PFDC até 17/12/2004, os quais se encontram
publicados na página da PFDC.
Memorando Circular PFDC:
Os memorandos circulares são documentos enviados através da Internet, os quais solicitam resposta
ou retorno do recebedor. Foram encaminhados 8 Memorandos Circulares até 17/12/2004. Da
mesma forma que os informativos, estes possuem diferentes clientelas.
Boletim de Notícias:
O Boletim de Notícias é elaborado diariamente, o qual contém todas as matérias veiculadas na
imprensa relacionadas aos Direitos Humanos e assuntos de interesse da PFDC. São elaboradas
pesquisas nos Jornais recebidos diariamente (Folha de São Paulo, O Globo, Correio Braziliense,
Jornal do Brasil), bem como na Internet em veículos de relevância nacional. As edições são
gravadas no diretório “G”, para serem absorvidas pelo aplicativo de pesquisa que se encontra na
página da PFDC na WEB, onde são publicadas diariamente todas as edições.
Quadro Demonstrativo de ACP, ICP e Recomendações:
É encaminhado através do Informativo PFDC, para todos os membros do Ministério Público
Federal, o quadro Demonstrativo das Ações Civis Públicas, Inquéritos Civis Públicos e
Recomendações, recebidos pela PFDC ou encontrados através de pesquisas, que estão relacionados
com assuntos de interesse da PFDC.
Contatos com a imprensa:
São efetuados contatos com a ASSCOM, para divulgar temas de interesse da PFDC, agendar
entrevistas com a PFDC ou com PRDCs. Também, são feitas sugestões de matérias relacionadas
aos dias comemorativos dos Direitos Humanos, os quais são encontrados no calendário do mural da
sala e atualizados sistematicamente.
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Elaboração de Convites, Cartões, Folders, Crachás e Certificados para eventos:
A área é responsável pela elaboração de todos os convites, cartões de visita e de agradecimento,
folders e crachás dos encontros anuais dos Procuradores da Cidadania e de todos os eventos em que
a PFDC se coloca como organizadora.

Administração da Página da PFDC na WEB:
A administração da PFDC na WEB é de responsabilidade da ADID, onde são criados links,
alterados lay-outs e informações, e efetuadas publicações diariamente.

Organização de publicações:
A PFDC acompanha o levantamento dos recursos, a coleta dos dados a serem publicados, a
diagramação, a elaboração dos fotolitos, a impressão e o lançamento.

3 Informação:

Banco de Dados
No que se refere ao conteúdo informação, administramos alguns bancos de dados e estamos
aguardando a modelagem e implantação de mais dois bancos.
-ACOMPANHAMENTO: Este é um aplicativo criado para o controle dos relatórios das Ações do
Grupo Móvel de Fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego.
BANCO DE DADOS DE ACP, RECOMENDAÇÕES, INQUÉRITOS CIVIS PÚBLICOS E
TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA: Este aplicativo foi criado para catalogar todos
documentos acima relacionados de interesse da PFDC. Ele se encontra hospedado na página da
PFDC na WEB e possui um campo para serem efetuados diversos parâmetros de pesquisa, bem
como consta o inteiro teor do documento.
INTEIRO TEOR: Este aplicativo está sendo implantado no Ministério Público Federal com
objetivo de estruturar uma base de dados com todos os documentos de toda a instituição.
POIROT: Este aplicativo foi criado para ser alimentado com os dados relacionados aos relatórios do
Ministério do Trabalho e Emprego durante a vigência da Força-Tarefa de Combate ao Trabalho
Escravo, já extinto, na PFDC. Este aplicativo não está mais sendo alimentado.
BANCO DE DADOS SOBRE TRABALHO ESCRAVO EM CONJUNTO COM A 2ª CÂMARA:
Este aplicativo foi solicitado à área de desenvolvimento de informática da PGR. Aconteceram
várias reuniões com o objetivo de iniciar o processo de modelagem.
TABELA DE TEMAS DO ARP: foi elaborada pela ADID listagem de temas e subtemas para
serem alimentados no Arp, com vistas a enriquecer a alimentação do sistema e através de relatórios
desenhar universo dos procedimentos administrativos que são enviados à PFDC para homologação
de arquivamento.
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2.4
-

-

ATRIBUIÇÕES DA ASSESSORIA MULTIDISCIPLINAR (AM)

