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A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) e os Núcleos de Apoio
Operacional à PFDC, nas Procuradorias Regionais da República (NAOPs/PFDC), são
responsáveis pela revisão da atuação dos membros na área da cidadania, sendo responsáveis
pela análise dos autos administrativos com promoção de arquivamento, declínio de atribuição e
conflito de atribuição, nos termos da Resolução nº 87/2010 e da Portaria PGR nº 653/2012.
Cada NAOP/PFDC é responsável pela revisão da atuação no âmbito de sua
respectiva área de atribuição, com exceção dos Estados de Minas Gerais e Bahia, que, apesar de
integrarem a 1ª Região Judiciária, a revisão continua sendo feita pela PFDC, conforme acordo
feito entre a PFDC e a PRR/1ª Região.
O quadro abaixo traz o quantitativo de revisões feitas pela PFDC e pelos NAOPs
no mês de agosto de 2015.
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Fonte: Números fornecidos pela Assessoria Administrativa da PFDC em 03/09/2015.

A PFDC também atua por meio da instauração de procedimentos administrativos
destinados ao acompanhamento de atividades desenvolvidas por seus grupos de trabalho e
comissões; de fiscalizações, de cunho permanente ou não; de fatos, instituições e políticas
públicas; assim como de outros casos que não tenham o caráter de investigação cível ou criminal
de determinada pessoa.
Além disso, a PFDC atua por meio da expedição de ofícios e recomendações aos
poderes públicos, organismos nacionais e internacionais e representantes da sociedade civil, seja
para solicitação de informação/esclarecimento e demandas diversas (ofícios), seja para propor a
imediata adoção de medidas para prevenir ou cessar eventuais violações de direitos
(recomendações).
O quadro abaixo traz informações acerca da instauração e arquivamento de
procedimentos administrativos da PFDC e dos ofícios e recomendações expedidos no mês de
agosto de 2015.

Atuações da PFDC

Agosto/2015

Portaria de Instauração de Procedimento Preparatório

1

Termo de Cooperação Técnica

1

Ofícios expedidos

54

Portarias expedidas

2

TOTAL

58

Fonte: Números fornecidos pela Assessoria Administrativa da PFDC em 01/092015.

Em atendimento à Resolução CSMPF nº 87/2010, os membros do MPF deverão
dar ciência à PFDC acerca da instauração de inquéritos civis (art. 6º 1) e da assinatura de termos
de ajustamento de conduta (art. 21, §5º 2) relacionados à área de atuação da PFDC. Além desses
documentos, a PFDC recebe comunicações de instauração de procedimentos preparatórios,
expedição de recomendações, ajuizamento de ações civis públicas, dentre outras. O quadro
abaixo traz as comunicações recebidas pela PFDC no mês de agosto de 2015.

Comunicações recebidas pela PFDC
Inicial de Ação Civil Pública

Agosto/2015
1

Portaria de Instauração de Inquérito Civil

143

Portaria de Instauração de Procedimento Preparatório

44

Recomendação

14

Termo de Ajustamento de Conduta

2

TOTAL

204

Fonte: Números fornecidos pela Assessoria Administrativa da PFDC em 01/09/2015.

1 Art. 6° - Da instauração do inquérito civil far-se-á comunicação à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou à Procuradoria
Federal dos Direitos do Cidadão, no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo da publicidade prevista no art. 16, desta Resolução e,
observando-se, sempre, as situações de sigilo.
2 Art. 21 § 5° - Firmado o compromisso de ajuste, o membro do Ministério Público comunicará a Câmara de Coordenação e Revisão
respectiva ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e ao representante, quando for o caso.

ATUAÇÕES DA PFDC

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO – TOTAL 1
► DIREITO DE IR E VIR (ESTRANGEIRO)
Origem: PFDC/DF
Oficiante: Aurélio Virgílio Veiga Rios
Registro: 1.00.000.012431/2015-58
Assunto: Cooperación Técnico-Institucional entre La Defensoría Del Pueblo de Colômbia e a
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - 1

► LIBERDADE DE TRABALHO
Origem: PFDC
Partes: MPF (Aurélio Virgílio Veiga Rios), Conselho Nacional de Justiça, o Escritório da
Organização Internacional do Trabalho no Brasil, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do
Trabalho, e a União, por intermédio da SDH/PR, do MTE, do MPT e do MPF.
Nº: 14/2015
Objeto: fortalecer, consolidar e replicar as iniciativas do Projeto “Ação Integrada”, por meio do
Movimento Ação Integrada, para criar condições e iniciativas que promovam a modificação social,
educacional e econômica dos egressos do trabalho escravo e de trabalhadores em situação de
vulnerabilidade a essa prática, tendo como pilares a atenção integral à família a escolarização, a
formação técnico profissional e o fortalecimento socioeconômico por meio de iniciativas de meio
de vida.

PORTARIAS EXPEDIDAS PELA PFDC – TOTAL 2
Portaria nº 16/2015 – altera a composição do GT Comunicação Social para incluir o Procurador
da República Luiz Fernando Gaspar Costa (PR-SP).
Portaria nº 17/2015 – Designa a analista do MPU/ Perícia/Arquitetura Márcia Pereira Franco para
realizar vistoria fora da sede de trabalho (PR/SP), nos autos da ACP 500.449884.2015.4.04.7112, com o objetivo de apurar irregularidades quanto à eventual risco aos
moradores do Condomínio Residencial Florença em Canoas/RS.

COMUNICAÇÕES RECEBIDAS PELA PFDC

INICIAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TOTAL 1

► CONCURSO PÚBLICO
Origem: PRDC/DF-Substituta
Oficiante: Ana Carolina Alves Araújo Roman
P.A.: 1.16.000.000011/2015-69
ACP: 0044639-98.2015.4.01.3400
Objeto: que o Ministério da Saúde seja condenado tomar as providências necessárias para
garantir o preenchimento de duas posições do cargo administrador a candidatos com deficiência.
O pedido se refere ao concurso realizado em 2013 e que, além do cargo de administrador,
ofereceu postos para bibliotecário, contador e economista.

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO – TOTAL 44

► ACESSO À JUSTIÇA
Origem: PR/CE
Oficiante: Oscar Costa Filho
Registro: 1.15.000.001850/2015-31
Assunto: Representação em face de Juíza do Trabalho, que atua perante a 6ª Vara do Trabalho.
Declara o representante que vem sendo vítima de sentenças judiciais abusivas proferidas pela
magistrada.
► COMUNICAÇÃO SOCIAL
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
1- Registro: 1.15.000.001870/2015-11
Assunto: Representação em face de usuária de facebook por expor imagem do representante,
sem autorização, denegrindo sua imagem profissional.
2- Registro: 1.15.000.001871/2015-57
Assunto: Denuncia em face do endereço de Facebook falso, de identidade desconhecida, que
atenta contra a vida dos cidadãos e com calunia a vereadores. Mensagem de ódio, homofobia,
difamação e calúnia.
3- Registro: 1.15.000.001893/2015-17
Assunto: denúncia de ameaça contra ladrões que roubaram um celular em Natal/RN e ameaçam
divulgar as fotos íntimas da namorada da vítima caso não paguem no prazo de 3 dias a quantia
de R$1.000,00.

4- Registro: 1.15.000.001895/2015-14
Assunto: denúncia de divulgação
http://tudosobretodos.se.

ilegal
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através

do

site

Origem: PRDC/CE
Oficiante: Anastácio Nóbrega Tahim Júnior
Registro: 1.15.000.001710/2015-63
Assunto: Denúncia de violação de direitos humanos com a exposição na página de internet
Polícia Cearense de suspeitos até mesmo de menores, cadáveres e apologia ao uso de armas.
► CONCURSO PÚBLICO
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
Registro: 1.15.000.001818/2015-56
Assunto: Concurso Público da Universidade Federal do Ceará ( UFC ) para o cargo de Professor
do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Edital nº 61/2015. Representante
prejudicada por falta de publicidade de informações. Solicita o cancelamento do concurso.
Origem: PR/CE
Oficiante: Fernando Antônio Negreiro Lima
Registro: 1.15.000.001843/2015-30
Assunto: Irregularidades ocorridas em uma das fases do concurso da Polícia Federal, em 2014,
realizados pela banca CESPE-UNB. Não observância, na forma da Lei, de vagas para candidatos
negros. Lei nº 12.990/2014. Outra irregularidade cometida pela banca foi que, em outros dois
concursos (ANTAQ e ANATEL) realizados em 2014, não realizou essa verificação da condição de
candidato negro para esses dois concursos.
Origem: PRM/Eunápolis/BA
Oficiante: Fernando Zelada
Registro: Portaria: 24/2015
Assunto: apurar denúncia de cidadão que solicita investigação quanto à legalidade de
redistribuição de cargos públicos com concurso vigente pela Universidade Federal do Sul da
Bahia (UFSB), concurso para servidores técnicos administrativos. Edital 02/2014.
► DIREITO DE IR E VIR (ESTRANGEIRO)
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.001746/2015-47
Assunto: estrangeiro (Guiné Bissau) foi notificado a deixar o País em 8 dias, conforme termo de
notificação, aplicação de multa no valor de R$ 827,75. Tais penalidades tiveram origem em
informação equivocada proveniente do Ministério da Justiça, no sentido de que sua permanência
no país fora deferida mediante processo em nome que não correspondia ao do representante.
Impossibilidade de deixar o País, em período exíguo, bem como de pagar a multa que lhe foi
imposta, requer do MPF, se possível, sejam tomadas as medidas cabíveis.
► DIREITO À MEMÓRIA E À VERDADE
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.001716/2015-31

