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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.
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
março de 2015.

Atuações da PFDC

Março/2015

Procedimentos Administrativos arquivados

1

Ofícios expedidos

94

Portarias expedidas

1

Termo de Ajustamento de Conduta

1

TOTAL

98

Fonte: Números fornecidos pela Coordenadoria Administrativa da PFDC em 06/04/2015.

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 março de 2015.

Comunicações recebidas pela PFDC
Inicial de Ação Civil Pública

Março/2015
1

Portaria de Instauração de Inquérito Civil

181

Portaria de Instauração de Procedimento Preparatório

45

Recomendação

10

TOTAL

237

Fonte: Números fornecidos pela Coordenadoria Administrativa da PFDC em 06/04/2015.

ATUAÇÕES DA PFDC

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ARQUIVADOS PELA PFDC – TOTAL 1
Origem: PFDC – Informação nº 5/2015/PFDC/AM/VFM
Oficiante: Aurélio Virgílio Veiga Rios
P.A.: 1.00.000.001106/2014-89
Assunto: acompanhamento do termo de colaboração firmado entre o MPF e a CNV.

PORTARIAS EXPEDIDAS PELA PFDC – TOTAL 1

► EVENTO
Portaria nº 06/2015, de 19/3/2015 – Altera a composição do NAOP/PFDC/4ª Região. Indicação
de Luiz Carlos Weber, como coordenador, e Adriana Zawada Melo como substituta.

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.

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TOTAL 1

► DIREITO DE IR E VIR (ESTRANGEIRO)
Origem: PFDC/DF
Partes: MPF (Aurélio Virgílio Veiga Rios) e Defensor del Pueblo de Colômbia
Objeto: Promover ações de proteção, defesa e promoção dos direitos humanos no território de
sua competência, a respeito dos cidadãos da outra parte. Fornecer cooperação e apoio
necessários, no limite de suas competências constitucionais e legais, aos cidadãos das nações
contrapartes deste termo, quando são recebidas denúncias ou se tenha conhecimento de que
seus direitos humanos foram violados. Prestar cooperação e informação mútua imediatamente
em casos de violações de direitos humanos de brasileiros e brasileiras na Colômbia, assim como
de colombianos e colombianas no Brasil. Trocar informações institucionais sobre temas de
direitos humanos, em especial quando se referem a direitos de migrantes, promovendo a
cooperação direta entre as partes; entre outros.

COMUNICAÇÕES RECEBIDAS PELA PFDC

INICIAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TOTAL 1
► EDUCAÇÃO
Origem: PRDC/SP
Oficiante: Pedro Antônio de Oliveira Machado
Ref. I.C.: 1.34.001.005307/2011-14
ACP: 0003887-78.2015.4.03.6100
Objeto: que sejam contratados 450 servidores, entre analistas e técnicos, para atender às
demandas da Secretaria de Regulação e Supervisão de Educação Superior (Seres), órgão do
MEC responsável por acompanhar e supervisionar as instituições de ensino superior e garantir a
qualidade do ensino ministrado nas instituições federais e privadas de educação superior.

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL – TOTAL 181
► ACESSIBILIDADE
Origem: PRM/Petrolina/PE
Oficiante: Mara Elisa de Oliveira
IC/Portaria: 06/2015
Objeto: apurar se o atendimento da Casa Lotérica Esperança do Vale observa os requisitos
mínimos para o atendimento prioritário de deficientes e idosos, inclusive condições de
refrigeração deste estabelecimento.

Origem: PRM/Francisco Beltrão/PR
Oficiante: Indira Bolsoni Pinheiro
IC/Portaria: 02/2015
Objeto: acompanhar o cumprimento pelo Município de Francisco Beltrão-PR das medidas
necessárias a garantir o livre trânsito de cadeirantes na Rua Xerem nº 62.
Origem: PRM/São Miguel do Oeste/SC
Oficiante: Camila Bortolotti
IC/Portaria: 05/2015
Objeto: apurar a ausência de acessibilidade nos ônibus da empresa Reunidas S/A e utilização
indevida de símbolo internacional de acesso.
Origem: PRM/Linhares/ES
Oficiante: Paulo Henrique Camargos Trazzi
IC/Portaria: 07/2015
Objeto: acompanhar as obras de construção do Aeroporto de Linhares/ES, precipuamente no que
concerne aos aspectos de acessibilidade para atendimento de pessoas com necessidades
especiais (PNAE).
Origem: PRM/Passo Fundo/RS
Oficiante: Bruna Pfaffenzeller
IC/Portaria: 16/2015
Objeto: verificação sobre o cumprimento da Lei nº 8.899/94, que concede passe livre às pessoas
com deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual nas Subseção Judiciária de Passo
Fundo/RS.
Origem: PRM/Rio Grande/RS
Oficiante: Anelise Becker
IC/Portaria: 06/2015
Objeto: apurar demora no atendimento preferencial na Agência Rio Grande da CEF.
Origem: PRM/Araraquara/SP
Oficiante: Gabriel da Rocha
IC/Portaria: 07/2015
Objeto: averiguar a falta de acessibilidade e possíveis adequações visando assegurar o acesso
de deficientes físicos ao prédio que atualmente abriga a PRM de Araraquara.
► ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS
Origem: PRDC/RO
Oficiante: Raphael Luís Pereira Beviláqua
IC/Portaria: 02/2015
Objeto: apurar demora na fila de atendimento do BB e outros.
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
IC/Portaria: 34/2015
Objeto: Instalação de rede elétrica da sede do Amajari a Vila Trairão.
Origem: PRDC/AM
Oficiante: Bruna Menezes Gomes da Silva
1- IC/Portaria: 09/2015
Objeto: instalação de correspondente bancário da CEF na Comunidade de Vila Lindoia, AM 010,
Km. 182.
2- IC/Portaria: 13/2015

Objeto: apurar relatos de possível descaso quanto às informações prestadas e a morosidade no
atendimento dos órgãos do Sistema Nacional de Emprego – SINE e do Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE, mais precisamente na concessão do seguro-desemprego.
3- IC/Portaria: 15/2015
Objeto: apurar possibilidade de instalação de postos de atendimento da EBCT na Comunidade de
Nova Lindoia, Município de Itacoatiara.
Origem: PR/SP
Oficiante: Fernanda Teixeira Souza Domingos
IC/Portaria: 84/2015
Objeto: apurar noticia de recusa da Receita Federal no atendimento após às 13 horas, mesmo o
interessado tendo chegado em horário anterior.
Origem: PRDC/PI
Oficiante: Alexandre Assunção e Silva
IC/Portaria: 91/2015
Objeto: apurar relato de senhora que é constantemente barrada na porta giratória das agências
do Banco do Brasil e Caixa econômica Federal.
► COMUNICAÇÃO SOCIAL
Origem: PRM/Jacarezinho/PR
Oficiante: Robson Martins
IC/Portaria: 03/2015
Objeto: apurar as notícias de suposta falta de qualidade na prestação de serviço de telefonia
celular e de internet móvel pela empresa TIM no município de Jacarezinho e região.
Origem: PRM/Petrópolis/RJ
Oficiante: Joana Barreiro Batista
IC/Portaria: 07/2015
Objeto: apuração de notícias sobre o cerceamento à manifestação de pensamento, direito de
resposta e veiculação de propaganda comercial na programação da TV Cidade Imperial (Canal
19).
► CONCURSO PÚBLICO
Origem: PRDC/ES-Substituto
Oficiante: Carlos Vinícius Soares Cabeleira
1- IC/Portaria: 62/2015
Objeto: apurar o descumprimento do percentual mínimo de vagas para pessoas com necessidade
especiais no concurso público do IFES – Edital 02/2014.
2- IC/Portaria: 81/2015
Objeto: representação informando que na condição de candidato ao cargo de Analista
Judiciário/área judiciária do TRT da 17ª Região, solicitou ao CESPE, banca examinadora do
concurso, tempo adicional para a realização do certame bem como o uso de computador para a
elaboração da prova discursiva tendo em vista ser portador de deficiência (tetraplegia incompleta)
e teve seu requerimento indeferido sob o argumento de não constar tal hipótese no edital.
Origem: PRM/Tucuruí/PA
Oficiante: Luiz Eduardo de Souza Smaniotto
IC/Portaria: 31/2015
Objeto: relato prestado por cidadão que fez concurso para cargo no Instituto Federal do Pará
(IFPA), na condição de PcD, em 2013, mas, sem nomeação até a presente data, não obstante a
previsão legal de reserva de 5% das vagas para PcD.