análise de procedimentos administrativos instaurados na PFDC e documentação correlata;
análise dos procedimentos administrativos originados nas unidades federadas, com pedido
de homologação de arquivamento:
pesquisa e estudos baseados em fontes documentais, bibliográficas e jurisprudenciais;
levantamento de dados primários, entrevistas e pesquisas diretas;
levantamento de dados oficiais sobre políticas públicas;
participação em reuniões com servidores públicos, pesquisadores acadêmicos, representantes
de organizações da sociedade civil e entidades científico-profissionais;
participação em cursos, seminários e eventos de interesse da PFDC;
produção de relatórios, informações, notas e pareceres técnicos e jurídicos, uni e
multidisciplinares;
acompanhamento de processos judiciais, quando solicitado pela PFDC;
acompanhamento de julgamentos de casos afeto;
participação em reuniões técnicas inter-institucionais, com a PFDC e/ou Procuradores dos
direitos do Cidadão, ou por designação da PFDC;
participação em conferências, seminários e cursos que promovam este intercâmbio e,
quando for o caso, contribuir na organização e planejamento, inclusive fornecendo subsídios
técnicos;
realização de contatos com o objetivo de formas parceria, obter subsídios para desenvolver
atividade, aprimorar dados e coletar informações;
acompanhamento do trâmite e das discussões desenvolvidas nas comissões legislativas sobre
temas afetos a PFDC;
participação nas reuniões dos conselhos, comissões e grupos de trabalho dos quais a PFDC
integre ou tenha interesse;
participação em reuniões com representantes de organizações e movimentos da sociedade
civil para discutir demandas;
participação em audiências públicas e eventos;
participação nos fóruns de discussão da sociedade civil afetos à cidadania;
participação em reuniões com representantes de associações, movimentos e fóruns para
planejamento conjunto de eventos;
realização de contatos com o objetivo de formar parceria, obter subsidios para desenvolver
atividade, aprimorar dados e coletar informações;
atendimento ao cidadão (pessoal, por e-mail e telefone);
realização de estudos, pesquisas, levantamento de dados, planejamento das reuniões e
participação nas mesmas;
participação e apoio técnico na organização de cursos, seminários, conferências e oficinas de
interesse do GT;
elaboração de informações, memórias de reuniões e relatórios;
elaboração de peças técnicas;
elaboração de consultas direcionadas;
assessoramento dos membros quando representando a PFDC, em reuniões e eventos;
participação no planejamento e organização dos encontros nacionais dos procuradores da
cidadania;
realização de contatos;
sugerir temas e casos a serem trabalhados;
participação em equipes intercâmaras para trabalhos cooperados;
participação em encontros e seminários das Câmaras;
realização de contatos para troca de experiências e informações;
sugerir atuação conjunta com as Câmaras nos temas correlacionados.
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A seguir, destacamos algumas das atividades desenvolvidas pelos Assessores da AM:
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboração de Informações: 49.
Elaboração de Notas Técnicas: 14.
Minutas de Ofícios: 90.
Participação em reuniões: 82.
Assessoramento de reuniões dos GTs da PFDC: 05.
Participação em eventos: 40.
Participação em audiências públicas. 11.
Atendimento ao público: a) pessoal:
070;
b) por e-mail: 105;
c) por telefone: 172.
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PROCURADORES REGIONAIS DOS DIREITOS
DO CIDADÃO
UNIDADE

ACRE
ALAGOAS
AMAPÁ
AMAZONAS

BAHIA
CEARÁ
DISTRITO FEDERAL

ESPÍRITO SANTO

GOIÁS

MARANHNÃO
MATO GROSSO
MATO GROSSO DO SUL
MINAS GERAIS
PARÁ

PARAÍBA
PARANÁ
PERNAMBUCO

PIAUÍ

RIO DE JANEIRO

RIO GRANDE DO NORTE

TITULAR
MARCUS VINÍCIUS AGUIAR MACEDO A PARTIR DE
29/08/01
NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY A
PATIR DE 24/03/03
JOSÉ CARDOSOS LOPES (sem ato)
RICARDO KLING DONINI ATÉ 13/04/04
LUIZ CARLOS OLIVEIRA JÚNIOR – de 14/04/04 A
04/05/04
IZABELLA MARINHO BRANT – de 05/05/04 a 14/04/06
SIDNEY PESSOA MADRUGA DA SILVA – de 05/03/03
até 06/03/07
OSCAR COSTA FILHO – de 05/09/03 a 17/10/04
MÁRCIO ANDRADE TORRES – a partir 18/10/04
ANDRÉA LYRIO DE SOUZA MAYER SOARES – de
12/08/02 a 10/05/04
LÍVIA NASCIMENTO TINÔCO – a partir de 11/05/04
HENRIQUE GEAQUINTO HERKENHOFF – de 25/03/02
a 29/06/04
HÉLIO FERREIRA HERINGER JÚNIOR – a partir de
30/06/04
HÉLIO TELHO CORRÊA FILHO – de 12/03/03 a
18/04/04
CLÁUDIO DREWES JOSÉ DE SIQUEIRA – a partir de
19/04/04
JURACI GUIMARÃES JÚNIOR – a partir de 04/04/02
ÁGUEDA APRECIDA SILVA – de 27/03/03 a 05/05/04
MÁRIO LÚCIO DE AVELAR – a partir de 06/05/04
ALEXANDRE AMARAL GAVRONSKI – de 04/02/00 a
31/12/04
ADAILTON RAMOS DO NASCIMENTO – a partir de
09/06/03
LÁDIA MARA DUARTE CHAVES – de 24/03/03 a
05/04/04
RÉGIS RICHAEL PRIMO DA SILVA – de 06/04/04 a
04/03/05
DUCIRAN VAN MARSEN FARENA – a partir de
24/03/03
SÉRGIO CRUZ ARENHART – a partir de 17/09/03
ANTÔNIO CARLOS DE VASCONCELOS COELHO
BARRETO CAMPELLO – de 11/03/03 a 31/03/04
LUCIANA MARCELINO MARTINS – a partir de
01/04/04
TRANVANVAN DA SILVA FEITOSA – de 06/10/97 a
25/02/04
WELLINGTON LÚIS DE SOUSA BONIM – a partir de
26/02/04
MÁRCIA MORGADO MIRANDA WEINSCHENKER
(sem ato)
MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO (sem ato)
CAROLINE MACIEL DA COSTA – de 01/03/04 a
05/05/04
9