Assunto: Carta Precatória do MPF para notificar senhor para prestar depoimento perante o
MPF/PB, dia 10 de setembro de 2015, às 14h, em audiência da qual participarão os integrantes
da Comissão da Verdade.
► EDUCAÇÃO
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
1- Registro: 1.15.000.001865/2015-08
Assunto: denúncia em face de diversas instituições de ensino pelo patrocínio irregular de cursos
de psicologia em todo o Estado do Ceará, conforme relatório elaborado pelo conselheiro.
2- Registro: 1.15.000.001925/2015-84
Assunto: Dificuldade na renovação do FIES 2014.2 de aluna.
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
1- Registro: 1.15.000.001817/2015-10
Assunto: Estudante estrangeiro procedente de Guiné-Bissau pede negociação de débitos junto à
Faculdade FATENE. Possibilidade de facilitar o pagamento de seus 5 meses em atraso dentro de
suas condições financeiras, a fim de lhe garantir renovação na sua matrícula do próximo
semestre.
2- Registro: 1.15.000.001845/2015-29
Assunto: Aluna do Curso de Fisioterapia na FANOR - Faculdades Nordeste, solicita que o MPF
interceda junto à Coordenação de seu Curso. Salienta que está sendo impedida de cursar o
último semestre em razão do posicionamento da professora da disciplina de Estágio III. Requer
ainda a oferta pela Fanor de novas disciplinas, no próximo semestre.
Origem: PR/CE
Oficiante: Oscar Costa Filho
1- Registro: 1.15.000.001711/2015-16
Assunto: denúncia de constrangimento e dano moral em face de o Banco do Brasil,
agência/Fortaleza que demorou a renovar o financiamento estudantil do denunciante por erro dos
funcionários do banco.
2- Registro: 1.15.000.001717/2015-85
Assunto: FAMETRO - Cobrança irregular de taxas para emissão de Certificado de Especialista,
contrariando a Portaria Normativa nº 40/2007 do MEC, em seu Art. 32, § 4º. Requer a extinção
imediata das cobranças irregulares/ilegais de taxas para emissão de Certificado de Especialista, a
fim de garantir a todos os alunos da FAMETRO seus direitos constitucionais, principalmente seus
direitos à educação, bem como seus direitos de consumidor.
3- Registro: 1.15.000.001928/2015-18
Assunto: Denúncia de irregularidades na renovação do FIES. Aluna do 7º semestre do curso de
administração na FANOR, dificuldades na realização do aditamento do FIES referente a 2014.2 e
2015.1.
4- Registro: 1.15.000.001930/2015-97
Assunto: Representação em face da UNIFOR por excluir do programa do FIES cursos
considerados prioritários pelo Governo Federal, nas áreas de saúde, como o curso de Medicina e
Odontologia, bem como o curso de Engenharia Civil. § 2º do art. 7º da Portaria Normativa nº
08/2015 do Ministério da Educação – MEC (FIES). A representante requer urgência, tendo em
vista o prazo de inscrição junto ao FIES, que é no período de 03 a 06 de agosto de 2015, sob
pena da perda do direito.

► IGUALDADE / NÃO-DISCRIMINAÇÃO
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
1- Registro: 1.15.000.001724/2015-87
Assunto: Denúncia de prática de racismo pela internet. Comentários preconceituosos e racistas.
Facebook.
2- Registro: 1.15.000.001725/2015-21
Assunto: Grupo no WhatsApp fazendo apologia ao nazismo. Discriminação. Preconceito.
Cidadania.
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
3- Registro: 1.15.000.001802/2015-43
Assunto: Discriminação/preconceito, supostamente cometido pelo portador do perfil que responde
pelo nome de Kaysson. Discriminação contra o povo nordestino em um grupo do facebook.
4- Registro: 1.15.000.001875/2015-35
Assunto: denúncia de atos de incitação à violência contra a mulher brasileira como estupros e
agressão à sua liberdade sexual com a divulgação, distribuição e venda de adesivos com a
imagem da Presidenta Dilma Rousseff de forma repugnante.
5- Registro: 1.15.000.001894/2015-61
Assunto: denúncia de disseminação de ódio contra a mulher e apologia ao estupro através do site
http://tioastolfo.com/ que também é anti-semita.
► INFORMAÇÃO
Origem: PRDC/TO
Oficiante: Fernando Antônio de Alencar Alves de Oliveira Júnior
Registro: Portaria 10556/2015
Assunto: apurar supostas irregularidades quanto à ausência de segurança no embarque e
desembarque de pessoas durante a travessia fluvial entre o Município de Porto Nacional-TO e a
Ilha de Porto Real.
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.001846/2015-73
Assunto: AUDITECE - Associação dos Auditores e Fiscais do Tesouro do Estado do Ceará,
apresenta requerimento para aditamento da ADI 5299, tendo em vista a existência de lei posterior
à impugnada na ADI com dispositivos semelhantes.
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
Registro: 1.15.000.001689/2015-04
Assunto: Denúncia de contratação irregular de funcionária com demissão sem justa causa.
Origem: PR/CE
Oficiante: Fernando Antônio Negreiro Lima
Registro: 1.15.000.001812/2015-89
Assunto: representante solicita cumprimento de acordo com a CEF/EMGEA realizado durante
audiência em 10/06/2015 nos autos do Processo 0800216-71.2015.4.05.8100 para quitação de
imóvel.

► INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
1- Registro: 1.15.000.001910/2015-16
Assunto: Representação do Sr. Itamar, vítima de tortura, espancamento e agressões,
supostamente cometida pelo Sr. Bezerra de Melo e o Estado do Ceará.
2- Registro: 1.15.000.001933/2015-21
Assunto: Declara o denunciante, Policial Rodoviário Federal, que juntamente com seus colegas
sofreram ação de equipe de correição em Posto da PRF, em Boa Viagem, em 15.06.2015,
ocasião em que foram obrigados a se despirem e tiveram suas armas e coletes balísticos
tomados, deixando-os vulneráveis.
► LIBERDADE DE TRABALHO
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Anastácio Nóbrega Tahim Júnior
Registro: 1.15.000.001803/2015-98
Assunto: Funcionário do Colégio Christus com direito garantido por lei a receber adicional de
periculosidade. Empregador deixa de pagar o adicional ao empregado.
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
Registro: 1.15.000.001869/2015-88
Assunto: Declara o representante que, por possuir dois empregos, sendo um na esfera estadual e
outro na federal, sofreu redução na sua carga horária, de 40 horas para 30 horas semanais, mais
precisamente no Hospital das Clinicas, importando em redução de seu salário. Tal medida
resultou de determinação judicial, que somente foi aplicada a ele, muito embora naquela ação
figurassem como parte outros servidores em igual situação. (hospital universitário - UFC).
► PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.001816/2015-67
Assunto: Requerimento de ação de paternidade e de pensão alimentícia em face de cidadão de
nacionalidade portuguesa. Tratados internacionais do direito da família.
► PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
Registro: 1.15.000.001863/2015-19
Assunto: Declara o denunciante que não tem sido dado andamento ao pedido de concessão de
benefício assistencial (Código de Agendamento 26373165) promovido em favor de seu irmão,
portador de transtorno mental. Requer realização de perícia médica na residência do deficiente
mental.
Origem: PRM/Eunápolis/BA
Oficiante: Fernando Zelada
Registro: Portaria: 25/2015
Assunto: apurar o quantitativo de servidores na APS-INSS em Eunápolis, bem como o

cumprimento da atividade miníma essencial durante a greve atualmente instalada.
► PROGRAMA DE GOVERNO
Origem: PR/CE
Oficiante: Oscar Costa Filho
Registro: 1.15.000.001695/2015-53
Assunto: A representante informa que se cadastrou no Programa Minha Casa Minha Vida, em
abri/2014 e, tendo comparecido à reunião relativa ao mencionado Programa, foi informada pela
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional - HABITAFOR que seu cadastro não teria
validade, em razão de que seu NIS fora registrado na Cidade de Barbalha/CE.
Origem: PRDC/TO
Oficiante: Fernando Antônio Alves de Oliveira Júnior
Registro: 1.36.000.000524/2015-87 (Portaria 38/2015)
Assunto: notícia de irregularidades ocorridas no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida –
PMCMV, no Município de Pindorama/TO.
► PROTEÇÃO INTEGRAL (CRIANÇA E ADOLESCENTE)
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
Registro: 1.15.000.001868/2015-33
Assunto: Consulta sobre a necessidade de apresentar a autorização
acompanhamento de crianças, por parentes, para o ingresso nos cinemas.