► DIREITO DE IR E VIR (ESTRANGEIRO)
Origem: PRM/Uruguaiana/RS
Oficiante: Pedro Martins Costa Jappur
IC/Portaria: 05/2015
Objeto: identificação de indivíduo do sexo masculino, de idioma e identidade desconhecidos,
acolhido no Centro de Referência de Assistência Social do Município de Itaqui/RS.
Origem: PRM/Lajeado/RS
Oficiante: Cláudio Terre do Amaral
IC/Portaria: 08/2015
Objeto: acompanhar as questões relativas aos imigrantes haitianos, ganeses, bangaleses e
outros, nos municípios abrangidos pela atribuição da PRM/Lajeado, sobretudo no aspecto social
correlato às condições de vida e de trabalho.
► DIREITO A MEMÓRIA E A VERDADE
Origem: PRM/Santa Maria/RS
Oficiante: Jerusa Burmann Viecili
IC/Portaria: 22/2015
Objeto: apurar suposta existência de documentos relacionados ao período da ditadura militar no
Brasil nas instalações da Universidade Federal de Santa Maria, em especial frente a atuação da
extinta Assessoria de Segurança e Informações – ASI, setor então localizado dentro da estrutura
da Universidade e que era responsável por captar informações para utilização no referido período
ditatorial.
► DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS
Origem: PRDC/ES
Oficiante: Elisandra de Oliveira Olímpio
IC/Portaria: 60/2015
Objeto: apurar suposta ocorrência de violência obstétrica no Hospital Universitário Cassiano
Antônio Moraes (HUCAM) e a política do hospital para o parto humanizado.
► EDUCAÇÃO
Origem: PRDC/SC-Substituta
Oficiante: Analúcia Hartmann
1- IC/Portaria: 51/2015
Objeto: apurar possíveis ilegalidades no procedimento de inscrição no Programa FIES em razão
de falhas no sistema de acesso ao portal eletrônico do MEC destinado especialmente a esse fim.
2- IC/Portaria: 53/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades praticadas pela Comissão de Validação de Renda da
UFSC, no indeferimento de matrícula de estudantes no regime de cotas – renda familiar/escola
pública para preenchimento de vagas oferecidas no Concurso Vestibular 2015 (Edital
05/COPERVE/2014).
3- IC/Portaria: 59/2015
Objeto: apurar a regularidade do cumprimento do Programa de Residência Médica,
especialmente quanto à duração mínima e à carga horária semanal das atividades dos médicos
residentes em treinamento nas instituições de saúde ligadas na Universidade Federal de Santa
Catarina.
4- IC/Portaria: 73/2015
Objeto: ocorrência de irregularidades no alojamento destinado aos estudantes do Curso de

Licenciatura em Educação de Campo, do Campus Prof. João David Ferreira Lima, da
Universidade Federal de Santa Catarina, tais como a precariedade das instalações e a falta de
higiene.
5- IC/Portaria: 74/2015
Objeto: apurar sobre a falta de guia intérprete a aluno do curso de Letras-Libras da Universidade
Federal de Santa Catarina.
Origem: PR/BA
Oficiante: Domênico D'Andrea Neto
1- IC/Portaria: 05/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades no processo seletivo do Instituto Federal Baiano –
IFBAIANO, Edital 004/2015, no que tange ao descumprimento do Decreto 7.234/2010,
notadamente quanto ao suposto oferecimento das bolsas do PNAES para estudantes que, em
sua maioria, não cursam o nível superior.
2- IC/Portaria: 07/2015
Objeto: apurar suposto atraso no pagamento de alunos bolsistas do Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, na cidade de Santo Amaro.
3- IC/Portaria: 09/2015
Objeto: apurar eventual responsabilidade de órgão integrante do Ministério da Educação quanto
ao suposto descumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) por parte
da EEEMBA, no que tange à exigência de escolaridade dos seus professores de acordo o nível
de ensino e matéria ministrados.
4- IC/Portaria: 10/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades no sistema de informações do FIES, acerca da
dispensabilidade de fiador para a realização do financiamento estudantil por força do Fundo de
Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC).
5- IC/Portaria: 11/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades e omissões de órgão integrante do MEC na fiscalização
acerca do cumprimento do conjunto normativo aplicável aos aditamentos dos contratos de
financiamento estudantil pelos IES vinculados ao FIES, especialmente sobre exigências de
comprovação de renda a cada novo semestre.
Origem: PRM/Foz do Iguaçu/PR
Oficiante: Alexandre Collares Barbosa
IC/Portaria: 08/2015
Objeto: apurar eventuais irregularidades quanto ao número de profissionais de nutrição atuantes
na Secretaria Municipal de Educação de Foz do Iguaçu – PR.
Origem: PRM/Imperatriz/MA
Oficiante: Guilherme Garcia Virgílio
1- IC/Portaria: 12/2015
Objeto: apurar as condições precárias da escola municipal no assentamento Bacaba em Sítio
Novo.
2- IC/Portaria: 33/2015
Objeto: executar o projeto MPEduc no município de Governador Edson Lobão/MA.
Origem: PRM/Teixeira de Freitas/BA
Oficiante: Marcela Régis Fonseca
IC/Portaria: 01/2015
Objeto: implementado no Município de Caravelas do Projeto Ministério Público pela Educação MPEDUC.
Origem: PRDC/MG
Oficiante: Edmundo Antônio Dias Netto Júnior
IC/Portaria: 55/2015
Objeto: acompanhar e documentar as ações implementadas pela PRDC/MG, em conjunto com o
MPE/MG, no âmbito do projeto Ministério Público pela Educação (MPEDUC).

Origem: PRDC/DF
Oficiante: Luciana Loureiro Oliveira
IC/Portaria: 88/2015
Objeto: acompanhar o projeto MPEDUC, em conjunto com o MPDFT, tendo por objeto a
execução das políticas públicas estabelecidas pelo MEC/FNDE nas escolas CEF - Centro de
Ensino Fundamental 507 de Samambaia; CEF - Centro de Ensino Fundamental 11 de Taguatinga;
CAIC - Júlia Kubitschek de Oliveira de Sobradinho; e CED - Centro Educacional 03 de Planaltina;
apurar a irregular e insuficiente oferta de vagas da Educação Básica para toda a região
administrativa do Paranoá; as causas da deficiência de infraestrutura física, da insuficiência de
professores e da situação das prestações de contas de recursos federais e estaduais nas escolas
da rede pública do DF, nas diversas regiões administrativas.
Origem: PRM/Ji-Paraná/RO
Oficiante: Henrique Felber Heck
1- IC/Portaria: 05/2015
Objeto: verificar se o curso de medicina veterinária da UNIR, campus Rolim de Moura, possui
professores suficientes para ministrar aulas nas disciplinas indicadas na representação e,
observando-se eventual omissão, adotar as providências para regularizar a situação
administrativa da universidade federal.
2- IC/Portaria: 04/2015
Objeto: verificar o motivo por que a UNITINS – Fundação Universidade do Tocantins – não
reconhece a discente representante como apta à colação de grau.
Origem: PRM/Tabatinga/AM
Oficiante: Bruno Olivo de Sales
1- IC/Portaria: 09/2015
Objeto: apurar notícias sobre o atraso de pagamento das bolsas acadêmicas de permanência, de
projetos de extensão e auxílio-moradia, por parte da UFAM, campus Benjamin Constant.
2- IC/Portaria: 10/2015
Objeto: apurar a inatividade do Barco UFAM II por irregularidade.
Origem: PR/RJ
Oficiante: Fábio Moraes de Aragão
1- IC/Portaria: 56/2015
Objeto: apurar a quantidade insuficiente de livros didáticos no Colégio Pedro II, resultante da
ineficiência do Programa Nacional do Livro Didático.
2- IC/Portaria: 58/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades apontadas no Relatório da Comissão Parlamentar de
Inquérito sobre as Universidades Privadas.
3- IC/Portaria: 59/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades na prestação de contas do Colégio Estadual Eduardo
Mondlane, quanto aos recursos federais recebidos do Programa Dinheiro Direto na Escola
(PDDE), exercícios de 2010 a 2012.
4- IC/Portaria: 60/2015
Objeto: apurar os fatos narrados no relatório da Comissão Parlamentar e Inquérito sobre as
Universidades Privadas.
5- IC/Portaria: 61/2015
Objeto: apurar os fatos narrados no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as
Universidades Privadas, especificadamente no que tange à Universidade Cândido Mendes.
6- IC/Portaria: 62/2015
Objeto: apurar suposta acumulação indevida dos cargos públicos de Juiz Federal e de Professor
Adjunto.
7- IC/Portaria: 63/2015
Objeto: apurar a vedação de interposição de recurso no concurso público para o cargo de
Professor de Física do CEFET/RJ.
8- IC/Portaria: 65/2015
Objeto: apurar o não cumprimento da conteúdo programático, faltas injustificadas de professores