RIO GRANDE DO SUL

RONDÕNIA
RORAIMA

SANTA CATARINA
SÃO PAULO
SERGIPE

TOCANTINS

FÁBIO NESI VENZON – a partir de 06/05/04
LUIZ CARLOS WEBER – até 02/06/04
CARLOS EDUARDO COPETTI LEITE - substituto
eventual a partir de 03/06/04 (sem ato)
SILVIO ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM JÚNIOR
(sem ato)
CARLOS FERNANDO MAZZOCO – de 10/07/03 a
03/06/04
GILBERTO GUIMARÂES FERRAZ JÚNIOR – a partir
de 04/06/04
CLÁUDIO VALENTIM CRISTANI – PRM/JOINVILLE
– SC – a partir de 07/04/03
EUGÊNIA AUGUSTA GONZAGA FÁVERO – de
13/02/03 a 13/02/05
PAULO VASCONCELOS JACOBINA – de 28/05/02 a
10/05/04
EDUARDO BOTÃO PELELLA – a partir de 11/05/04
ADRIAN PEREIRA ZIEMBA – de 03/12/02 a 18/11/04
ÁLVARO LOTUFO MANZANO – a partir de 19/11/04
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DIRETRIZES DE ATUAÇÃO
A PFDC, a partir da nova gestão estabeleceu como diretrizes:

•

Formular, em conjunto com os PRDC’s uma política de atuação, com definição do âmbito da
atribuição temáticas, prioridades e metas.

•

Atuar em conjunto com as Câmaras de Coordenação e Revisão visando o mesmo
compartilhamento nos ofícios de primeiro grau.

•

Atuar em conjunto com os Núcleos de Acompanhamento Cível e Criminal no STF e no STJ.

•

Fomentar a atuação interinstitucional (Ministérios Públicos Estaduais, MPDFT, MPT, MPM)
sobre temas de atribuição concorrente ou complementar.

•

Subsidiar a atuação dos PRDC’s e PDC’s com assessoria técnica e informações.

•

Fortalecer as PRDC’s como representantes da PFDC e órgãos de coordenação estadual.

•

Buscar a criação de uma instância de coordenação regional nas PRR’s.

•

Investir em bancos de dados de informações processuais.

•

Não assumir o atendimento de questões individuais sem perspectiva coletiva.

•

Descentralizar, desconcentrar e desburocratizar.

•

Manter interlocução constante com a sociedade civil.

O objeto de atuação, o âmbito de atuação, o papel da PFDC e outras questões que
não se encontram suficientemente normatizadas foram discutidas no X Encontro Nacional dos
Procuradores da Cidadania, realizado em Brasília, no período de 16 a 18 de agosto de 2004, nas
dependências do RM Hotel Fazenda, próximo à cidade satélite de Sobradinho.
Obteve-se, nas plenárias deliberativas, o seguinte consenso:
A) Quanto ao Conteúdo I – O Ofício do PDC do ponto de vista material
RESOLUÇÃO Nº 1: Objeto de atuação da PDC
Violação, por ação ou omissão, pelos poderes e serviços referidos no art. 39, Lei Complementar
75/93, a direitos constitucionais da pessoa humana, não atribuídos a outras câmaras, tais como:
saúde, educação, igualdade, previdência, liberdade, dignidade, assistência social, integridade física
e psíquica, direito de petição, acessibilidade, acesso à Justiça, direito à informação e livre
expressão, prestação de serviços públicos, reforma agrária.
RESOLUÇÃO Nº 2: Âmbito de atuação do PDC
Em interesses individuais indisponíveis, como agente, em decorrência de expressa previsão da
atribuição do Ministério Público na Constituição da República, nas leis exemplificadamente, no
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Estatuto da Criança e do Adolescente e no Estatuto do Idoso - e em tratados ou convenções
internacionais. Em outros interesses individuais, quando não caracterizado, de plano, qual o órgão
ou instituição que possui atribuição, pode o PDC colher elementos de convicção antes do
encaminhamento. Em qualquer caso e sempre que possível, deve o PDC direcionar sua atuação à
solução da questão sob a perspectiva coletiva.
RESOLUÇÃO Nº 3: Interfaces com outros ofícios
Quanto à integração com os demais ofícios, as atribuições do PDC devem ser conjugadas com
aquelas previstas para outras Câmaras.
RESOLUÇÃO Nº 4: O Papel dos PRDCs e da PFDC
Todos os procuradores que atuam nas matérias indicadas na Resolução n.º 1 (ofício da cidadania)
são PDCs. Em cada Estado, o PRDC exerce a função de coordenação desse ofício, que não coincide
necessariamente com a função de coordenação da tutela coletiva, que abrange os ofícios das áreas
de atuação das Câmaras.
A PFDC exerce a coordenação nacional do ofício da cidadania.
B) Quanto ao Conteúdo II - Ofício da PDC do ponto de vista formal