dos

pais

no

► SAÚDE
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
1- Registro: 1.15.000.001867/2015-99
Assunto: Falhas no atendimento e fornecimento de medicamentos no Posto de Saúde Anastácio
Magalhães, na SER III em Fortaleza.
2- Registro: 1.15.000.001904/2015-69
Assunto: Hospital Distrital Evandro Ayres Moura - Frotinha Antônio Bezerra. Hospital Frotinha
Parangaba Maria José Barroso. Ausência de médicos de plantão. Solicita regularização do
atendimento médico hospitalar dessas unidades.
Origem: PR/CE
Oficiante: Fernando Antônio Negreiro Lima
1- Registro: 1.15.000.001696/2015-06
Assunto: Doença renal (hidronefrose severa) e o outra doença: Uropatia obstrutiva. Há 2 exames
pendentes
de serem realizados, conforme cópias do Laudo para solicitação/autorização de procedimento
ambulatorial.
2- Registro: 1.15.000.001796/2015-24
Assunto: Fornecimento do Medicamentos Synacthen, pela Secretaria de Saúde do Estado do
Ceará, para fins de realização de exame de tireoide. Informação de que o medicamento não
integra os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para
Medicamentos Excepcionais.
3- Registro: 1.15.000.001908/2015-47
Assunto: Paciente urostomizada. Secretaria de Saúde do Município de Fortaleza não disponibiliza
bolsa de urostomia do tipo convexa, da qual faz uso, desde fevereiro de 2015, comprometendo

seu bem estar e impondo-lhe riscos de infecção.
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
Registro: 1.15.000.001708/2015-94
Assunto: paciente necessita de cirurgia devido a uma fratura no tornozelo esquerdo. Solicita ao
MPF as providências cabíveis junto ao serviço de saúde estadual e/ou municipal para agilizar a
cirurgia solicitada pelo médico que o acompanha. Acidente ocorrido em julho de 2012, o que lhe
impossibilitou para o trabalho, conforme atestado médico.

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL – TOTAL 143
► ACESSIBILIDADE
Origem: PRDC/AL
Oficiante: Roberta Lima Barbosa Bomfim
1- IC/Portaria: 67/2015
Objeto: apurar a falta de acessibilidade para deficiente auditivo na instituição de ensino Centro de
Estudos Superiores de Maceió (CESMAC), especificamente a falta de intérprete em sala de aula
do curso de Pedagogia.
2- IC/Portaria: 84/2015
Objeto: implementação da Resolução nº 280/2013 da ANAC, que dispõe sobre os procedimentos
relativos à acessibilidade de passageiros com necessidades de assistência especial ao transporte
aéreo.
Origem: PRM/Bento Gonçalves/RS
Oficiante: Alexandre Schneider
1- IC/Portaria: 47/2015
Objeto: verificar se as instalações físicas da Subseção Judiciária de Bento Gonçalves atendem às
normas de acessibilidade para prédios públicos.
2- IC/Portaria: 48/2015
Objeto: verificar se as instalações físicas da Agência da Receita Federal em Bento Gonçalves
atendem às normas de acessibilidade para prédios públicos.
3- IC/Portaria: 49/2015
Objeto: verificar se as instalações físicas da unidade da Embrapa em Bento Gonçalves atendem
às normas de acessibilidade para prédios públicos.
4- IC/Portaria: 50/2015
Objeto: verificar se as instalações físicas da Justiça do Trabalho em Bento Gonçalves atendem às
normas de acessibilidade para prédios públicos.
5- IC/Portaria: 51/2015
Objeto: verificar se as instalações físicas da agência do IBGE em Bento Gonçalves atendem às
normas de acessibilidade para prédios públicos.
6- IC/Portaria: 52/2015
Objeto: verificar se as instalações físicas da agência do INSS em Bento Gonçalves atendem às
normas de acessibilidade para prédios públicos.
7- IC/Portaria: 53/2015
Objeto: verificar se as instalações físicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves atendem às normas de acessibilidade para prédios
públicos.
8- IC/Portaria: 54/2015
Objeto: verificar se as instalações físicas da agência da FGTAS/SINE em Bento Gonçalves
atendem às normas de acessibilidade para prédios públicos.
9- IC/Portaria: 55/2015

Objeto: verificar se as instalações físicas da Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em
Bento Gonçalves atendem às normas de acessibilidade para prédios públicos.
10 9- IC/Portaria: 56/2015
Objeto: verificar se as instalações físicas do Cartório Eleitoral de Bento Gonçalves atendem às
normas de acessibilidade para prédios públicos.
11- IC/Portaria: 57/2015
Objeto: verificar se as instalações físicas do Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN) atendem às
normas de acessibilidade para prédios públicos.
12- IC/Portaria: 58/2015
Objeto: verificar se as instalações físicas da unidade do SENAC em Bento Gonçalves atendem às
normas de acessibilidade para prédios públicos.
13- IC/Portaria: 59/2015
Objeto: verificar se as instalações físicas do Centro Tecnológico do Mobiliário - SENAI CETEMO
atendem às normas de acessibilidade para prédios públicos.
14- IC/Portaria: 60/2015
Objeto: verificar se as instalações físicas da unidade do SESC em Bento Gonçalves atendem às
normas de acessibilidade para prédios públicos.
15- IC/Portaria: 61/2015
Objeto: verificar se as instalações físicas do escritório da EMATER/ASCAR em Bento Gonçalves
atendem às normas de acessibilidade para prédios públicos.
16- IC/Portaria: 62/2015
Objeto: verificar se as instalações físicas da unidade do SESI em Bento Gonçalves atendem às
normas de acessibilidade para prédios públicos.
17- IC/Portaria: 63/2015
Objeto: verificar se as instalações físicas da unidade do SEST-SENAT em Bento Gonçalves
atendem às normas de acessibilidade para prédios públicos.
18- IC/Portaria: 64/2015
Objeto: verificar se as instalações físicas da unidade do SEBRAE em Bento Gonçalves atendem
às normas de acessibilidade para prédios públicos.
19- IC/Portaria: 65/2015
Objeto: verificar se as instalações físicas das agências da Caixa Econômica Federal em Bento
Gonçalves atendem às normas de acessibilidade para prédios públicos.
Origem: PRDC/MG-Substituto
Oficiante: Helder Magno da Silva
1- IC/Portaria: 217/2015
Objeto: averiguar e acompanhar as medidas adotadas na cidade de Congonhas/MG com os
recursos do Programa de Aceleração do Crescimento – Cidades Históricas (PAC) do Governo
Federal, no tocante à promoção da acessibilidade.
2- IC/Portaria: 225/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades no atendimento a deficientes visuais na Agência 83 da
CEF, na Avenida Augusto de Lima, 1578, Belo Horizonte-MG.
3- IC/Portaria: 235/2015
Objeto: apurar notícia de que a empresa Viação Itapemirim teria se recusado a conceder bilhete
gratuito a idoso que pretendia viajar para a cidade de Recife/PE, ao argumento de que, para a
emissão do bilhete gratuito, é necessário que a linha possua seção na cidade, o que não
ocorreria naquele caso.
Origem: PRM/Três Lagoas/MS
Oficiante: Luiz Eduardo Camargo Outeiro Hernandes
IC/Portaria: 69/2015
Objeto: Problemas apontados no Relatório de Acessibilidade dos Locais de Votação de Mato
Grosso do Sul, elaborado pela Comissão Multidisciplinar de Acessibilidade do TRE/MS, no que se
refere aos locais de votação nas Escolas Estaduais na área de atribuição da PRM/Três
Lagoas/MS.

