
 
Av. Amintas Barros, 4175, Lagoa Nova -  59056-265, Natal/RN 

Telefone (084) 3206-5233 – Telefax (084) 3206-8500 
site: www.ampern.org.br  e-mail: ampern@ampern.org.br 

Reconhecida como Entidade de Utilidade Pública pela 
Lei Estadual nº 8.396 de 15 de outubro de 2003 

e Lei Municipal nº 5.533 de 09 de janeiro de 2004. 
 
 

 

ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Ofício n.º 017/2021 
      Natal/RN,  04 de junho de 2021. 

 
 
A Sua Senhoria 
Carlos Faria 
Diretoria de Tecnologia da Informação -DTI - do Ministério Público do RN 
Nesta. 
 
 
Assunto: solicitação de cópia de relatórios  
 
 
 
 
  Senhor Diretor, 

 

 Cumprimentando-o, a Associação dos Membros do Ministério Público do 
Estado do Rio Grande do Norte - AMPERN - vem a presença de Vossa Senhoria informar 
e requerer o que se segue: 
 
 Em uma análise preliminar realizada por nossa Diretoria, sobre os 
relatórios de atividades de alguns membros diretores, verificamos graves divergências 
de dados de produtividade entre um mesmo elemento extraído dos sistemas “BI” e “E-
MP”, o que causa grande prejuízo na contabilidade da produtividade dos membros.  
 
 Por essa razão, relatórios de atividades foram encaminhados ao setor de 
tecnologia da informação, pelos membros diretores da AMPERN Clayton Barreto de 
Oliveira, Edgar Jurema de Medeiros e Rosane Cristina Pessoa Moreno, a fim de apurar e 
solucionar a inconsistência relatada.  
 
  Desta feita, no afã de conhecer os problemas possivelmente 
identificados, bem como as medidas de correção porventura adotadas, solicitamos a 
remessa de cópias dos relatórios de conclusão das análises que foram produzidas sobre 
os relatórios de atividades dos membros acima indicados.  
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 Outrossim, solicitamos que seja informado se as eventuais medidas de 
correção adotadas serão implementadas, doravante, para todos os membros em 
atividade, possibilitando que apresentemos à classe quais as melhorias que estão sendo 
promovidas para equacionar as inconsistências apuradas. 
 
 Restrito ao assunto, renovo meus protestos de consideração e apreço. 
 
 
 

Juliana Limeira Teixeira 
Presidente da AMPERN 