RESOLUÇÃO Nº 5: Arquivamento pela PFDC, sendo unipessoal
Enquanto não criada uma Câmara de Direitos Constitucionais do Cidadão, sob a coordenação da
PFDC, a PFDC continuará apreciando os despachos de arquivamento.
RESOLUÇÃO Nº 6: Autuação e encaminhamento
Toda a representação deve ser autuada; a exceção daquela que foge à razoabilidade e que não enseja
qualquer providência do Ministério Público Federal.
RESOLUÇÃO Nº 7: Termo de Ajustamento de Conduta –TAC- e homologação de seu
conteúdo pela PFDC
No caso de o TAC estabelecer obrigações de âmbito nacional aos seus compromissários, que
extrapolem os limites da atuação do procurador e que possam interferir em procedimentos
instaurados por outros membros do MP ou mesmo em ações judiciais já protocoladas, é de todo
conveniente que se dê notícia às Câmaras de Coordenação e Revisão e à PFDC antes de sua
publicação, de modo a estabelecer um diálogo prévio à formalização do mesmo, para que outros
órgãos de outros Estados ou de outros ramos do MP possam opinar sobre o mesmo.
RESOLUÇÃO Nº 8: TAC e arquivamento
O TAC, depois de assinado e verificado seu cumprimento será arquivado pelo PDC e esse
arquivamento deve ser levado à homologação da PFDC.
RESOLUÇÃO Nº 9: Recomendação e arquivamento
Tendo o PDC expedido recomendação em procedimento administrativo e verificado que foi
cumprida e, por isso, não mais atuará no caso, deve ser arquivado e esse arquivamento deve ser
levado à homologação da PFDC.
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RESOLUÇÃO Nº 10: Recomendação e publicação
Cabe ao PDC decidir pela conveniência ou não de publicar a recomendação e, em caso positivo,
encaminhar à PFDC que a publicará no Diário Oficial.

RESOLUÇÃO Nº 11: Declinação e arquivamento
Em se tratando de declinação de atribuição tanto interna, entre órgãos do Ministério Público
Federal, como externa, para MPE, Defensoria Pública e outros, a homologação é desnecessária.
RESOLUÇÃO Nº 12: Estrutura das PRDCs e da PRMs
A PFDC deverá encaminhar a Secretaria-Geral do Ministério Público Federal sugestão de alteração
da estrutura proposta, de forma que, em todas as unidades exista uma estrutura administrativa
específica para o ofício da cidadania (Direitos do Cidadão), a exemplo do previsto para as
Procuradorias do 1º Grupo. Se impossível, nas unidades menores, a estrutura deverá estar associada
àquela prevista para a tutela coletiva e não com aquela da matéria cível. Além disso, deve haver
previsão de função comissionada e estrutura mínima para atendimento ao público.

C) Quanto ao Conteúdo III – Prioridades e Metas para o período ago 2004 a ago/2005
RESOLUÇÃO Nº 13: Temas priorizados
a) Comunicação Social, com enfoque na programação televisiva voltada à criança e ao adolescente
e no procedimento de autorização, que incumbe a ANATEL, para novas rádios comunitárias. b)
Saúde, com enfoque no acesso a medicamentos excepcionais e no cumprimento da EC n. 29/00. c)
Alimentação Adequada, com enfoque na fiscalização da política pública federal para promoção do
direito à alimentação (bolsa família).
RESOLUÇÃO Nº 14: Metodologia de trabalho
Para as três prioridades acima serão criados grupos temáticos, com o objetivo de estudar as matérias
eleitas como prioritárias, sugerir atuação institucional uniforme e formular as metas de atuação para
os PDCs, no ano.
RESOLUÇÃO Nº 15: Procedimentos
Será criado grupo com o objetivo de propor minuta de anteprojeto de portaria para os fins do art. 16
c/c art. 276 da LC 75/93.
RESOLUÇÃO Nº 16: Prioridades e Metas Estaduais
Nos Estados, os PRDCs efetuarão reuniões para identificaram suas prioridades e metas estaduais,
comunicando a PFDC, no menor tempo possível, esse resultado.
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•

ASSUNTOS PRIORIZADOS
Liberdade e dignidade (trabalho escravo, tráfico de pessoas para exploração sexual, tráfico de
órgãos, etc);

•

Alimentação adequada (programa bolsa-família);

•

Adequação da programação de televisão e publicidade abusiva;

•

Saúde (EC nº 29/2000, medicamentos excepcionais, saúde mental);

•

Adequação da programação de televisão e publicidade abusiva;

•

Igualdade (discriminação racial, ações afirmativas, discriminação de gênero e por orientação
sexual, Acessibilidade ( pessoas com deficiência);

•

Integridade física e psíquica (proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas, incluindo defensores
dos direitos humanos, tortura, violência policial, sistema prisional);

•

Acesso à Justiça (defensorias públicas);

•

Migrantes;

•

Conflitos agrários.
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GRUPOS DE TRABALHO
Até abril de 2004 a PFDC contava com 10 (dez) Grupos Temáticos de Trabalho:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Tortura
Discriminação Racial
Sistema Prisional
Educação;
Padronização dos Ofícios da Cidadania
Inquérito Civil Público
Políticas Públicas Favoráveis à Afirmação da Cidadania
Trabalho Escravo
Efeitos da Corrupção
Saúde.