Origem: PRM/Três Lagoas/MS
Oficiante: Davi Marcucci Pracucho
IC/Portaria: 71/2015
Objeto: apurar problemas apontados no Relatório de Acessibilidade dos Locais de Votação do
Estado de Mato Grosso do Sul, elaborado pela Comissão Multidisciplinar de Acessibilidade do
TRE/MS, no que se refere aos locais de votação na área de atribuição da PRM/Três Lagoas,
excetuados os localizados em escolas estaduais.
Origem: PRDC/RJ
Oficiante: Ana Padilha Luciano de Oliveira
IC/Portaria: 396/2015
Objeto: apurar eventual descumprimento aos interesses coletivos referentes à pessoa com
deficiência ou mobilidade reduzida por parte da Empresa TAM Linhas Aéreas S/A (ausência de
informações e ajuda técnica a passageiros com deficiência), no Rio de Janeiro.
Origem: PRM/Petrolina/PE
Oficiante: Mara Elisa de Oliveira
IC/Portaria: 38/2015
Objeto: manifestação advinda da Ouvidoria do MPF, na qual Tamara V.M. solicita auxílio para
obter CNH (Carteira Nacional de Habilitação) em razão de sua deficiência física.
► ACESSO À JUSTIÇA
Origem: PRM/Pouso Alegre/MG
Oficiante: Lucas Horta de Almeida
IC/Portaria: 49/2015
Objeto: apurar suposta cobrança de honorários advocatícios abusivos em causas previdenciárias
praticada por advogado e eventualmente outros que se vier ter notícia.
► ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS
Origem: PRM/Montes Claros/MG
Oficiante: Allan Versiani de Paula
IC/Portaria: 04/2015
Objeto: apurar se tem havido resistência indevida por parte de proprietários de imóveis rurais no
município de Pedras de Maria da Cruz/MG à implementação do Programa Luz Para Todos no
Povoado de Mangaí.
Origem: PRM/Caxias/MA
Oficiante: Anselmo Santos Cunha
IC/Portaria: 38/2015
Objeto: apurar possível omissão da Companhia Energética do Maranhão – CEMAR na prestação
do serviço público federal de energia elétrica, em especial quanto à implementação do Programa
Luz para Todos no Povoado Russão, 3º Distrito do Município de Caxias/MA.
► ALIMENTAÇÃO ADEQUADA
Origem: PRM/Ilhéus/BA
Oficiante: Cristina Nascimento Melo
IC/Portaria: 13/2015
Objeto: Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Acondicionamento e distribuição
inadequadas de alimentos perecíveis. Contratação de nutricionistas pela entidade executora e

cadastramento junto ao FNDE. Município de Valença/BA.
► COMUNICAÇÃO SOCIAL
Origem: PRDC/SP-Substituto
Oficiante: Jefferson Aparecido Dias
IC/Portaria: 354/2015
Objeto: apurar eventual figuração de congressistas no quadro societário de pessoas jurídicas
outorgatárias dos serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens em violação à norma
contida no art. 54, inciso I e inciso II, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal.
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
IC/Portaria: 173/2015
Objeto: Pedido de providências cabíveis em virtude da abrangência nacional do trabalho que
pretende exercer o adolescente Pedro Maia Tempester, conhecido como MC Pedrinho, cantor de
músicas de funk, nas rádios, sites de internet e programas televisivos, com a exposição de
adolescentes a conteúdo de forte conotação sexual, pornográfica e apologia ao uso de bebidas
alcoólicas.
► CONCURSO PÚBLICO
Origem: PRDC/MG-Substituto
Oficiante: Helder Magno da Silva
1- IC/Portaria: 219/2015
Objeto: apurar notícia de que a empresa Consulplan, responsável pela operacionalização do
concurso público realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA,
Edital n.º 01/2014, não teria adotado as medidas adequadas para viabilizar o acesso de pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida ao local de provas.
2- IC/Portaria: 224/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades no que tange às condições oferecidas aos deficientes
visuais para realização da prova do Instituto Rio Branco – Diplomacia 2014 – pelo CESPE/UNB,
em 4/4/2014.
Origem: PRM/Montes Claros/MG
Oficiante: Allan Versiani de Paula
1- IC/Portaria: 07/2015
Objeto: apurar se houve irregularidade, por parte do IFNMG, ao abrir processo simplificado de
supervisores das Unidades Remotas do PRONATEC (Edital nº 69/2014), restringindo o acesso
apenas a servidores públicos efetivos nas esferas municipal, estadual e federal.
2- IC/Portaria: 08/2015
Objeto: apurar se houve irregularidade, por parte do IFNMG, ao abrir processo simplificado de
seleção de professores dos campi em Montes Claros/MG e Pirapora/MG (Edital nº 19/2014),
inserindo cláusulas ofensivas às normas constitucionais que tratam do acesso amplo aos cargos
públicos.
► DIREITO DE IR E VIR (ESTRANGEIRO)
Origem: PRDC/MG-Substituto
Oficiante: Helder Magno da Silva
IC/Portaria: 238/2015
Objeto: Hasan Said Rabee Rabee, palestino, residente no Brasil, com pedido de refúgio no
Ministério da Justiça, aponta irregularidades na tramitação de seu pedido de nacionalização.

Origem: PRM/Ilhéus/BA
Oficiante: Gabriel Pimenta Alves
IC/Portaria: 27/2015
Objeto: pedido de permanência definitiva no Brasil. Há 20 anos tenta o visto permanente.

► EDUCAÇÃO
Origem: PRDC/MG-Substituto
Oficiante: Helder Magno da Silva
IC/Portaria: 223/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades no curso Técnico em Instrumento Musical, oferecido pela
UFMG, como atraso no início das aulas, ausência de grade curricular e do cronograma do curso e
falta de depósito da ajuda de custo a que os alunos têm direito.
Origem: PRDC/AL
Oficiante: Roberta Lima Barbosa Bomfim
1- IC/Portaria: 80/2015
Objeto: apurar notícia da falta de fornecimento de merenda escolar na Escola Municipal Dr.
Orlando Araújo, no Município de Maceió/AL.
2- IC/Portaria: 87/2015
Objeto: apurar notícia de recusa de matrícula a estudante inadimplente inscrita no FIES. Proibição
de entrada na faculdade e de acesso às notas de provas e trabalhos, entre outros
constrangimentos. Condutas atribuídas à direção da Faculdade da Cidade de Maceió – FACIMA.
3- IC/Portaria: 48/2015
Objeto: investigar irregularidades na gestão de recursos públicos do FUNDEB e do PNAE pelo
Município de Maceió apontadas pelo Relatório de Demandas Externas da CGU.
Origem: PR/DF
Oficiante: Eliana Pires Rocha
1- IC/Portaria: 345/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades nas eleições para os cargos de reitor e diretor geral do
Instituto Federal de Brasília – IFB.
2- IC/Portaria: 346/2015
Objeto: apura, em tese supostas irregularidades no SisFies, no qual está impossibilitando a
finalização do cadastro dos estudantes no programa de financiamento estudantil.
Origem: PRM/Sobral/CE
Oficiante: José Milton Nogueira Júnior
1- IC/Portaria: 36/2015
Objeto: apurar notícia de supostas irregularidades em IES, bem como a defesa de direitos do
consumidor eventualmente violados com a cobrança ora vergastada.
2- IC/Portaria: 52/2015
Objeto: apurar possível irregularidade funcionamento do Instituto Nordeste de Tecnologia,
Serviços Educacionais e Cultura LTDA., que oferta cursos de graduação no Município de
Morrinhos.
Origem: PRDC/PA
Oficiante: Melina Alves Tostes
IC/Portaria: 219/2015
Objeto: existência da Universidade “Ênfase” nas dependências da EMEF “Profª Doracy Leal”.