e assédio moral praticado pelos professores do CEFET/RJ, Unidade em Maria da Graça.
9- IC/Portaria: 66/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades em concurso promovido pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (Edital nº 18/2014).
10- IC/Portaria: 67/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades na terceirização promovida pelo Instituto Benjamin
Constant, mediante a contratação de Tecnisan – Técnica de Serviços e Comércio Ltda.
11- IC/Portaria: 68/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades na emissão de certificados de conclusão do curso de
Educação Física por parte da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
Origem: PRDC/AM
Oficiante: Bruna Menezes Gomes da Silva
1- IC/Portaria: 04/2015
Objeto: implementado no Município de Rio Preto da Eva o Projeto Ministério Público pela
Educação – MPEDUC.
2- IC/Portaria: 34/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades na aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, repassados ao município de Anori/AM, na gestão do ex-prefeito.
3- IC/Portaria: 12/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades no armazenamento de gêneros alimentícios destinados à
alimentação escolar, custeados por verbas oriundas do FNDE, no estado do Amazonas.
4- IC/Portaria: 17/2015
Objeto: averiguar o cumprimento da Lei 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação, por parte do
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, particularmente quanto ao acesso às suas
bibliotecas virtuais.
5- IC/Portaria: 16/2015
Objeto: apurar ausência de fornecimento de luz elétrica e de merenda escolar a escolas públicas
no município de Borba/AM.
Origem: PR/MA
Oficiante: Galtiênio da Cruz Paulino
IC/Portaria: 06/2015
Objeto: implementado no Município de Araguanã o Projeto Ministério Público pela Educação –
MPEDUC.
Origem: PRDC/ES-Substituto
Oficiante: Carlos Vinícius Soares Cabeleira
IC/Portaria: 51/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades cometidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial – SENAI, do Município da Serra/ES, na prestação da assistência estudantil do
Programa nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC.
Origem: PRM/Itapipoca/CE
Oficiante: Ricardo Magalhães de Mendonça
IC/Portaria: 03/2015
Objeto: supostas irregularidades na abertura de curso de Pós-Graduação stricto sensu, Mestrado
em Ciências da Educação, no Município de Itapipoca, utilizando, de forma irregular, o nome da
Faculdade IES FADIRE e da Flórida Christian University – FCU, instituição de ensino com sede
nos Estados Unidos.
Origem: PRM/Sousa/PB
Oficiante: Djalma Gusmão Feitosa
IC/Portaria: 22/2015
Objeto: apurar atrasos no pagamento da bolsa do REUNI na Universidade Federal de Campina
Grande – UFCG.

Origem: PRM/Passo Fundo/RS
Oficiante: Bruna Pfaffenzeller
IC/Portaria: s/nº/2015
Objeto: averiguação da regularidade da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar
– PNAE no Município de Constantina/RS.
Origem: PRDC/AL-Substituta
Oficiante: Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary
IC/Portaria: 02/2015
Objeto: apurar notícia de irregularidades no que concerne à falta de merenda nas escolas
municipais de União de Palmares.
Origem: PRDC/ES
Oficiante: Elisandra de Oliveira Olímpio
1- IC/Portaria: 69/2015
Objeto: apurar denúncia de irregularidade no cumprimento da carga horária do curso de Medicina
Veterinária da UVV.
2- IC/Portaria: 104/2015
Objeto: implementação no Município de Vitória/ES do Projeto “Ministério Público pela Educação –
MPEDUC.
Origem: PR/RJ
Oficiante: Aline Mancino da Luz Caixeta
IC/Portaria: 91/2015
Objeto: apurar suposta acumulação ilegal de cargos – Docência em Dedicação Exclusiva na
Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Analista de Gestão em Saúde na Fundação Oswaldo
Cruz – por servidora pública da área de saúde e ensino.
Origem: PRDC/AP-Substituto
Oficiante: Marisa Varotto Ferrari
IC/Portaria: 63/2015
Objeto: implementado no Município de Porto Grande/AP o Projeto “Ministério Público pela
Educação – MPEDUC”.
Origem: PRM/São João da Boa Vista/SP
Oficiante: Lúcio Mauro Carloni Fleury Curado
IC/Portaria: 02/2015
Objeto: fiscalizar a aplicação de verbas do FUNDEB no Município de Águas da Prata/SP.
Origem: PRM/Caruaru/PE
Oficiante: Luiz Vicente de Medeiros Queiroz Neto
IC/Portaria: 11/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades na prestação de serviços educacionais de ensino
superior por parte das Faculdades Extensíveis em Pernambuco (FAEXPE), sem a devida
autorização do MEC e por meio de publicidade enganosa.
Origem: PRM/Feira de Santana/BA
Oficiante: Claytton Ricardo de Jesus Santos
IC/Portaria: 07/2015
Objeto: representação de estudante, que narra que o Município de Santo Estevão, através da
Secretaria de Educação, anunciou a inexistência de verba suficiente para efetuar o transporte
escolar dos universitários do município onde estudam em Feira de Santana.

Origem: PR/RJ
Oficiante: Maria Cristina Manella Cordeiro
IC/Portaria: 114/2015
Objeto: apurar suposta irregularidade quanto à forma de preenchimento de vagas remanescentes
no curso de Medicina, através da página do Prouni/MEC.
► EXERCÍCIO DA PROFISSÃO
Origem: PR/SP
Oficiante: Kleber Marcel Uemura
IC/Portaria: 102/2015
Objeto: apuração das razões do Conselho Regional de Medicina – CRM para indeferir a inscrição
definitiva de registro de médico sob o fundamento de que não foi apresentado o certificado de
proficiência em língua portuguesa para estrangeiros. Resolução CFM 1831.
► IGUALDADE / NÃO DISCRIMINAÇÃO
Origem: PRDC/BA
Oficiante: Leandro Bastos Nunes
IC/Portaria: 10/2015
Objeto: acompanhamento de políticas públicas voltadas ao atendimento de vítimas de violência
de gênero.
► IMPROBIDADE
Origem: PR/RJ
Oficiante: Gino Augusto de O. Liccione
IC/Portaria: 93/2015
Objeto: apurar suposto ato de improbidade administrativa praticado no âmbito do 31º Grupo de
Artilharia de Campanha, Exército.
► INFORMAÇÃO
Origem: PRM/Francisco Beltrão/PR
Oficiante: Indira Bolsoni Pinheiro
IC/Portaria: 01/2015
Objeto: acompanhar o cumprimento dos Planos de Contingências previstos na Lei Federal n.º
12.608/2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC.
Origem: PR/RJ
Oficiante: Fábio Moraes de Aragão
IC/Portaria: 74/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades na reforma do imóvel em que se situa o Colégio Pedro II.
Origem: PRDC/AM
Oficiante: Bruna Menezes Gomes da Silva
1- IC/Portaria: 05/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades por parte das empresas que operam serviços de
trasportes interestaduais coletivos de passageiros.
2- IC/Portaria: 32/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades na Federação de Pescadores do Amazonas – FEPESCA,
especialmente sobre a eventual utilização de suas instalações para produzir, congelar e

armazenar pescado com a utilização de nota fiscal e embalagem de outro estabelecimento
gerando prejuízo ao Serviço de Inspeção Federal, sob responsabilidade do Ministério da
Agricultura , Pecuária e Abastecimento.
3- IC/Portaria: 11/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades nas condições de trabalho no tocante ao espaço físico
disponibilizado no Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL) e Departamento de Serviço
Social (DSS) da Universidade Federal do Amazonas.
Origem: PRDC/RN-Substituto
Oficiante: Victor Manoel Mariz
IC/Portaria: 11/2015
Objeto: apurar problema em um ponto de ônibus na BR-304, próximo a COOPHAB e ao trevo
rotatório, no Município de Macaíba, que está inclinado para baixo e ameaça cair, podendo
ocasionar um acidente.
Origem: PRM/Luziânia/GO
Oficiante: Nádia Simas Souza
1- IC/Portaria: 32/2015
Objeto: apurar e reduzir o prejuízo causado aos habitantes do Município de Cristalina/GO em
decorrência da localização do pedágio e dos retornos a serem construídos nos trechos das
rodovias BR-040 e BR-050.
2- IC/Portaria: 55/2015
Objeto: fiscalizar a obra de construção de viaduto da BR-020 com a GO-446 (acesso à entrada do
Município de Posse/GO).
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
IC/Portaria: 40/2015
Objeto: Representação versando sobre possível uso de drogas nas dependências da
Universidade Federal do Ceará (Centro de Humanas).
Origem: PRM/Londrina/PR
Oficiante: Gustavo de Carvalho Guadanhin
IC/Portaria: 16/2015
Objeto: apurar a falta de manutenção e limpeza dos trilhos operados pela América Latina
Logística – ALL no perímetro urbano do Município de Santa Mariana/PR.
Origem: PR/MS
Oficiante: Danilce Vanessa Arte O. Camy
IC/Portaria: 09/2015
Objeto: apurar se o Conselho Regional de Química do Mato Grosso do Sul tem dado efetivo
cumprimento ao dever de transparência e à Lei nº 12.257/2011, notadamente em relação à
divulgação de informações sobre sua gestão na rede mundial de computadores.
Origem: PRDC/RJ
Oficiante: Ana Padilha Luciano de Oliveira
IC/Portaria: 100/2015
Objeto: apurar a existência de eventual lesão ao direito ao atendimento eficiente dos familiares
dos militares sob custódia no Presídio da Marinha, na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro.
Origem: PRM/Blumenau/SC
Oficiante: Ricardo Kling Donini
IC/Portaria: 06/2015
Objeto: carteira de trabalho.

► INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
IC/Portaria: 32/2015
Objeto: apurar possível prática de assédio moral a servidor da Frente de Proteção Etnoambiental
Yanomami e Ye'kuana – FPEYY.
Origem: PR/RJ
Oficiante: Gino Augusto de O. Liccione
1- IC/Portaria: 71/2015
Objeto: apurar suposta ocorrência de assédio moral no âmbito da Casa da Moeda do Brasil.
2- IC/Portaria: 84/2015
Objeto: apurar suposta prática de assédio moral no âmbito do Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia – INMETRO.
Origem: PR/RJ
Oficiante: Fábio Moraes de Aragão
IC/Portaria: 75/2015
Objeto: apurar violência física e psicológica perpetrada por alunos da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) por meio da prática popularmente conhecida como trote.
Origem: PRDC/BA-Substituto
Oficiante: Edson Abdon Peixoto Filho
IC/Portaria: 08/2015
Objeto: apurar supostas violações aos direitos humanos praticadas pela Prefeitura Municipal de
Salvador, que estaria praticando práticas higienistas com relação a pessoas em situação de rua.
► LAZER
Origem: PRDC/BA
Oficiante: Leandro Bastos Nunes
IC/Portaria: 09/2015
Objeto: apuração das supostas irregularidades no que concerne ao livre acesso da população a
Praia da Preguiça, tendo em vista as novas edificações do Bahia Marina.
► LIBERDADE DE EXPRESSÃO
Origem: PRDC/ES
Oficiante: Elisandra de Oliveira Olímpio
IC/Portaria: 64/2015
Objeto: apurar a legalidade do corte de ponto dos agentes administrativos que aderiram ao
movimento grevista do IBGE/ES, bem como a suposta irregularidade dos respectivos registros de
frequência.
► LIBERDADE DE TRABALHO (CONSELHO DE CLASSE)
Origem: PRDC/RO
Oficiante: Raphael Luís Pereira Beviláqua
IC/Portaria: 06/2015
Objeto: investigar a atuação do CREA em Rondônia que estaria supostamente obstando,
irregularmente, a livre atuação dos técnicos em segurança do trabalho no âmbito do Estado de
Rondônia e que não foi possível concluir as investigações no transcorrer de tramitação do PP.

Origem: PRDC/ES-Substituto
Oficiante: Carlos Vinícius Soares Cabeleira
IC/Portaria: 87/2015
Objeto: apurar possível violação do direito à liberdade profissional dos designers de interiores, por
parte do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CAU/ES.
► MORADIA ADEQUADA
Origem: PRM/Luziânia/GO
Oficiante: Nádia Simas Souza
IC/Portaria: 16/2015
Objeto: viabilizar a construção das moradias e a implementação da rede elétrica, dentre outras
benfeitorias, na Agrovila localizada na Fazenda Casa Branca, no Município de Cristalina/GO.
Origem: PRDC/AM
Oficiante: Bruna Menezes Gomes da Silva
IC/Portaria: 08/2015
Objeto: apurar eventual expulsão arbitrária de famílias da Comunidade Vale do Amanhecer, no
Km 02 da estrada do Janauari e entorno do Km 6,5 da Rodovia AM 070, Iranduba/AM.
Origem: PRDC/AL
Oficiante: Roberta Lima Barbosa Bomfim
IC/Portaria: 04/2015
Objeto: Acompanhamento da execução da sentença exarada em processo que determinou a
remoção dos ocupantes da Favela de Jaraguá, visando o zelo pela observância dos direitos
fundamentais das famílias a serem resolvidas.
Origem: PRM/Imperatriz/MA
Oficiante: Guilherme Garcia Virgílio
IC/Portaria: 24/2015
Objeto: viabilizar meios alternativos de obtenção de renda e acesso à moradia aos cidadãos que
forem retirados da Terra Indígena krikatis em razão de procedimento de desintrusão desta.
► PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS
Origem: PRDC/SC
Oficiante: Maurício Pessutto
IC/Portaria: 54/2015
Objeto: buscar o cumprimento da obrigação alimentar originada no Brasil, devida por residente
em Portugal, pai de menor, com base na Convenção de Nova Iorque.
► PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Origem: PRDC/ES
Oficiante: Elisandra de Oliveira Olímpio
IC/Portaria: 63/2015
Objeto: apurar suposta recusa de servidores do INSS no que tange à realização de protocolo de
pedido de reabilitação profissional.
Origem: PRM/Cachoeiro de Itapemirim/ES
Oficiante: Renata Maia da Silva
IC/Portaria: 08/2015

Objeto: averiguar indícios de recebimento indevido de benefício do INSS.
Origem: PRDC/ES-Substituto
Oficiante: Carlos Vinícius Soares Cabeleira
IC/Portaria: 75/2015
Objeto: apurar possível vazamento de dados de aposentados e pensionistas do INSS para
bancos e instituições financeiras.
Origem: PRDC/RJ
Oficiante: Ana Padilha Luciano de Oliveira
IC/Portaria: 97/2015
Objeto: apurar a existência de possíveis irregularidades na concessão de benefícios
previdenciários (cartas de concessão apresentam divergências em relação aos dados constantes
no sistema da Previdência Social).
Origem: PRDC/PE
Oficiante: Mona Lisa Duarte Abdo Aziz Ismail
IC/Portaria: 63/2015
Objeto: apurar notícia de irregularidades constatadas na Prefeitura de Sirinhaém – exercício 2010
(processo TCE/PE nº 1130054-1), no tocante à apropriação indébita previdenciária, sonegação
previdenciária a atos de improbidade administrativa.
► PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Origem: PRM/Redenção/PA
Oficiante: Felipe Giardini
IC/Portaria: 06/2015
Objeto: apurar suposta retenção indevida de pagamentos de aposentadoria, bem como possíveis
atos de improbidade administrativa e inobservância a lei federal ocorridos no Instituto de
Previdência Municipal de Redenção - IPMR.
► PROGRAMA DE GOVERNO
Origem: PRM/Araguaína/TO
Oficiante: Ludmila Vieira de Souza Mota
IC/Portaria: 26/2015
Objeto: apurar a ocorrência de irregularidades no processo de cadastramento e seleção dos
pretensos beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida, no Município de Aguiarnópolis/TO.
► PROGRAMA DE GOVERNO
Origem: PRDC/AL
Oficiante: Roberta Lima Barbosa Bomfim
IC/Portaria: 05/2015
Objeto: apurar notícias de irregularidades na distribuição do leite fornecido pela empresa
DUCAMP, no Benedito Bentes em Maceió, relacionado ao Programa do Leite Fome Zero.
Denúncias de frequentes interrupções na distribuição, bem como oferta de leite estragado,
possivelmente em razão de falha na refrigeração do produto.
Origem: PRM/Açu/RN
Oficiante: Victor Albuquerque Queiroga
IC/Portaria: 28/2015
Objeto: apurar o atraso e as condições de entrega de imóveis construídos na comunidade