Foram extintos, por meio da Portaria nº 1, de 02 de maio de 2004, antes da atual
gestão.
Após a realização do X Encontro Nacional dos Procuradores da Cidadania, visando o
cumprimento da Resolução nº 13, foram criados os seguintes Grupos de Trabalho:
a) Alimentação Adequada (Portaria nº 001, de 09 de setembro de 2004):
Titulares: Delson Lyra da Fonseca (PR/AL), Duciran Van Marsen Farena
(PR/PB) e Paulo Gilberto Cogo Leivas (PRR/4ª Região);
Foram realizadas três reuniões (17/09/2004, 26/10/2004 e 15/12/04).
OBS: O GT conta também com representantes das 3ª, 4ª, 5ª e 6ª CCRs e do
Ministério Público do Estado de Alagoas. O Dr. Duciran, além de membro
efetivo, representa a 3ª CCR. As demais, são representadas por Jefferson
Aparecido Dias (4ª), Wellington Oliveira e Marlon Alberto Wiechert (5ª) e
Charles Stevam da Mota Pessoa (6ª).
b) Comunicação Social (Portaria nº 002, de 10 de setembro de 2004):
Titulares: Fernando de Almeida Martins (PR/MG), Márcia Morgado Miranda
Weinschenker (PR/RJ) e Sérgio Gardenghi Suiama (PR/SP). Suplentes:
Domingos Sávio Dresch da Silveira (PRR/4ª Região) e Marcus Vinicius Aguiar
Macedo (PR/AC).
Foi realizada uma reunião (dia 02.12.04).
c) Saúde (Portaria nº 003, de 29 de setembro de 2004):
Titulares: Alexandre Amaral Gavronski (PR/MS), Nara Soares Dantas (PR/BA) e
Ramiro Rockembach da Silva (PRM/Bagé). Suplentes: Cláudio Drewes José de
Siqueira (PR/GO) e Marlon Alberto Weichert (PRR/3ª Região). Membro
colaborador: Oswaldo José Barbosa Silva (PRR/1ª Região).
Foi realizada uma reunião (dia 13.12.04).
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PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS

-Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana - CDDPH
(Membro titular).
Membro das seguintes comissões especiais:
Comissão Especial constituída com o objetivo de elaborar o “Plano Nacional de Combate à
Tortura”
Comissão Especial sobre o “Sistema Nacional de Proteção a Testemunhas e Vítimas no
Brasil”.
Comissão Especial sobre o “Programa Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos
Humanos.
Comissão Especial constituída com o objetivo de “acompanhar e investigar denúncias de
assassinatos contra mulheres na região do Cariri
Comissão Especial constituída com a finalidade de apurar denúncias encaminhadas pela
Associação de Vítimas do Césio 137 e pelo Ministério Público de Goiás relacionadas ao grave
incidente que resultou em contaminação e morte de diversas pessoas em Goiânia/GO, em
1987.
Participação em vinte e quatro reuniões
Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo – CONATRAE
(Membro Suplente) a partir de 21 de dezembro de 2004 (Titular SPGR, Francisco Dias
Teixeira, Coordenador da 2ª CCR)
Participação em onze reuniões.
Conselho Deliberativo do Programa de Assistência a Vítimas e a
Testemunhas Ameaçadas
(Membro titular)
Participação em doze reuniões
Membro suplente: Dra Lívia Nascimento Tinôco
Participação em seis reuniões
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência CONADE
(Observador titular)
Participação em sete reuniões
Observador Suplente): Dr. Cláudio Drewes José de Siqueira
Participação de uma reunião.
Conselho Nacional de Combate à Discriminação – CNCD
Pendente a designação (participou de onze reuniões)
Conselho do Fundo de Segurança Pública
Membro: Dra. Helenita Amélia G. Caiado de Acioli
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EVENTOS ORGANIZADOS OU APOIADOS

•

Oficina Nacional para Elaboração do Estudo de Caso Brasileiro a ser apresentado, realizado em
Brasília nos dias 01 e 02/09/2004.

•

Medicamentos e Tratamentos Excepcionais, realizado no Auditório do Sheraton Hotel de Porto
Alegre, nos dias 09 e 10/07/2004, organizado pelo Ministério da Saúde, com apoio da
PFDC/MPF.

•

X Encontro Nacional dos Procuradores da Cidadania, organizado pela PFDC/MPF, realizado no
Salão de Convenções do RM Hotel Fazenda, em Brasília, no período de 16 a 18/08/2004.