Origem: PRDC/MG
Oficiante: Edmundo Antônio Dias Netto Júnior
IC/Portaria: 240/2015
Objeto: estudante de Ciências Biológicas da Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais/PUC-MG, selecionada como bolsista do Programa Ciência Sem Fronteiras – Chamada nº
156/2013 – EUA para estudar na University of Kentucky, nos Estados Unidos da América.
Origem: PRM/São Gonçalo/RJ
Oficiante: Marco Otávio Almeida Mazzoni
IC/Portaria: 37/2015
Objeto: apurar possível irregularidade na implementação de reajuste de mensalidades vinculadas
ao FIES acima do permitido pelo FNDE – cobrança do excedente aos alunos – FACNEC –
Faculdade Cinecista de Itaboraí.
Origem: PRM/Petrópolis/RJ
Oficiante: Vanessa Seguezzi
IC/Portaria: 35/2015
Objeto: averiguar possíveis irregularidades na concepção, planejamento, execução e avaliação do
Programa de Formação Profissional e Tecnológica – PRONATEC (Bolsa-Formação) de
01/01/2013 a 21/12/2013.
Origem: PRM/Tucuruí/PA
Oficiante: Luiz Eduardo de Souza Smaniotto
1- IC/Portaria: 73/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades perpetradas pela Faculdade Gamaliel (CECAM – Centro
Educacional e Cultural da Amazônia), no Município de Tucuruí, em detrimento dos alunos do
Curso de Direito, graduados no ano de 2015.
2- IC/Portaria: 74/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades em pedidos de inscrições profissionais de bacharéis no
Curso de Serviços Social, com a apresentação de diplomas, supostamente emitidos pela
Faculdade de Mantena – FAMA (com sede no Estado de Minas Gerais), realizados naquela
autarquia, no Município de Belém.
Origem: PRDC/TO
Oficiante: Fernando Antônio Alencar Alves de Oliveira Júnior
IC/Portaria: 36/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades referentes ao aditamento nos contratos do Fies.
Origem: PRDC/GO-Substituta
Oficiante: Mariane Guimarães de Mello Oliveira
IC/Portaria: 219/2015
Objeto: apurar notícia, apresentada em desfavor da Universidade Federal de Goiás – UFG, de
suposta carga horária de atividades práticas exaustiva e degradante, da ordem de 60 horas
semanais, nas residências médicas.
Origem: PRDC/PR
Oficiante: Eloísa Helena Machado
IC/Portaria: 238/2015
Objeto: apurar a procedência da representação encaminhada por estudante beneficiário do Fundo
de Financiamento Estudantil – FIES na modalidade integral, em face da Universidade Tuiuti do
Paraná – UTP, sobre possível cobrança indevida de taxa de transferência pela referida Instituição
de Ensino Superior.
Origem: PRDC/SC-Substituta
Oficiante: Analúcia Hartmann
IC/Portaria: 204/2015

Objeto: apurar notícia de possível suspensão do curso do Graduação em Administração, na
modalidade a distância, oferecido pela Universidade Aberta do Brasil (UAB), por intermédio da
UFSC, para o segundo semestre letivo de 2015, em razão da falta de repasse de verbas pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e pelo Ministério da
Educação.
Origem: PRM/Guanambi/BA
Oficiante: Vítor Souza Cunha
IC/Portaria: 64/2015
Objeto: apura o cumprimento de elaboração do Plano Municipal de Educação, o qual, conforme
determina a Lei 13.005/2014, tem o prazo de até 24 de junho de 2015 para sua realização.
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
1- IC/Portaria: 155/2015
Objeto: apurar o não oferecimento das vagas de medicina deixadas por alunos transferidos, no
processo seletivo de transferência.
2- IC/Portaria: 162/2015
Objeto: apurar suposto ato da Secretaria Municipal de Educação de Boa Vista-RR em restringir o
acesso à educação pelo critério da idade.
Origem: PRDC/PA - em exercício
Oficiante: Nayana Fadul da Silva
1- IC/Portaria: 264/2015
Objeto: apurar supostas dificuldades por partes de discentes de diversas instituições de ensino
superior em Belém/PA para realizar contratação e aditamento de Financiamento Estudantil –
FIES.
2- IC/Portaria: 268/2015
Objeto: apurar suposto impedimento irregular em matrículas na modalidade PROUNI, na
Universidade da Amazônia.
Origem: PR/AC
Oficiante: Marino Lucianelli Neto
IC/Portaria: 44/2015
Objeto: posicionamento da UNINORTE-AC em face relativamente a eventual cobrança de
diferenças no reajustamento das semestralidades dos alunos, em face das prorrogações de prazo
estabelecidas pelo MEC para realização dos aditamentos.
Origem: PR/CE
Oficiante: Oscar Costa Filho
IC/Portaria: 146/2015
Objeto: apurar a não emissão de diploma de concludentes no semestre de 2012.1 do curso de
matemática da Universidade Aberta do Brasil.
Origem: PRM/Sobral/CE
Oficiante: Ana Karízia Távora Teixeira Nogueira
IC/Portaria: 45/2015
Objeto: apurar notícia de possíveis irregularidades no funcionamento do Instituto de
Desenvolvimento do Ceará – IDEC naquela cidade em razão da ausência de autorização junto ao
MEC.
Origem: PRM/Teresópolis/RJ
Oficiante: PAULO CEZAR CALANDRINI BARATA
IC/Portaria: 16/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades cometidas pelo UNIFESO na cobrança de mensalidades
dos discentes beneficiários do FIES, tendo em vista que o aumento imposto pela instituição de
ensino extrapola o limite estipulado pelo MEC, de 6,41%, para concessão do aditamento dos

contratos do firmados com o Programa do Governo Federal.
Origem: PRDC/PB
Oficiante: José Godoy Bezerra de Souza
IC/Portaria: 263/2015
Objeto: Educação Inclusiva – Tratativas com a equipe pedagógica do IFPB, Campus João
Pessoa, sobre adaptações curriculares e estruturais para o acolhimento de alunos especiais.
Origem: PRDC/RJ
Oficiante: Ana Padilha Luciano de Oliveira
IC/Portaria: 398/2015
Objeto: acompanhar o processo de seleção e admissão de pessoas portadoras de necessidades
especiais e deficiências físicas no corpo estudantil do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro.
Origem: PRM/Teixeira de Freitas/BA
Oficiante: Marcela Régis Fonseca
IC/Portaria: 23/2015
Objeto: apurar ocupação irregular simultânea, pela mesma pessoa na condição de estudante, de
mais de uma vaga em cursos de graduação na Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e
na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), nos campi situados no Município de Teixeira de
Freitas/BA.
► IGUALDADE / NÃO DISCRIMINAÇÃO
Origem: PRDC/RJ
Oficiante: Ana Padilha Luciano de Oliveira
IC/Portaria: 405/2015
Objeto: apurar a existência de possíveis ofensas a crianças portadoras da Síndrome de Down,
nas páginas do Facebook.
► INFORMAÇÃO
Origem: PRDC/AL
Oficiante: Roberta Lima Barbosa Bomfim
IC/Portaria: 85/2015
Objeto: transporte irregular de passageiros em veículos de carga. Transporte Interestadual de
romeiros. Necessidade de adequação à legislação de trânsito vigente.
Origem: PRDC/MG-Substituto
Oficiante: Helder Magno da Silva
IC/Portaria: 234/2015
Objeto: precárias condições de passarela provisória sobre o Anel Rodoviário, na região
metropolitana de Belo Horizonte/MG, entre as Vilas Real e Humaitá.
Origem: PRDC/DF
Oficiante: Luciana Loureiro Oliveira
IC/Portaria: 349/2015
Objeto: apura, em tese supostas irregularidades na orientação Normativa n° 15//2013 – do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Representante alega que o MPOG tem feito
esforços para indeferir, atrasar, procrastinar, abusar do poder nos pedidos de aposentadoria
especial dos servidores públicos.
Origem: PRM/Maringá/PR
Oficiante: Danielle Dias Curvelo

IC/Portaria: 38/2015
Objeto: averiguar possíveis irregularidades na concessão do seguro-desemprego à senhora.
Origem: PRDC/PA - em exercício
Oficiante: Nayana Fadul da Silva
IC/Portaria: 261/2015
Objeto: apurar suposta demora excessiva na expedição de carteiras de pescadores artesanais
aos associados à Associação dos Pescadores Artesanais de Icoaraci – APAIC.
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
IC/Portaria: 163/2015
Objeto: apurar possíveis danos de ordem econômica, pública e social decorrentes de atuação
fiscalizatória da Polícia Rodoviária Federal para regularizar os Certificados de Inspeção Veicular CIV.
Origem: PRM/Petrolina/PE
Oficiante: Mara Elisa de Oliveira
IC/Portaria: 39/2015
Objeto: apurar notícia de necessidade de recomendação conjunta (MPF e MPPE), com vistas à
adequação do transporte de romeiros que se deslocam, todos os anos, em direção à cidade de
Juazeiro do Norte/CE, para participação dos festejos religiosos do Padre Cícero.
► INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
IC/Portaria: 154/2015
Objeto: apurar suposta perseguição política e constrangimento contra servidor público federal do
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.
Origem: PRDC/PA em exercício
Oficiante: Nayana Fadul da Silva
1- IC/Portaria: 256/2015
Objeto: apurar suposta violação de direitos humanos de cidadão que teria sido preso ilegalmente
no Presídios Estadual Metropolitano I – PEM I.
2- IC/Portaria: 260/2015
Objeto: apurar supostos abusos cometidos nas dependências do Centro de Recuperação Agrícola
Mariano Antunes – CRAMA – quando da realização de revista vexatória em docentes e discentes
da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA.
► LIBERDADE DE TRABALHO
Origem: PRDC/MG-Substituto
Oficiante: Helder Magno da Silva
IC/Portaria: 222/2015
Objeto: representação da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal com
pedido de providências quanto à inclusão no regime jurídico único dos servidores celetistas
demitidos ilegalmente no Governo Collor que foram posteriormente anistiados.
Origem: PRDC/RJ
Oficiante: Ana Padilha Luciano de Oliveira
IC/Portaria: 406/2015
Objeto: apurar as medidas adotadas junto à Agência dos Correios em Ricardo de Albuquerque,

visando à melhora das condições de trabalho dos agentes – setor de entrega de mercadorias.