Baviera, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.
Origem: PRM/Uberlândia/MG
Oficiante: Cléber Eustáquio Neves
IC/Portaria: 26/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades concernentes na seleção dos contemplados pelo
Programa Minha Casa Minha Vida, no Município de Santa Vitória - MG.
Origem: PRDC/AL-Substituta
Oficiante: Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary
IC/Portaria: 04/2015
Objeto: apurar suposta irregularidade na entrega de casas do Conjunto Habitacional Otávio
Gomes, no município de Capela/AL, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.
Origem: PRDC/BA
Oficiante: Leandro Bastos Nunes
IC/Portaria: 11/2015
Objeto: apuração de eventual irregularidade no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, no
que tange à entrega de imóvel.
► PROTEÇÃO INTEGRAL (CRIANÇA E ADOLESCENTE)
Origem: PRM/Sobral/CE
Oficiante: Ana Karízia Távora Teixeira Nogueira
IC/Portaria: 05/2015
Objeto: acompanhar a situação dos pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e
adolescentes detectados pelo Relatório produzido pela SDH/PR em parceria com a Polícia
Rodoviária Federal, nas rodovias federais que se localizam dentro da área de atribuição territorial
da PRM/Sobral.
► SAÚDE
Origem: PRM/Ji-Paraná/RO
Oficiante: Henrique Felber Heck
IC/Portaria: 07/2015
Objeto: averiguar a disponibilização de vacinas, pelo Ministério da Saúde, ao município de
Pimenta Bueno.
Origem: PRDC/SC
Oficiante: Maurício Pessutto
IC/Portaria: 52/2015
Objeto: apurar possível exercício irregular generalizado da medicina por médicos intercambistas
do Projeto Mais Médicos para o Brasil, integrante do Programa Mais Médicos (Lei 121.871/2013,
capítulo IV), que estariam exercendo a atividade fora do âmbito regulado do referido Projeto.
Origem: PR/RJ
Oficiante: Alexandre Ribeiro Chaves
1- IC/Portaria: 69/2015
Objeto: apurar negativa de fornecimento do medicamento especializado “Infliximabe 10 mg/ml
Injetável” para portador da Síndrome de Behçet.
2- IC/Portaria: 96/2015
Objeto: necessidade de informações atualizadas sobre o efetivo funcionamento dos centros de
Referência de saúde para as vítimas de violência de gênero; a existência de formação específica
dos prestadores de cuidados de saúde para aprenderem a reconhecer as mulheres que são

vítimas de violência e a reagir de forma adequada; a existência nos centros de saúde de
ferramentas para catalogar e detectar os sinais deste tipo de violência e o efetivo cumprimento da
Lei 10.778/ 2003 pelos profissionais de saúde da rede pública.
Origem: PRDC/PR
Oficiante: Eloísa Helena Machado
1- IC/Portaria: 106/2015
Objeto: apurar paralisação do atendimento ambulatorial e cirúrgico eletivo no Hospital de Clínicas
da UFPR, por parte dos residentes em oftalmologia, e as dificuldades vivenciadas pelo setor.
2- IC/Portaria: 120/2015
Objeto: verificar possíveis irregularidades no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do
Paraná, em face da denúncia de contaminação da UTI pela bactéria KPC, pondo em risco os
pacientes.
Origem: PRM/Caxias/MA
Oficiante: Marino Lucianelli Neto
IC/Portaria: 17/2015
Objeto: apurar omissão da Prefeitura Municipal de Matões e da Secretaria de Estado da Saúde do
Estado do Maranhão quanto à inclusão da representante no programa de Tratamento Fora do
Domicílio (TFD).
Origem: PRM/São Gonçalo/RJ
Oficiante: Marco Otávio Almeida Mazzoni
IC/Portaria: 05/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades na aplicação dos recursos financeiros para custeio das
ações de vigilância, prevenção e controle das DST/Aids e Hepatite Viral, executadas pelos
municípios de São Gonçalo, Rio Bonito, Itaboraí, Magé, Cachoeiras de Macacu e Guapimirim.
Origem: PRM/Joinville/SC
Oficiante: Mário Sérgio Ghannagé Barbosa
IC/Portaria: 13/2015
Objeto: verificar possível violação do direito à saúde, tendo em vista a demora excessiva para
realização de cirurgia de retirada de Bolsa de Colostomia pela rede pública em Joinville.
Origem: PRM/Rio Verde/GO
Oficiante: Lincoln Meneguin
IC/Portaria: 05/2015
Objeto: apurar suposta recusa da rede pública municipal em atender pacientes do SUS
provenientes de outros municípios.
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
1- IC/Portaria: 44/2015
Objeto: Fornecimento de Certidões Negativa de Atendimento pelo SUS.
2- IC/Portaria: 63/2015
Objeto: apurar eventuais pendências na execução de Convênio firmado entre o município de
Normandia e o Ministério da Saúde para construção de sistema de esgotamento sanitário,
visando identificar se houve aplicação irregular de verbas.
Origem: PR/RJ
Oficiante: Aline Mancino da Luz Caixeta
IC/Portaria: 72/2015
Objeto: verificar o cumprimento das exigências técnicas dispostas no TAC firmado entre o
Hospital Federal do Andaraí e a Superintendência da Vigilância Sanitária do Estado do Rio de
Janeiro e nos Termos de Intimação exarados pelo órgão de controle no regular exercício da
fiscalização sanitária do nosocômio.

Origem: PRDC/AM
Oficiante: Bruna Menezes Gomes da Silva
IC/Portaria: 06/2015
Objeto: acompanhar o efetivo funcionamento de Centros de Referência de Saúde para as vítimas
de violência de gênero; a existência de formação específica dos prestadores de cuidados de
saúde para aprenderem a reconhecer as mulheres que são vítimas de violência e a reagir de
forma adequada; a existência, nos centros de saúde, de ferramentas para catalogar e detectar os
sinais deste tipo de violência; o efetivo cumprimento da Lei nº 10.778/2003 pelos profissionais de
saúde da rede pública.
Origem: PRM/Jacarezinho/PR
Oficiante: Robson Martins
1- IC/Portaria: 08/2015
Objeto: acompanhar a regularização das constatações de não conformidades apontadas pelo
Departamento Nacional de Auditoria do SUS nas Secretarias Municipais de municípios abrangidos
pela PRM-Jacarezinho.
2- IC/Portaria: 09/2015
Objeto: acompanhar a regularização das constatações de não conformidades apontadas pelo
Departamento Nacional de Auditoria do SUS nas Secretarias Municipais de municípios abrangidos
pela PRM-Jacarezinho.
3- IC/Portaria: 10/2015
Objeto: acompanhar a regularização das constatações de não conformidades apontadas pelo
Departamento Nacional de Auditoria do SUS nas Secretarias Municipais de municípios abrangidos
pela PRM-Jacarezinho.
4- IC/Portaria: 11/2015
Objeto: acompanhar a regularização das constatações de não conformidades apontadas pelo
Departamento Nacional de Auditoria do SUS nas Secretarias Municipais de municípios abrangidos
pela PRM-Jacarezinho.
5- IC/Portaria: 12/2015
Objeto: acompanhar a regularização das constatações de não conformidades apontadas pelo
Departamento Nacional de Auditoria do SUS nas Secretarias Municipais de municípios abrangidos
pela PRM-Jacarezinho.
Origem: PRM/Jacarezinho/PR
Oficiante: Luis Wanderley Gazoto
IC/Portaria: 18/2015
Objeto: apurar suposto tratamento inadequado por médicos plantonistas do Hospital Dr. Ubirajara
Condessa, no município de Itambaracá/PR.
Origem: PR/SP
Oficiante: Lisiane Cristina Braecher
1- IC/Portaria: 95/2015
Objeto: apurar notícia de falta do medicamento Becenun (carmustina) 100 mg. Laboratório Bristol
Myers Squibb.
2- IC/Portaria: 96/2015
Objeto: apurar notícia de não fornecimento do medicamento Bezafibrato 200mg na farmácia CR
DST/AIDS Santo Amaro.
3- IC/Portaria: 123/2015
Objeto: transparência na atuação do SUS: possibilidade de controle social dos horários de
atendimento e do registro de frequência de médicos e odontólogos do SUS.
Origem: PRM/Governador Valadares/MG
Oficiante: Bruno Costa Magalhães
IC/Portaria: 28/2015
Objeto: Fiscalizar a regularização das inconformidades encontradas pelo DENASUS na aplicação
dos recursos destinados ao SAMU 192 em Governador Valadares. Relatório de Auditoria n.
14248.