•

IX Conferência Nacional de Direitos Humanos, realizada em Brasília, no Auditório Nereu
Ramos, no período de 29/06 a 02/07/2004, organizada pela Comissão de Direitos Humanos da
Câmara dos Deputados, com a participação da Secretaria Especial de Direitos Humanos da
Presidência da República (participação do GT de Coordenação).

•

Seminário de Avaliação sobre o Programa de Alimentação Escolar, realizado em Brasília em
set/2004, no Anexo I do Palácio do Planalto

•

II Jornada de debates sobre Trabalho Escravo, realizada no Auditório do STJ-Brasília, nos dias
23 e 24/11/2004, organizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e outros, com patrocínio e
apoio de várias instituições.

•

Workshop Internacional “Sistema Normativo para o Direito Humano à Alimentação Adequada,
no contexto da Segurança Alimentar e Nutricional, com enfoque nas Diretrizes Internacionais
Voluntárias”, realizado em dezembro de 2004, na ESMPU, cuja promoção e organização
estiveram a cargo da ABRANDH, PFDC/MPF, DHESC, FBSAN e apoio do Ministério da
Agricultura da Alemanha, FAO Brasil, DED, CONSEA e parceria da FIAN Brasil.

•

Seminário Enfrentamento ao Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes, realizado na
Academia de Polícia de Brasília, no período de 29/11 a 01/12/04, o qual contou com a parceria
da OIT, PFDC/MPF, SNJ/Ministério da Justiça.

•

Oficina Internacional de Trabalho sobre Sistema de Monitoramento da Realização do Direito
Humano à Alimentação Adequada, no contexto da Política Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional, realizado em Brasília nos dias 06 e 07.12.04 - Auditório da FIOCRUZ, com
promoção da ABRANDH, CONSEA e DHESC, contando com o apoio do Ministério da
Agricultura da Alemanha, da FAO e da PFDC/MPF.

•

Oficina de Capacitação do Distrito Federal do Projeto Todos contra a Tortura, realizado no
mezanino do MPDFT - Brasília, nos dias 11 e 12/12/2004, organizado pelo Movimento
Nacional de Direitos Humanos, com o apoio da SEDH/PR, PFDC/MPF e MPFDT.

•

Curso de Capacitação de Gestores em Direitos Humanos, com duração de 140 horas, organizado
pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República e a empresa Ágere –
Cooperação em Advocacy (participaram pela PFDC as servidores Flozilene Oliveira e Mércia
Beatriz Miranda).
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PARTICIPAÇÃO EM OUTROS EVENTOS

•

Conferência Distrital de Direitos Humanos, realizada em Brasília no período de 19 a
21/05/2004, no Auditório Parlamundi – LBV, convocada pelo Governador do Distrito Federal..

•

Seminário Nacional sobre Faixa de Fronteiras, realizado nos dia 07 e 08/10/2004, em Brasília,
no Anexo I do Palácio do Planalto, promovido pelo Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República e pelo Centro de Estudos Victor Nunes da Advocacia-Geral da União.

•

Ciclo de Debates do TJDFT – Os Direitos Fundamentais e o Novo Milênio, realizado em
Brasília, no auditório do TJDFT.

•

I Fórum para as Instituições da Sociedade Civil sobre Medidas Alternativas, realizado no dia
10/11/2004, no auditório da Faculdades Caiçara, na cidade de Luziânia/GO.

•

Seminário de Lançamento e Divulgação do Relatório Anual da Sociedade Civil sobre os
Avanços para Erradicar a Pobreza e Alcançar a Eqüidade Étnica e de Gênero no Brasil e no
Mundo, realizado no dia 30/11/2004.

•

Seminário “Multiculturalismo e Ações Afirmativas”, realizado nos dias 13 e 14/12/2004, no
auditório da Reitoria da UnB – Brasília, tendo como promotor o SINDJUS, em parceria com o
Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UnB.

•

Seminário “Reforma Política e Participação da Sociedade”, realizado no Auditório do MPDFT,
organizado por este último.

•

Seminário sobre Calçadas no Distrito Federal: Acessibilidade para o Plano Piloto, realizado no
dia 25.11.04, no Auditório do Edifício Sede do MPDFT, organizado pela Promotoria de Justiça
de Defesa do Idoso e do Portador de Deficiência.

•

Conferência “Deficiência e Desenvolvimento Inclusivo”, realizada em Brasília.

•

Seminário “Implementação de Sistemas de Transporte Acessível”, realizado em Brasília no dia
03/12/2004, organizado pelo Ministério das Cidades e Secretaria Nacional de Transporte e da
Mobilidade Urbana.

•

II Encontro de Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos da Pessoa Portadora de
Deficiência, realizado no auditório do Hotel Kubitschek Plaza, em Brasília/DF, no período de
01 a 04/12/2004, organizado pela CONADE/SEDH-PR.

•

Seminário “Feminilização da Pobreza”, realizado em Brasília.

•

Conferência Nacional sobre Políticas Públicas para as Mulheres, realizada em Brasília no
período de 15 a 18/07/2004, no Clube do Exército, promovido pela Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres.