► MORADIA ADEQUADA
Origem: PRM/Santa Rosa/RS
Oficiante: Letícia Carapeto Benrdt
IC/Portaria: 12/2015
Objeto: acompanhar o impacto socioambiental na população da região a ser atingida por provável
instalação e operação da Usina Hidrelétrica Panambi, uma das unidades do Complexo Energético
Garabi-Panambi.
Origem: PRDC/MG
Oficiante: Edmundo Antônio Dias Netto Júnior
IC/Portaria: 245/2015
Objeto: acompanhar a implementação de medidas que visam à promoção dos direitos de
comunidades tradicionais vazanteiras ao longo do Rio São Francisco São Francisco, no trecho do
Estado de Minas Gerais.
Origem: PRDC/PR
Oficiante: Eloísa Helena Machado
IC/Portaria: 245/2015
Objeto: apurar a ocorrência de possível falha no sistema de administração da lista de inscritos
para a aquisição da casa própria junto à Companhia de Habitação Popular de Curitiba/PR
(COHAB).

► PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS
Origem: PRM/Maringá/PR
Oficiante: Danielle Dias Curvelo
IC/Portaria: 35/2015
Objeto: Acompanhamento de execução de sentença que fixou alimentos no Estrangeiro.

► PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Origem: PRDC/PR
Oficiante: Eloísa Helena Machado
IC/Portaria: 226/2015
Objeto: apurar impossibilidade de obtenção de aposentadoria por servidora do Hospital de
Clínicas da Universidade Federal do Paraná, em virtude de possível inserção indevida de dados
em sua matrícula.
Origem: PR/AC
Oficiante: Marino Lucianelli Neto
IC/Portaria: 45/2015
Objeto: confirmar o acatamento da Recomendação n. 04/2015 -PR/AC/LGM/5º Ofício, conforme
informado pela Gerência do INSS, nos termos do art. 4º, §4º, da Resolução n. 87/2010 do
CSMPF.

► PROGRAMA DE GOVERNO
Origem: PRDC/AL
Oficiante: Roberta Lima Barbosa Bomfim
IC/Portaria: 108/2015
Objeto: verificação de possíveis irregularidade na suspensão do benefício do Programa Bolsa
Família em nome de Edjane.
Origem: PRM/Santa Rosa/RS
Oficiante: Letícia Carapeto Benrdt
IC/Portaria: 13/2015
Objeto: acompanhar a atividade de cadastramento, fiscalização e revisão dos cadastros do
Programa Bolsa Família pelo Município de Porto Mauá/RS.
Origem: PRM/Juiz de Fora/MG
Oficiante: Onofre de Faria Martins
IC/Portaria: 53/2015
Objeto: apurar irregularidades na prestação de serviços públicos e infraestrutura no Condomínio
Residencial Miguel Marinho, integrante do programa "Minha Casa, Minha Vida", em Juiz de
Fora/MG, bem como o desvirtuamento dos imóveis arrendados e falhas estruturais.
Origem: PR/AP
Oficiante: Thiago Cunha de Almeida
IC/Portaria: 188/2015
Objeto: cidadão informa que, apesar de ter-se inscrito no cadastro destinado para deficientes no
Programa Minha Casa Minha Vida, ainda não foi contemplado com uma unidade habitacional.
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
IC/Portaria: 157/2015
Objeto: apurar suposta condução irregular do programa Minha Casa Minha Vida, tendo em vista
notícia de que não estariam sendo observados os requisitos para contemplação no programa.
Origem: PRM/Caicó/RN
Oficiante: Bruno Jorge Rijo Lamenha Lins
IC/Portaria: 37/2015
Objeto: apurar a existência de irregularidades sistêmica no cadastramento de beneficiários do
Bolsa Família no município de Caicó/RN.
► PROTEÇÃO INTEGRAL (CRIANÇA E ADOLESCENTE)
Origem: PR/BA
Oficiante: Flávia Galvão Arruti
IC/Portaria: 18/2015
Objeto: apurar suposto não funcionamento do Programa de Proteção para Crianças e
Adolescentes Ameaçados de Morte na Bahia, mesmo após a celebração de convênio n.º 683088,
entre a SDH/PR e a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, com o
objetivo de preservar a vida de crianças e adolescentes ameaçados de morte no estado da Bahia.

► SAÚDE
Origem: PRDC/MG-Substituto
Oficiante: Helder Magno da Silva
1- IC/Portaria: 218/2015
Objeto: apurar as razões de recusa do Hospital das Clínicas da UFMG a atendimento
endocrinológico de paciente em seu Ambulatório de Transsexualidade, cuja recente fundação foi
amplamente noticiada.
2- IC/Portaria: 221/2015
Objeto: Acórdão TCU 693/2014 e da Tomada de Contas n.º 021.184/2013-5 (Secex – Minas
Gerais). Saúde.
3- IC/Portaria: 226/2015
Objeto: verificar a gestão e o gerenciamento do SAMU 192 e apurar denúncias sobre suposta
insuficiência de médico regulador, funcionamento de Central de Regulação em desacordo com a
legislação vigente, dadas as condições precárias de funcionamento e das Bases
Descentralizadas e má utilização de recursos federais.
4- IC/Portaria: 233/2015
Objeto: apurar possível responsabilidade do Hospital Regional de Betim/MG por óbito de criança
recém-nascida devido à nutrição inadequada.
5- IC/Portaria: 236/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades administrativas ocorridas no âmbito da Caixa de
Assistência à Saúde da Universidade – CASU/UFMG.
6- IC/Portaria: 237/2015
Objeto: apurar atraso no pagamento da remuneração dos profissionais autônomos contratados
pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal, bem como a suspensão dos tratamentos de
saúde realizados pelo HC-UFMG, em razão da suposta falta de repasse de recursos pelos
Ministérios da Saúde e Educação.
7- IC/Portaria: 239/2015
Objeto: apurar notícia de que menor com apenas 5 meses de idade internado na Unidade de
Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas da UFMG, com diagnóstico de microangiopatia
trombótica, firmado por médicos especializados em nefrologia pediátrica e terapia intensiva
pediátrica, espera solução.
Origem: PRDC/MG
Oficiante: Edmundo Antônio Dias Netto Júnior
IC/Portaria: 220/2015
Objeto: apurar notícia de que o laboratório Schering-Ploug interrompeu a fabricação do
medicamento Durateston e não informa quando o referido fármaco voltará a ser produzido.
Origem: PRDC/PB
Oficiante: José Godoy Bezerra de Souza
IC/Portaria: 252/2015
Objeto: apurar possível irregularidade na comercialização de cristalino dentro da Instituição Militar.
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
IC/Portaria: 139/2015
Objeto: apurar suposta irregularidade no processo de solicitação de Tratamento Fora de Domicílio
– TFD.
Origem: PRDC/AL
Oficiante: Roberta Lima Barbosa Bomfim
1- IC/Portaria: 92/2015