Origem: PRDC/RN-Substituto
Oficiante: Victor Manoel Mariz
IC/Portaria: 12/2015
Objeto: apurar ausência de repasse legal por parte do Estado do Rio Grande do Norte, desde o
exercício de 2010, dos recursos referentes aos programas de Atenção Básica à Saúde e da
Farmácia Básica para os municípios do Rio Grande do Norte, que atinge uma dívida de R$ 60
milhões de reais.
Origem: PRM/Bauru/SP
Oficiante: Pedro Antônio de Oliveira Machado
IC/Portaria: 16/2015
Objeto: apurar a necessidade de acompanhar e, se o caso, adotar as medidas cabíveis, em face
do Poder Público, ou seus gestores, para que o adolescente portador de Escoliose Idiopática, que
necessita de cirurgia pelo SUS, possa efetivamente receber do SUS, com a urgência e prioridade
que o caso requer, a terapia e intervenção cirúrgica de que necessita.
Origem: PRDC/DF
Oficiante: Luciana Loureiro Oliveira
IC/Portaria: 100/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades sanitárias na UTI do HUB, constatadas em sucessivas
inspeções da Vigilância Sanitária do GDF.
Origem: PRDC/ES-Substituto
Oficiante: Carlos Vinícius Soares Cabeleira
1- IC/Portaria: 73/2015
Objeto: apurar os riscos advindos da utilização de equipamentos de raio x do tipo “bodyscan” nos
aeroportos brasileiros.
2- IC/Portaria: 86/2015
Objeto: apurar irregularidades no sistema de cotas para ingresso nos cursos de ensino superior
da Universidade Federal do Espírito Santo.
Origem: PR/PE
Oficiante: Edson Virgínio Cavalcante Júnior
1- IC/Portaria: 71/2015
Objeto: apurar a instalação de salas de apoio à amamentação em empresas públicas ou privadas
e a fiscalização desses ambientes pelas vigilâncias sanitárias locais, tendo em vista que a
ANVISA e o Ministério da Saúde editaram Nota Técnica Conjunta nº 01/2010 a respeito do tema.
2- IC/Portaria: 74/2015
Objeto: apurar notícia de que o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco
(HC/UFPE) não cumpre a Lei n° 12.303/2010, que torna obrigatória a realização do exame de
Emissão Otacústicas Evocadas (teste da Orelhinha), a fim de diagnosticar precocemente
deficiência auditiva em crianças.
Origem: PR/RJ
Oficiante: Gino Augusto de O. Liccione
IC/Portaria: 82/2015
Objeto: apurar suposta ocorrência de negligência no atendimento do Hospital Naval Marcílio Dias
a paciente.
Origem: PRM/Barreiras/BA
Oficiante: Paulo Roberto Sampaio Santiago
IC/Portaria: 14/2015
Objeto: ausência de curso introdutório e de capacitação continuada e deficiência da Infraestrutura
dos postos de saúde da família em desacordo com a legislação, conforme apuração registrada na
28ª Etapa do Projeto de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos da CGU.

Origem: PRDC/AL
Oficiante: Roberta Lima Barbosa Bomfim
1- IC/Portaria: 01/2015
Objeto: apurar possível deficiência no fornecimento, em número adequado, de insulina, seringas,
lancetas e fitas para medição de glicemia aos portadores de diabetes. Condutas atribuídas à
Secretaria de Saúde de Maceió/AL.
2- IC/Portaria: 07/2015
Objeto: adiamento, por tempo indeterminado, do início do tratamento com radioterapia no Hospital
Universitário de Maceió (AL) em virtude de pane em aparelho de ar-condicionado.
Origem: PRDC/PE
Oficiante: Mona Lisa Duarte Abdo Aziz Ismail
IC/Portaria: 72/2015
Objeto: apurar notícia de que a população das áreas rurais de Abreu e Lima está sendo
prejudicada e virtude da falta de estrutura dos PSFs.
Origem: PRM/Santo Ângelo/RS
Oficiante: Antônio Carlos Marques Cardoso
IC/Portaria: 03/2015
Objeto: acompanhar as medidas para promoção da correta execução do Programa de Combate à
Dengue nos municípios de São Nicolau, Catuípe e Ijuí.
Origem: PR/DF
Oficiante: Eliane Pires Rocha
IC/Portaria: 114/2015
Objeto: acompanhar as medidas administrativas adotadas para o término da obra e adequado
funcionamento do Instituto da Criança e do Adolescente (ICA) do Hospital Universitário de
Brasília.
Origem: PRDC/RS-Substituta
Oficiante: Suzete Bragagnolo
1- IC/Portaria: 88/2015
Objeto: apurar a notícia de más condições na UPA Zona Norte – Moacyr Scliar.
2- IC/Portaria: 96/2015
Objeto: verificar a suficiência da distribuição, pelo Ministério da Saúde, de Soros e Vacinas aos
pacientes atendidos nos municípios de abrangência da PR/RS.
Origem: PRM/Bento Gonçalves/RS
Oficiante: Alexandre Schneider
IC/Portaria: 12/2015
Objeto: representação sobre morosidade para realização de cirurgia ortopédica de urgência em
cidadão. Procedimentos burocráticos prévios vêm sendo exigidos de pacientes do SUS que
necessitam de autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Bento Gonçalves para cirurgias
caracterizadas como de 'urgência'.
Origem: PRM/Feira de Santana/BA
Oficiante: Samir Cabus Nachef Júnior
IC/Portaria: 02/2015
Objeto: apurar notícia de eventual não fornecimento de certidões aos usuários do SUS não
atendidos nas unidades de saúde.
Origem: PRDC/BA
Oficiante: Leandro Bastos Nunes
IC/Portaria: 13/2015
Objeto: apuração de eventual negligência, por parte do Posto de Saúde Unidade Carlos Gomes,
na marcação de exame já protocolado.

Origem: PRDC/MG
Oficiante: Edmundo Antônio Dias Netto Júnior
IC/Portaria: 62/2015
Objeto: monitorar os serviços de tratamento e assistência extra-hospitalar em saúde mental no
estado de Minas Gerais, com observância dos parâmetros fixados pela Lei 10.216/01 e pelas
portarias do Ministério da Saúde.
Origem: PR/SP
Oficiante: Lisiane Cristina Braecher
IC/Portaria: 105/2015
Objeto: apurar notícia de desconformidade do previsto na Portaria GM/MS 251/2002 e o Centro
de Atenção Integrada à saúde Mental da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
► SEGURANÇA PÚBLICA
Origem: PRM/Luziânia/GO
Oficiante: Nádia Simas Souza
IC/Portaria: 15/2015
Objeto: apurar e reduzir o estado de insegurança dos usuários de transporte rodoviário de
passageiros no trecho da BR-040, entre os Municípios de Luziânia, Cristalina e João Pinheiro,
haja vista o agravamento dos índices de assaltos ali ocorridos.
Origem: PR/AC
Oficiante: Fernando José Piazenski
IC/Portaria: 19/2015
Objeto: apurar a adoção das medidas necessárias para redução de acidentes de trânsito em
pontos críticos de rodovias federais no Estado do Acre.
Origem: PRM/Chapecó/SP
Oficiante: Renato de Rezende Gomes
IC/Portaria: 15/2015
Objeto: representação do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, que noticiou a
insegurança gerada pelo trânsito em sentido duplo das vias marginais à Rodovia BR-490.
Origem: PRDC/PR
Oficiante: Eloísa Helena Machado
IC/Portaria: 133/2015
Objeto: verificar a existência de plano de prevenção e combate a incêndios nos prédios públicos
federais na área de atribuição da PR/PR.
► SISTEMA PRISIONAL
Origem: PRDC/BA
Oficiante: Leandro Bastos Nunes
IC/Portaria: 12/2015
Objeto: apuração de eventual violação aos direitos humanos decorrente de problemas estruturais
nas carceragens das Delegacias em Salvador e das condições de custódia dos presos
provisórios.
► TERRA / REFORMA AGRÁRIA
Origem: PRM/Araguaína/TO
Oficiante: Ludmila Vieira de Souza Mota