•

Encontro Nacional de Direito Sanitário: “a saúde e o princípio da legalidade no século XXI”,
realizado em Brasília no dia 10/11/2004 (UnB – Auditório Joaquim Nabuco), realizado pelo
Ministério da Saúde/FIOCRUZ, com apoio da UnB, Centro de Estudos e Pesquisas em Direito
Sanitário e DIREB.
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•

Curso de Capacitação sobre Tráfico Internacional de Seres Humanos, realizado no período de
06 a 08/12/2004, em Goiânia/GO, organizado pela Secretaria Nacional de Justiça do Ministério
da Justiça.

•

Conferência Nacional Terra e Água: reforma agrária e desenvolvimento sustentável, realizada
em Brasília nos dias 23 e 24/11/04, no Ginásio Nilson Nelson, organizada pelo Fórum Nacional
pela Reforma Agrária, CPT, MST, MLST e MAB.

•

Seminário Sistema Único de Assistência Social: quais as perspectivas para a assistência social
no Brasil?, realizado em Brasília no dia 27/10/2004.

•

Seminário “A Certificação do Agente de Cidadania e Direitos Humanos”, realizado em Brasília
no dia 10/11/2004.

•

I Encontro Nacional dos Trabalhadores de Pesca e Agüicultura, realizado no Centro de
Treinamento Educacional da CNTI, em Luziânia/GO, no período de 07 a 09/12/2004,
organizado pela Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República.

•

Conferência sobre Combate à Corrupção, realizada em Brasília nos dias 27 e 28/09/2004.

9.1.

OUTRAS REUNIÕES

•

Reuniões com o PGR, Coordenadores de CCR’s, Diretora da Escola Superior do MPU
(planejamento e avaliação de atuação conjunta).

•

Reunião com a 1ª CCR (discussão sobre homologação de arquivamento de matérias afins).

•

Reuniões com a 2ª CCR (atuação conjunta em relação ao trabalho escravo e tráfico de seres
humanos).

•

Reuniões com a Assessoria para Relações Internacionais (atuação conjunta em defesa de
cidadãos brasileiros no exterior).

•

Encontros Nacionais da 1ª CCR, da 2ª CCR, da 3ª CCR, da 6ª CCR.

•

Reunião do Conselho Institucional do Ministério Público Federal.

•

Reunião com o Dr. Leandro Despouy (Relator Especial da ONU).
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CONVÊNIOS, PROJETOS, PARCERIAS

•

Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais – Plataforma Dhesc
Brasil (atividades conjuntas voltadas para o direito ao trabalho, à alimentação, à moradia e terra
urbana, à saúde, à educação, etc).

•

Departamento Internacional de Desenvolvimento – Brasil (DFID) - Programa de Combate ao
Racismo Institucional (PCRI) (trabalho conjunto com o Ministério das Relações Exteriores,
envolvendo o PNUD e OPAS, Banco Mundial e BIRD, visando desenvolver uma abordagem à
redução da pobreza na América Latina e no Caribe).

•

Secretaria Especial dos Direitos Humanos/Presidência da República- Movimento Nacional dos
Direitos Humanos – A PFDC, após diversas atividades desenvolvidas por Grupo de Trabalho
interno, elaborou e apresentou o Projeto Todos contra a Tortura, o qual se acha em andamento,
notadamente as chamadas Oficinas de Trabalho Escravo que estão ocorrendo em várias capitais
brasileiras, com a participação de instituições públicas e privadas.

•

Ouvidoria Geral da União, vinculada à Controladoria-Geral da União - Presidência da
República (parceria voltada para o encaminhamento mútuo de denúncias, análise e apuração dos
fatos informados, quando verificada a possibilidade de atendimento mais eficaz tanto na PFDC
quanto na Ouvidoria).

•

Organização Internacional do Trabalho- Ministério Público do Trabalho (parcerias relativas ao
tema “Trabalho Escravo”).

•

Ministério do Trabalho e Emprego – Secretaria de Inspeção do Trabalho – MTE/SIT
(comunicados e relatórios de fiscalizações móveis - averiguação de denúncias sobre a prática de
trabalho escravo, bem com a adoção de medidas tendentes, no âmbito das Unidades do MPF nos
estados e municípios, a
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DADOS ESTATÍSTICOS

MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS
ENTRADA

51

61
1.006

1455
117
Remanescentes em 31/12/2003
Originados pela PFDC
Recebidos dos Estados e Municípios
Recebidos das Câmaras e GAB/PGR
Dossiê/PFDC

MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS
SAÍDA

464
123

1739
Encaminhados aos Estados e Municípios
Encaminhados ao PGR e às Câmaras
Procedimentos remetidos à CCA
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OFÍCIOS EXPEDIDOS
65

47

114
262

303
187

73

Requisição de Informações
Pedidos de Providências
Comunica providências adotadas aos interessados
Informações prestadas
Encaminha procedimentos
Convite para participar de Evento ou Reunião
Outros

EXPEDIENTES
223
127

5 261

42

35

380

1823

Despachos/PFDC
Remetidos aos Estados e Municípios
Ofício Circular
Fax Recebidos
Memorandos Expedidos
Memorandos Recebidos
Ofícios Recebidos
Portarias e Atas Publicadas

