
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA Nº 122, DE 27 DE ABRIL DE 2015
Regulamenta  a  alimentação  dos  dados  no
Sistema Único  de  Informações,  no  âmbito  do
MPF/Pa, especialmente quando a classificação
temática envolver crime de redução a condição
análoga  à  de  escravo,  frustração  de  direito
assegurado pela lei trabalhista, aliciamento de
trabalhadores  de  um  local  para  outro  do
território  nacional,  tráfico  internacional  de
pessoa para fim e o tráfico de órgãos humanos.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA
NO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, e:

considerando  as  atividades  desenvolvidas  pelo  Grupo  de  Trabalho  sobre
Escravidão Contemporânea da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal
– criada pela Portaria 2ª Câmara nº 56, de 6/11/2012, cujo escopo é assessorar a 2ª CCR/MPF na
definição da política criminal visando à persecução penal dos agentes de formas contemporâneas de
escravidão, notadamente o crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149 do CP),  a
frustração de direito assegurado pela lei trabalhista (art. 203 do CP), o aliciamento de trabalhadores
de um local para outro do território nacional (art. 207 do CP), o tráfico internacional de pessoas (art.
231 do CP) e o tráfico de órgãos humanos (arts. 14 a 20 da Lei nº 9.434, de 4/2/1997);

considerando  que  o  Ministério  Público  Federal tem  o  compromisso  de
informar  à  Comissão  Interamericana  de Direitos  Humanos  (CIDH) sobre  o segmento  dado,  na
esfera penal,  às fiscalizações realizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego sobre os temas
acima elencados;

considerando que  para  a emissão de relatórios qualitativos e quantitativos,
bem como a medição de resultados pertinentes à tramitação das investigações e das ações penais é
imprescindível a correta alimentação dos campos disponíveis no Sistema Único de Informações,

RESOLVE:

Art. 1º A Coordenadoria Jurídica e de Documentação e a Seção Jurídica das
unidades do MPF/Pa deverão alimentar no Sistema Único - módulos procedimento extrajudicial e
processo  judicial/IPL,  obrigatoriamente, os campos das abas do  cadastro inicial,  partes,  assunto
CNMP/Tema,  classificação,  outros  números,  impedimentos,  distribuição  e  sessão  audiência,
facultativamente, informações complementares, dossiês, referências.

Parágrafo  Único.  Os setores  indicados  neste  artigo  deverão  complementar
eventuais informações pendentes por ocasião da entrada ou retorno dos autos, bem como incluir um
registro para fins de memória e um alerta ao acessar o expediente (item 5) na aba anotações, a fim
de constar a relevância do tema e a observância da rotina.



Art. 2º Os gabinetes das unidades do MPF/Pa deverão alimentar no Sistema
Único - módulos  procedimento extrajudicial e processo judicial/IPL, obrigatoriamente, os campos
das  abas  dossiês,  prescrição,  julgamentos,  manifestações,  facultativamente,  informações
complementares e referências.

§  1º As peças que impulsionam  os  procedimentos extrajudiciais, processos
judiciais e inquéritos policiais deverão ter as suas íntegras incluídas no Sistema Único,  de acordo
com os arts. 16 e 17 da Portaria PGR/MPF nº 54, de 8/2/2013.

§  2º  Os  gabinetes  deverão  digitalizar  as  peças  consideradas  relevantes  na
composição dos  autos  para inclusão  na  respectiva  aba dossiês, tais como  comunicação inicial do
fato,  relatório  de  fiscalização,  ato  de  instauração  da  investigação,  relatório  policial,  denúncia,
manifestação  do réu,  ata  de  audiência  e  respectivo  termo de  depoimento,  diligência  requerida,
alegações finais, decisão, sentença, recurso, acórdão.

§ 3º Conforme solicitação da Secretaria-Geral do MPF (Ofício-Circular nº
34/2015-SG,  de  20/4/2015),  no  preenchimento  da aba  “Julgamentos”,  as  informações  "Houve
resgate  de  trabalhadores"  e  "Valor  da  condenação"  não  possuem  conteúdo  tabelado,  portanto
deverão ser alimentados  no  espaço “Observação” do Resultado do Julgamento,  cujo campo é de
texto aberto, razão pela qual o preenchimento deverá ser padronizado com os seguintes caracteres
[iniciados e encerrados pelo símbolo (#), com letras minúsculas e separados por underline (_)], por
exemplo:

#resgate_de_trabalhadores_sim#
#resgate_de_trabalhadores_sim_6#
#resgate_de_trabalhadores_não#
#resgate_de_trabalhadores_prejudicado#

#valor_da_condenação_prejudicado#
#valor_da_condenação_não_se_aplica#
#valor_da_condenação_em_andamento#
#valor_da_condenação_200_dias_multa#
#valor_da_condenação_4.000,00#

§  4º  Os gabinetes solicitarão a  correção quando  houver a inconsistência ou
equívoco dos dados alimentados pelos setores relacionados no art. 1º desta portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Dê-se ciência e publique-se.

DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO
Procurador-Chefe
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