IC/Portaria: 25/2015
Objeto: apurar a ocorrência de supostas irregularidades na construção das casas dos assentados
do Projeto de Assentamento Ventura 2, no município de Piraquê/TO.
Origem: PRM/Mossoró/RN
Oficiante: Aécio Mares Tarouco
IC/Portaria: 08/2015
Objeto: apurar possível turbação ao lote de assentada, no Projeto de Assentamento Terra de
Esperança, tendo em vista a Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado ter invadido a
área de mata nativa, desmatar e construir estrada de piçarra no meio do lote em questão.
Origem: PRM/União da Vitória/PR
Oficiante: Eduardo Alves Fonte
IC/Portaria: 05/2015
Objeto: apurar notícia de eventuais irregularidades atribuídas ao INCRA no Projeto de
Assentamento Colina Verde.
Origem: PRDC/AM
Oficiante: Bruna Menezes Gomes da Silva
1- IC/Portaria: 07/2015
Objeto: apurar possível conflito fundiário em terras no Ramal Transpurus, KM 13-BR319, em
Humaitá/AM.
2- IC/Portaria: 10/2015
Objeto: apurar suposta ocorrência de conflito agrário nas glebas Aurora e Nova Aurora, no
Município de Iranduba/AM.
3- IC/Portaria: 14/2015
Objeto: apurar possível ocorrência de invasão de terra e retirada ilegal de madeira no Ramal Ouro
Fino, Gleba Iquirema, BA 04, Ramal do De Assis, Boca do Acre/AM.
Origem: PR/AM
Oficiante: Alexandre Jabur
IC/Portaria: 80/2015
Objeto: apurar a regularidade da concessão do Crédito Instalação às famílias assentadas no
Projeto de Assentamento Espigão do Arara, objeto de PA do INCRA.
Origem: PRM/Açu/RN
Oficiante: Victor Albuquerque Queiroga
IC/Portaria: 26/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades praticadas pelo presidente da associação do Projeto de
Assentamento Nova Descoberta.
Origem: PRM/São Mateus/ES
Oficiante: Walquíria Imamura Picoli
IC/Portaria: 21/2015
Objeto: apurar o andamento dos processos judiciais relacionados com a desapropriação para fins
de reforma agrária de imóveis situados na área de atribuição da Procuradoria da República no
Município de São Mateus.
Origem: PRM/Vilhena/RO
Oficiante: Daniel Azevedo Lôbo
IC/Portaria: 07/2015
Objeto: apurar possível conflito fundiário, em área rural, no Município de Chupinguaia, envolvendo
integrantes do acampamento Gilson Gonçalves e o suposto proprietário da área, vulgo “Nego
Zen”.

Origem: PRM/Londrina/PR
Oficiante: Gustavo de Carvalho Guadanhin
1- IC/Portaria: 17/2015
Objeto: apurar se está havendo a normal aplicação do rito procedimental
Normativa/INCRA nº 71/2012, aos assentados do Assentamento Eli Vive I.
2- IC/Portaria: 18/2015
Objeto: apurar se está havendo a normal aplicação do rito procedimental
Normativa/INCRA nº 71/2012, aos assentados do Assentamento Eli Vive I.
3- IC/Portaria: 19/2015
Objeto: apurar se está havendo a normal aplicação do rito procedimental
Normativa/INCRA nº 71/2012, aos assentados do Assentamento Eli Vive I.
4- IC/Portaria: 20/2015
Objeto: apurar se está havendo a normal aplicação do rito procedimental
Normativa/INCRA nº 71/2012, aos assentados do Assentamento Eli Vive I.

previsto na Instrução
previsto na Instrução
previsto na Instrução
previsto na Instrução

Origem: PRDC/RO
Oficiante: Raphael Luís Pereira Beviláqua
IC/Portaria: 08/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades ocorridas no imóvel rural denominado Lote São Sebastião
– parte sul, com área de 41.610 hectares e que não foi possível concluir as investigações no
transcorrer de tramitação do PP.
Origem: PRM/Macaé/RJ
Oficiante: Flávio de Carvalho Reis
IC/Portaria: 09/2015
Objeto: adotar as medidas necessárias para que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária implante no Projeto de Assentamento Bem Dizia a infraestrutura básica correspondente
ao sistema viário.

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO – TOTAL 45

► ACESSIBILIDADE
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.000238/2015-41
Assunto: Indeferimento de pedido no Programa de Passe Livre do Ministério dos Transportes.
Solicitação de novo exame médico/pericial no Posto de Saúde Paulo de Melo Machado. Direitos à
saúde e ao transporte. Pessoa carente portadora de deficiência física.
Origem: PR/CE
Oficiante: Alexandre Meireles Marques
1- Registro: 1.15.000.000261/2015-36
Assunto: Mpe/18ª Promotoria de Justiça Cível de Fortaleza. Reclamação apresentada por pessoa
com deficiência. Acessibilidade virtual - Idoso e pessoa com deficiência.
2- Registro: 1.15.000.000265/2015-14
Assunto: Requerimento de passe livre para o transporte interestadual de pessoa carente com
deficiência (Lei 8.899, de 29/09/1994 - Decreto 3.691, de 19/12/2000).

► ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS
Origem: PRM/São Gonçalo/RJ
Oficiante: Marco Otávio Almeida Mazzoni
Registro: 1.30.020.000064/2015-72
Assunto: apurar suposta irregularidades na prestação de serviço dos Correios no Município de
São Gonçalo, Rua General Marques Leitão – Laranjal – alegação de áreas de risco – cobrança de
taxa de serviços.
► COMUNICAÇÃO SOCIAL
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
Registro: 1.15.000.000263/2015-25
Assunto: ANATEL. Discussão com a sociedade sobre as Proposições das Concessionárias do
serviço telefônico fixo comutado (STFC) de substituição do cartão indutivo como meio de
pagamento dos telefones de uso público – TUP (orelhões). Consulta Pública nº 1/2015.
► CONCURSO PÚBLICO
Origem: PR/CE
Oficiante: não mencionado
1- Registro: 1.15.000.000283/2015-04
Assunto: Representação acerca da anulação de concurso público - DATAPREV 2014.
2- Registro: 1.15.000.000329/2015-87
Assunto: Suspensão de concurso público. Dataprev 2014 - Empresa de Tecnologia e Informações
da Previdência Social. Não comparecimento de candidato no dia da prova. Questionamento sobre
possibilidade de restituição de taxa de inscrição.
3- Registro: 1.15.000.000392/2015-13
Assunto: Concurso realizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) para o
Hospital Universitário Lauro Wanderley da UFPB. Icp 1.24.000.001458/2012-31 com
recomendação sugerindo imediata contratação e posse de todos os 978 profissionais de saúde
aprovados no último concurso promovido pela EBSERH não cumprida.
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
1- Registro: 1.15.000.000253/2015-90
Assunto: Denúncia sobre cobrança de valores absurdos para a inscrição no concurso para
provimento de cargos públicos na cidade de Paracuru pela empresa contratada - CETREDE, e
prazo e informações insuficientes para a solicitação de isenção da taxa.
2- Registro: 1.15.000.000287/2015-84
Assunto: EBSERH. Cargo Enfermeiro Assistencial. Pedido de nomeação de candidatos
aprovados.
Origem: PR/CE
Oficiante: Alexandre Meireles Marques
Registro: 1.15.000.000268/2015-58
Assunto: Concurso do TRE. Candidata aprovada e não nomeada. Possíveis irregularidades.
Solicitação de ingresso de ADIN junto ao STF pela Procuradoria.
Origem: PR/CE
Oficiante: Alessander Wilckson Cabral Sales
Registro: 1.15.000.000298/2015-64
Assunto: Universidade da Integração Internacional da Lusofania Afro-Brasileira (UNILAB). Edital

30/2014. Provimento de cargos técnico-administrativos em educação. Técnico de Laboratório Química. Suposta convocação de candidata que não possui o diploma de Técnico em Química,
como exigido pelo edital.
► EDUCAÇÃO
Origem: PR/CE
Oficiante: Oscar Costa Filho
Registro: 1.15.000.000355/2015-13
Assunto: solicitação de investigação sobre oferta de cursos irregulares de Psicologia no Estado
do Ceara através de redes sociais.
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.000387/2015-19
Assunto: FIES. Impossibilidade de realização de aditamento por erro no sistema. Cobrança
irregular pela faculdade. Solicitação de reabertura do aditamento do financiamento.
Origem: PR/CE
Oficiante: não mencionado
Registro: 1.15.000.000360/2015-18
Assunto: Possíveis irregularidades no financiamento estudantil - FIES. Bloqueio do site do FIES
para que novos contratos não fossem realizados desde o dia 01/01/2015. Prejuízo aos estudantes
brasileiros.
Origem: PR/CE
Oficiante: Alessander Wilckson Cabral Sales
1- Registro: 1.15.000.000246/2015-98
Assunto: Programa de Bolsa Permanência (PBP) do Governo Federal e Ministério da Educação
para que alunos de baixa renda, quilombolas e indígenas possam custear as despesas
decorrentes do ingresso em um curso de nível superior. UFC resolveu não aderir ao programa
prejudicando os alunos. Verificar regularidade da decisão.
2- Registro: 1.15.000.000346/2015-14
Assunto: Possíveis irregularidades praticadas pela Universidade Estadual do Ceará - UECE no
processo de revalidação de diplomas de graduação de curso de medicina expedido por
instituições de ensino superior estrangeira.
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
1- Registro: 1.15.000.000297/2015-10
Assunto: Denúncia em face do Ministério da Educação. Fundo de Financiamento Estudantil
(FIES).
Site em manutenção. Falta de informação e descaso.
2- Registro: 1.15.000.000358/2015-49
Assunto: FANOR. Não liberação de transferência do FIES de seus Cursos para outras
Universidades/Faculdades. Irregularidades.
3- Registro: 1.15.000.000397/2015-46
Assunto: FIES. Impossibilidade de realização de aditamento. Cobrança irregular pela faculdade.
Solicitação de reabertura do aditamento do financiamento. Site com problemas. Fatene.
Origem: PR/CE
Oficiante: Alexandre Meireles Marques
1- Registro: 1.15.000.000316/2015-16
Assunto: Manifestante aprovado pelo ENEM no Curso de Engenharia de Alimentos da UFC não
consegue provar que cursou o ensino médio em escola pública tendo em vista a extinção da
escola. Solicita com urgência o histórico e o certificado de conclusão para a matrícula na