•

Durante o ano de 2004, a PFDC agendou, interna e externamente, o total de 58 audiências.
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HOMOLOGAÇÕES DE ARQUIVAMENTO

Procuradorias da República nos Estados

1 7
1 6

71

100
93

PR - de São Paulo
PR - do Rio de Janeiro
PR - de Goiás
PR - de Minas Gerais

9

77

1 0 0

PR - do Rio Grande do Sul
PR - no Distrito Federal
PR - da Bahia
PR - do Espírito Santo
PR - de Pernambuco
PR - do Maranhão

7

51
50
48
47
40
34

PR - de Santa Catarina
PR - do Ceará
PR - de Rondônia
PR - de Tocantins
PR - do Rio Grande do Norte
PR - do Paraná

6

PR - de Roraima

PR - do Pará

PR - de Alagoas

PR - de Sergipe

PR - do Mato Grosso do Sul

PR - do Amazonas

PR - da Paraíba

6

PR - do Acre

PR - do Amapá

PR - de Mato Grosso

5

1 0
4

PR - do Piauí

0

3
1
1
1
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26

5 0

A r q u i v a m e n t o
d e
P r o m o ç õ e s
d e
Q u a n t i t a t i v o

2 5 0

2 0 0

199

1 5 0

150
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Procuradoria da República nos Municípios

Procuradoria da República nos Municípios

36 38

44

21 22

PRM - de Campinas – SP
PRM - de Joinville – SC
PRM - de Rio Grande – RS
PRM - de Novo Hamburgo – RS
PRM - de Uruguaiana – RS
PRM - de São José dos Campos –

5

5

5

6

6

7

PRM - de Niterói – RJ

PRM - de São João do Meriti – RJ

PRM - de Piracicaba – SP

PRM - de Ribeirão Preto – SP

PRM - de Caxias do Sul – RS

PR - da 1ª Região

PRM - de Petrópolis – RJ

PRM - de Presidente Prudente –

PRM - de Marília – SP

PRM - de Franca – SP

PRM - de Marabá – PA

5
1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3
PRM - de Santarém – PA

PRM - de Itaperuna – RJ

PRM - de Rezende/RJ

PRM - de Bauru – SP

PRM - de Petrolina

PRM - de Juiz de Fora – MG

PRM - de Blumenau – SC

PRM - de Ilhéus - BA

PRM - de Imperatriz - MA

PRM - de Campina Grande – PB

PRM - de Sorocaba – SP

PRM - de São Carlos – SP

PRM - de Guarulhos – SP

PRM - de Santa Cruz – RS

PRM - de Londrina – PR

PRM - de Cascavel – PR

PRM - de Nova Friburgo – RJ

PRM - de Bagé
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AVALIAÇÃO

As alterações procedidas na organização espacial e funcional da unidade bem como
as diretrizes de atuação adotadas deram condições à PFDC para acompanhar simultaneamente
diversos temas.
O quadro de lotação é insuficiente e a carência de pessoal é solucionada com
estagiários e terceirizados, de caráter provisório. O espaço físico é insuficiente para alocar o número
de servidores.
O X Encontro Nacional foi fundamental para o contorno do ofício da cidadania, que
não decorre do exercício pela PFDC ou PRDC , mas da matéria. Entretanto, a distribuição de
ofícios normatizada nas Procuradorias de acordo com critérios locais tem prejudicado a
coordenação do ofício da cidadania pela PFDC.
A coordenação conjunta com a 2ª CCR da atuação institucional no tema do trabalho
escravo bem como do tráfico de pessoas revelou-se positivo indicando aos colegas de primeira
instância a conveniência de intervir no duplo enfoque da repressão e da prevenção.
A desativação do disque-denúncia revelou-se acertada, mas não afastou totalmente a
demanda individual que chega por telefone ou pessoalmente, na maioria das vezes fora da
atribuição do MPF.. Essa demanda, presente em todas as Procuradorias, aponta para a necessidade
de criação de uma estrutura específica e especializada para atendimento ao público.
Há um grande déficit na infra-estrutura dos sistemas de informação, que prejudica o
intercâmbio da PFDC com todos os procuradores do ofício. Passados 10 anos da LC n. 75/93 não há
um banco de dados de todas as ações civis públicas, recomendações, termos de ajustamento de
condutas e de procedimentos administrativos.
Considerando a missão dos procuradores da cidadania de promover a defesa dos
direitos humanos, não temos condição de avaliar quanto a atuação da PFDC garantiu direitos ou
reduziu a violação deles, pois inexistem indicadores estabelecidos. A falta de metodologia de
avaliação é também um déficit do MPF.
Todavia, podemos afirmar a respeitabilidade da atuação na medida em que, por
exemplo, a PFDC é chamada para presidir a eleição no CONADE, ou é ouvida pelo Relator
Especial da ONU sobre a Independência dos Juízes.
Esperamos avançar na elaboração de relatórios futuros que permitam fazer avaliação
qualitativa das atividades realizadas.

ELA WIECKO V. DE CASTILHO
Subprocuradora-Geral da República
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
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