Objeto: apurar irregularidades no agendamento de consultas médicas por meio do SUS.
2- IC/Portaria: 102/2015
Objeto: apurar demora do Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes em realizar a cirurgia
bariátrica de paciente.
3- IC/Portaria: 110/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades na execução do Convênio 0013/2014, firmado entre o
Município de Maceió e o Hospital do Açúcar, em razão da não conclusão do processo de
contratualização.
4- IC/Portaria: 111/2015
Objeto: apurar possível esvaziamento do estoque de medicamentos oncológicos da Farmácia de
Medicamentos Excepcionais de Alagoas – FARMEX.
5- IC/Portaria: 113/2015
Objeto: apurar possível precariedade físicas, de equipamentos e de seguranças nas instalações
no Posto de Atendimento Médico do Salgadinho – PAM Salgadinho, no Município de Maceió.
6- IC/Portaria: 114/2015
Objeto: apurar possíveis problemas na estrutura física e atendimento deficiente das Equipes de
Saúde da Família do Município de Coruripe/AL.
7- IC/Portaria: 114/2015
Objeto: garantia de acesso ao medicamento Ritalina LA.
Origem: PRM/Luziânia/GO
Oficiante: Nádia Simas Souza
IC/Portaria: 119/2015
Objeto: verificar o regular funcionamento da clínica de reabilitação de dependentes químicos
instalada na Chácra El Shadai, em Luziânia/GO, tendo em vista as notícias de maus tratos com
seus internos.
Origem: PRDC/RJ-Substituto
Oficiante: Renato de Freitas Souza Machado
IC/Portaria: 383/2015
Objeto: apurar suposta omissão de socorro por parte do Hospital Naval Marcílio Dias, resultando
na morte de paciente, bem como falsidades no respectivo atestado de óbito.
Origem: PR/ES
Oficiante: Carlos Vinícius Soares Cabeleira
IC/Portaria: 276/2015
Objeto: apurar o cumprimento da Lei 11.108/2005 (Lei do Acompanhante) por parte dos hospitais
públicos e dos demais hospitais particulares conveniados ao Sistema Único de Saúde – SUS que
realizem procedimentos obstétricos.
Origem: PRM/Tucuruí/PA
Oficiante: Luiz Eduardo de Souza Smaniotto
IC/Portaria: 72/2015
Objeto: avaliar a prestação de serviços do programa "Melhor em Casa", do Hospital Regional de
Tucuruí/PA (HRT), quanto à situação de senhor.
Origem: PRDC/PR
Oficiante: Eloísa Helena Machado
1- IC/Portaria: 235/2015
Objeto: investigações a respeito da carência de pessoal no Hospital de Clínicas da Universidade
Federal do Paraná (HC-UFPR) para a realização de procedimentos cirúrgicos de urgência,
especialmente os cardiológicos.
2- IC/Portaria: 236/2015
Objeto: investigações a respeito do atendimento deferido pela Casa de Saúde do Índio em
Curitiba (CASAI/Curitiba) ao infante de origem indígena Oypagõemagad Kaban Surui, durante o
período que sucedeu o transplante de medula para o tratamento da moléstia Anemia Aplásica
Severa.

3- IC/Portaria: 244/2015
Objeto: investigações a respeito da carência de vagas em leitos de Unidades de Terapia Intensiva
(UTI) no âmbito da rede pública de saúde de Curitiba e Região Metropolitana.
Origem: PR/BA
Oficiante: Fábio Conrado Loula
IC/Portaria: 20/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades em obras/reformas, que estão sendo realizadas no
Complexo Hospitalar Professor Edgard Santos- HUPES, ocasionando redução significativa dos
serviços de saúde prestados à população.
Origem: PRDC/AM
Oficiante: Bruna Menezes Gomes da Silva
IC/Portaria: 50/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades na prestação do direito à saúde no município de
Manicoré/AM.
Origem: PRM/Campinas/SP
Oficiante: Áureo Marcus Makiyama Lopes
IC/Portaria: 73/2015
Objeto: Falha na prestação de serviços em saúde. Irregularidades no fornecimento de
medicamentos na rede pública de saúde. Judicialização dos serviços em saúde, onerando ainda
os serviços específicos em saúde.
Origem: PRM/Uberaba/MG
Oficiante: Felipe Augusto de Barros Carvalho Pinto
IC/Portaria: 87/2015
Objeto: solicitação de intervenção do MPF para a proteção da saúde de cidadão residente em
Uberaba - MG, que necessita de cirurgia de “ponte de safena” que não pode ser realizada pelo
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro por falta de material cirúrgico.
Origem: PRDC/PA - em exercício
Oficiante: Nayana Fadul da Silva
1- IC/Portaria: 262/2015
Objeto: apurar suposta dificuldade por parte do representante em obter os medicamentos
Nifedipino e Furosemida perante o Sistema Único de Saúde – SUS.
2- IC/Portaria: 259/2015
Objeto: apurar suposta dificuldade, por parte de paciente, na obtenção de senha para consulta
oftalmológica no Hospital Universitário Bettina Ferro de Sousa, da Universidade Federal do Pará.
Origem: PRM/Vilhena/RO
Oficiante: Daniel Azevedo Lôbo
IC/Portaria: 35/2015
Objeto: apurar denúncia de atrasos no pagamento de diárias aos usuários do TFD pelo Estado de
Rondônia.
Origem: PRM/Blumenau/SC
Oficiante: Rafaella Alberici de Barros Gonçalves
IC/Portaria: 35/2015
Objeto: necessidade de obtenção do medicamento Avastin (Becacizumabe) ou Lucetins
(Ranibizumabe), em razão de doença denominada Degeneração Macular Relacionada à Idade
(CID h 35.3), mas a condição financeira da solicitante a impede de obter o fármaco em razão do
seu elevado custo.

Origem: PRM/Blumenau/SC
Oficiante: Ricardo Kling Donini
IC/Portaria: 46/2015
Objeto: cirurgia de catarata.
Origem: PRM/Ilhéus/BA
Oficiante: Gabriel Pimenta Alves
IC/Portaria: 26/2015
Objeto: apurar ausência de repasse de recursos da Saúde ao Município de Itabuna/BA, incidindo
na determinação, pela Santa Casa de Misericórdia, de fechamento do Hospital São Lucas.
Origem: PRM/Jundiaí/SP
Oficiante: José Lucas Perroni Kalil
IC/Portaria: 22/2015
Objeto: apurar notícia de que a Santa Casa de Louveira não possui UTI, não obstante repasse de
quinhentos milhões de reais previstos para o ano de 2015 e que a taxa de mortalidade infantil no
município destoa com a da região.
Origem: PR/RJ
Oficiante: Alexandre Ribeiro Chaves
IC/Portaria: 407/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades sanitárias nas unidades federais de saúde no Município
do Rio de Janeiro.
Origem: PRM/Caruaru/PE
Oficiante: Luiz Antônio Miranda Amorim Silva
IC/Portaria: 97/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades na gestão e atendimento do Hospital Regional do Agreste
(HRA) em Caruaru/PE, consistente na demora para realização de cirurgias e outros
procedimentos, bem como ausência de profissionais para realizar atendimentos.
► SEGURANÇA PÚBLICA
Origem: PRM/Montes Claros/MG
Oficiante: Allan Versiani de Paula
IC/Portaria: 05/2015
Objeto: apurar se houve o descumprimento da INFRAERO da obrigação de manter caminhão do
Corpo de Bombeiros no Aeroporto de Montes Claros aos 06.01.2014.
► TERRA / REFORMA AGRÁRIA
Origem: PRM/Montes Claros/MG
Oficiante: Allan Versiani de Paula
IC/Portaria: 06/2015
Objeto: apurar se tem havido, por parte do INCRA, a regularização de ocupações irregulares e
desídia na implementação de projetos visando à melhoria da infraestrutura do PA Betinho.
Origem: PRM/Santarém/PA
Oficiante: Fabiana Keylla Schneider
IC/Portaria: 31/2015
Objeto: analisar declarações prestadas pelo Sr. Braz, noticiando que é morador do PA Moju I e II,
tem produção de alimentos no lote e possui Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAF, o que
viabiliza a venda da produção no PA. No entanto, observou-se um erro na indicação do RG na
DAP. Ao tentar emitir uma segunda via, o procurador do INCRA teria informado que só poderia

fazê-lo após uma vistoria no lote, no entanto, não havia previsão de ocorrer. Sem a DAP ele não
pode renovar sua inscrição no PRONAF.
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
1- IC/Portaria: 156/2015
Objeto: apurar suposta deficiência no atendimento ao público pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária de Roraima – INCRA.
2- IC/Portaria: 179/2015
Objeto: averiguar possíveis irregularidades na regularização de lotes no PA Caxias – Cantá/RR,
em razão de suposta inércia do INCRA/RR em sua atuação.
Origem: PRM/Vilhena/RO
Oficiante: Daniel Azevedo Lôbo
1- IC/Portaria: 34/2015
Objeto: apurar denúncia acerca das condições precárias da estrada que dá acesso ao
Assentamento Maranatá, motivo pelo qual crianças estão deixando de frequentar a escola.
2- IC/Portaria: 36/2015
Objeto: acompanhar o pleito da Associação Igarapé Água Viva para a promoção de regularização
fundiária do Lote Rural nº 40, Linha 105, Setor 10, Lote 40, Gleba Corumbiara, Chupinguaia/RO.
Origem: PRDC/AM
Oficiante: Bruna Menezes Gomes da Silva
IC/Portaria: 51/2015
Objeto: apurar os critérios utilizados pelo INCRA para o cadastro de potenciais assentados e de
imóveis destinados no Estado do Amazonas, segundo ditames legais das Leis nº 8.629/93 e
4.502/64.
Origem: PRM/Ji-Paraná/RO
Oficiante: Henrique Heck
IC/Portaria: 28/2015
Objeto: adotar providências para que o Programa Terra Legal agilize a análise do CATP do Lote
30, Linha 65, Setor 05, Gleba Corumbiara.
Origem: PRDC/RO
Oficiante: Raphael Luís Pereira Beviláqua
IC/Portaria: 12/2015
Objeto: acompanhar a situação da regularização da área urbana do Município de Campo Novo de
Rondônia.

RECOMENDAÇÃO – TOTAL 14

► ACESSIBILIDADE
Origem: PRM/Três Lagoas/MS
Oficiante: Davi Marcucci Pracucho
Nº: 08/2015
Objeto: Recomenda à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul que proceda às
pertinentes obras para resolução dos problemas de acessibilidade nos locais de votação
localizados em Estabelecimentos Estaduais de ensino nos Municípios de Água Clara, Aparecida
do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Paranaíba, Selvíria e Três Lagoas, apontados

no Relatório de Acessibilidade dos Locais de Votação do Estado de Mato Grosso do Sul,
elaborado pela Comissão Multidisciplinar de Acessibilidade do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso do Sul.
► EDUCAÇÃO
Origem: PRM/Rondonópolis/MT
Oficiante: Guilherme Rocha Göpfert
Nº: 03/2015
Objeto: Recomenda ao Prefeito Municipal de Jaciara-MT que assegure a continuidade das
atividades desenvolvidas na Escola do Campo Municipal de Santa Rosa, e abstenha-se de
praticar quaisquer atos tendentes à demolição ou encerramento das atividades da escola, em
virtude das obras de duplicação da BR-163/364; e recomenda ao DNIT/MT que se abstenha de
praticar quaisquer atos tendentes à demolição dessa escola.
Origem: PRDC/PR
Oficiante: Eloísa Helena Machado
Nº: 05/2015
Objeto: Recomenda à Editora Conceito Editorial retirar de circulação os exemplares das obras:
Curso Avançado de Biodireito, Direito Constitucional Esquematizado, Teoria e Prática do Direito
Penal, Curso Avançado de Direito do Consumidor e Manual de Prática Trabalhista, de autoria de
Luciano Dalvi e Fernando Dalvi, independente da edição.
Origem: PRDC/PR
Oficiante: Victor Albuquerque de Queiroga
1- Nº: 67/2015
Objeto: Recomenda ao Secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Norte que
encaminhe aos Ministérios Públicos a documentação resultante do levantamento e cronograma
de atividades para reformas e adequações de infraestrutura em todas as escolas da rede
municipal.
2- Nº: 68/2015
Objeto: Recomenda ao Secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Norte que adote
providências tendentes a suprir a carência de professores na rede ensino, preferencialmente, de
forma definitiva, mediante concurso público, excepcionalmente, pela contratação, a fim de não ser
prejudicado o ano letivo já em curso; e que informe ao MPE e ao MPF as providências adotadas,
comunicando ainda o número de professores atualmente contratados pela rede e o número de
professores concursados.
3- Nº: 69/2015
Objeto: Recomenda ao Comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Norte,
que elabore cronograma de visitas às escolas públicas estaduais de Ipanguaçu e Itajá, a fim de
verificar a existência de extintores de incêndio dentro do prazo de validade e em quantidades
suficientes a atender as suas demandas; e a existência de plano de prevenção e evacuação;
entre outras.
4- Nº: 70/2015
Objeto: Recomenda ao Secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Norte que apresente
relatório conclusivo e individualizado para cada uma das escolas públicas estaduais dos
municípios de Ipanguaçu e Itajá, com o diagnóstico acerca das medidas necessárias para a
efetiva implementação das salas de recursos multifuncionais e capacitação dos respectivos
professores; e capacitação adequada de professores para atuarem nas referidas salas.
5- Nº: 71/2015
Objeto: Recomenda ao Secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Norte que elabore
cronograma de obras da construção de quadras poliesportivas capazes de atender as escolas
públicas estaduais dos municípios de Ipanguaçu e Itajá.

Origem: PRM/Viçosa/MG
Oficiante: Gabriela Saraiva Vicente de Azevedo
Nº: 04/2015
Objeto: Recomenda à Reitora da Universidade Federal de Viçosa que determine a ampliação do
prazo, a partir do ano de 2016, para que os candidatos participantes do SISU solicitem sua
participação da lista de espera da Universidade Federal de Viçosa. O prazo deverá ser de no
mínimo 5 dias; e que a data para realização da inscrição na lista de espera seja prévia e
amplamente divulgada, devendo constar em local de fácil acesso e visualização no site da
Universidade.
► MORADIA ADEQUADA
Origem: PRM/São João de Meriti/RJ
Oficiante: Luciana Fernandes Portal Lima Gadelha e Renato de Freitas Souza Machado
Nº: 02/2015
Objeto: Recomenda ao Presidente do INEA a suspensão das remoções envolvendo os moradores
da Comunidade Parque da Liberdade, até que seja comprovada a observância pela entidade dos
direitos dos moradores à informação, participação e moradia; o diagnóstico e o estudo de
alternativas visando a evitar ou minimizar a necessidade de deslocamentos involuntários de
famílias e identificar melhores soluções econômicas, técnicas e socialmente sustentáveis.
► PROGRAMA DE GOVERNO
Origem: PRM/Paranaguá/PR
Oficiante: Adriano Barros Fernandes
Nº: 04/2015
Objeto: Recomenda aos municípios abrangidos pela Subseção Judiciária de Paranaguá
(Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná) que
deem publicidade às listas de beneficiários do Programa Bolsa Família, com cartazes em lugares
públicos e de fácil acesso, e disponibilização em meio eletrônico, permitindo, assim, o controle
social.
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Nº: 23/2015
Objeto: Recomendação aos municípios que deem publicidade às listas de beneficiários do
Programa Bolsa Família atendidos pelo Programa. Sugestão de atuação a favor dos cidadãos e
cidadãs.
► SAÚDE
Origem: PRM/Jaú/SP
Oficiante: Marcos Salati
Nº: 09/2015
Objeto: Recomenda ao Município de Torrinha/SP que, em relação às unidades públicas
municipais de atendimento à saúde ou sob sua responsabilidade, providencie, observadas as
regras constitucionais e legais pertinentes, a instalação e o regular funcionamento de registro
eletrônico de frequência de todos os servidores públicos vinculados ao SUS, incluindo os médicos
e odontólogos, de sorte a cumprirem a jornada de trabalho legalmente estabelecida, e, onde já
houver, que adote as providências necessárias de modo que o mesmo seja corretamente utilizado
por todos os profissionais de saúde.

Origem: PRDC/DF
Oficiante: Luciana Loureiro Oliveira
Nº: 95/2015
Objeto: Recomenda ao Diretor-Presidente da ANVISA e ao Secretário de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde (SVS/MS) que, no prazo de 15 dias, adotem as medidas necessárias para
priorizar a fiscalização sanitária e o desembaraço aduaneiro de vacinas adquiridas pelo Ministério
da Saúde no mercado internacional (via OPAS), a fim de evitar o desabastecimento – ainda que
temporário – observado nas unidades de saúde pública de todo o país; e ao Diretor-Presidente da
ANVISA que, no prazo de 15 dias, adote as medidas necessárias para priorizar os processos de
inspeção e regularização de plantas fabris para a concessão de certificados de boas práticas aos
laboratórios públicos brasileiros, a fim de que possam retomar sua produção o mais rápido
possível.

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TOTAL 2
► INFORMAÇÃO
Origem: PRDC/RR
Partes: MPF (Gustavo Kenner Alcântara e Carlos Augusto Guarilha de Aquino Filho) e Município
de Alto Alegre/RR (compromissário).
Nº: 02/2015
Objeto: estabelecimento de obrigação de fazer para o compromissário: implantação do Portal da
Transparência, a ser concluída no prazo máximo de 60 dias, conforme previsão na Lei
Complementar nº 131/2009 e na Lei nº 12.527/2011, assegurando que nele estejam inseridos, e
atualizados em tempo real, os dados previstos nos mencionados diplomas legais e no Decreto nº
7.185/2010 (art. 7º).
► SAÚDE
Origem: PRM/Itapeva/SP
Partes: MPF (Ricardo Tadeu Sampaio) e Município de Itararé-SP.
Nº: 01/2015
Objeto: O Município de Itararé se obriga a implementar medidas adequadas e eficientes,
especialmente o ponto eletrônico, para registrar e fiscalizar o cumprimento pelos profissionais que
compõem as Equipes de Saúde da Família e Bucal da sua respectiva jornada semanal, conforme
exigem as Portarias GM/MS nº 2.488/2011 e 2.571/2012 e legislação posterior.