universidade. Pede orientação desse MPF sobre como proceder para garantir seu direito à
educação.
2- Registro: 1.15.000.000328/2015-32
Assunto: Denúncia de possíveis irregularidades no processo seletivo denominado Programa de
Valorização do Profissional da Atenção Básica - PROVAB. Edital 02/SGTES/MS/2015 em
desacordo com a Portaria Interministerial 2.087/2011. Pontuações não computadas.
3- Registro: 1.15.000.000347/2015-69
Assunto: Solicitação de reserva de vaga para portador de necessidades especiais não
disponibilizada pelo ENEM/Sisu em suas seleções para as faculdades estaduais, federais e
cursos técnicos/tecnológicos. Possíveis irregularidades.
4- Registro: 1.15.000.000352/2015-71
Assunto: Denúncia contra a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES. Cancelamento de bolsa de estudo e exclusão do programa. Cerceamento do direito de
defesa. Ciência sem fronteira. Irregularidades.
5- Registro: 1.15.000.000356/2015-50
Assunto: Solicitação de investigação sobre oferta de cursos irregulares promovidos pelo portal da
educação com a Mundial Editora. www.portaleducacao.com.br. Cursos de Psicologia.
► INFORMAÇÃO
Origem: PRDC/CE-Substituto
Oficiante: Francisco de Araújo Macedo Filho
Registro: 1.15.000.000361/2015-62
Assunto: Solicitação de fiscalização na empresa de Razão Social HOSPMEDICA. Falta de
autorização de funcionamento (AFE) da ANVISA. Condição sanitária irregular. Possível infração
sanitária. SOBRAL-CE.
Origem: PRDC/CE-Substituto
Oficiante: Francisco de Araújo Macedo Filho
Registro: 1.15.000.000390/2015-24
Assunto: Supostas irregularidades/ilegalidades nos procedimentos dos atos licitatórios, na
Modalidade Convite nº 01/2015, do Conselho Regional de Psicologia - CRP11/CE envolvendo a
empresa BC - BERIGRE Contabilidade Auditoria e Consultoria.
Origem: PR/CE
Oficiante: Oscar Costa Filho
Registro: 1.15.000.000262/2015-81
Assunto: MTE / SRTE/CE. Informa sobre notificação de supostos pescadores artesanais que não
tiveram os respectivos requerimentos de concessão de benefício do seguro-desemprego
recepcionados, relativos ao período de defeso 2013/2014.
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
1- Registro: 1.15.000.000314/2015-19
Assunto: Representação em face da Prefeitura Municipal de Fortaleza, tendo em vista a
montagem de arquibancadas para o carnaval de rua, fato que vem gerando severos prejuízos à
mobilidade urbana.
2- Registro: 1.15.000.000332/2015-09
Assunto: IBAMA/CE. Comunicação de Infração Ambiental. Construção de uma pousada em solo
não edificável na praia de Águas Belas, Município de Cascavel/CE.

Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
1- Registro: 1.15.000.000307/2015-17
Assunto: Ministério Público do Trabalho / Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região.
Encaminha cópia de depoimentos e documentos referentes a atividades na construção das obras
da siderúrgica do Pecém (CSP x Posco). Indícios de ilicitudes.
2- Registro: 1.15.000.000309/2015-14
Assunto: Denúncia formulada por ex-proprietários da Distribuidora Flay Ltda. acerca de operação
policial. Apreensão de mercadorias. Fechamento da empresa. Ação de danos morais em desfavor
da fabricante de cigarros Cia Sulamericana de Tabacos Ltda. Pedido de investigação.
Origem: PR/CE
Oficiante: Alexandre Meireles Marques
Registro: 1.15.000.000318/2015-05
Assunto: Denúncia de supostas irregularidades/ilegalidades sendo praticadas na Gesplan Gestão e Planejamento Contábil: fraude no seguro-desemprego, fraude no saque do FGTS,
registro de salário na CTPS dos funcionários com valor inferior ao que realmente é pago.
► INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
Registro: 1.15.000.000249/2015-21
Assunto: Crimes contra a honra praticados pela usuária Luísa, da sala de bate-papo UOL CE 30 a
40 anos. Denúncia de ofensas a honra subjetiva. Solicita apuração da responsabilidade da
usuária.
► LIBERDADE DE TRABALHO (CONSELHO DE CLASSE)
Origem: PRDC/CE-Substituto
Oficiante: Francisco de Araújo Macedo Filho
Registro: 1.15.000.000331/2015-56
Assunto: Solicitação de Registro de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de
Administração - CRA/CE. Indeferimento. Alegação de que seria apenas para os cursos de
Bacharel e Tecnólogo. Com ação ajuizada pelo MPF. Possíveis irregularidades.
► PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.000281/2015-15
Assunto: Representação formulada por senhor acometido de um câncer de próstata e com
dificuldades financeiras. Ação de Alimentos em desfavor dos filhos.
► PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Origem: PR/CE
Oficiante: não mencionado
Registro: 1.15.000.000364/2015-04
Assunto: Indeferimento de pedido de auxílio-doença Previdenciário pelo INSS. Não pagamento
dos meses de afastamento por problemas de saúde. Prorrogação de benefício. Irregularidades.

► PROGRAMA DE GOVERNO
Origem: PRDC/CE-Substituto
Oficiante: Francisco de Araújo Macedo Filho
Registro: 1.15.000.000389/2015-08
Assunto: Denúncia acerca do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal que visa
beneficiar famílias de baixa renda vem sendo usado como moeda de troca (votos), na região
metropolitana de Fortaleza (Maranguape, Maracanaú). Pessoas que não têm o perfil desejado
estão tomando posse de várias unidades residenciais, vendendo, alugando, trocando mesmo com
a proibição de tais práticas. A lista de espera não é respeitada e muitas vezes alguns nomes
simplesmente saem da lista.
► PROTEÇÃO INTEGRAL (CRIANÇA E ADOLESCENTE)
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
1- Registro: 1.15.000.000225/2015-72
Assunto: Denúncia sobre conteúdo impróprio para crianças em música da MC Tati Zaqui "Parara
Tibum". Solicitação de proibição da reprodução da referida música.
2- Registro: 1.15.000.000255/2015-89
Assunto: Pedido de providências em virtude da abrangência nacional do trabalho que pretende
exercer o adolescente Pedro 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.
► PROTEÇÃO INTEGRAL (IDOSO)
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.000286/2015-30
Assunto: Denúncia sobre suposta tentativa de golpe em pessoa idosa (pensionista).
► SAÚDE
Origem: PRDC/CE-Substituto
Oficiante: Francisco de Araújo Macedo Filho
Registro: 1.15.000.000327/2015-98
Assunto: Pedido de providências no sentido de agilizar cirurgia e tratamento pós-cirúrgico em
favor de senhor.
Origem: PR/CE
Oficiante: Oscar Costa Filho
Registro: 1.15.000.000351/2015-27
Assunto: Solicitação para interceder junto aos Órgãos competentes, inclusive junto ao HGF, para
agilizar uma vaga de leito no HGF (ou outro hospital), bem como agilizar seus tratamentos
médico-hospitalar, direcionando-lhe, caso seja necessário, para uma cirurgia intestinal, a fim de
lhe garantir seus direitos constitucionais, principalmente seus direitos à saúde e à vida.
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
Registro: 1.15.000.000294/2015-86
Assunto: Denúncia versando sobre supostas irregularidades praticadas no posto de saúde Centro
de Cidadania da Família César Calls, no Planalto Pici, Município de Fortaleza/CE. Dificuldades em

marcar consulta. Descumprimento de carga horária por parte dos médicos. Negligência e/ou
omissão de atendimento médico. Recusa no atendimento de alguns pacientes. Supostas
irregularidades no fornecimento de medicamentos.
► SAÚDE MENTAL
Origem: PR/CE
Oficiante: Alexandre Meireles Marques
Registro: 1.15.000.000388/2015-55
Assunto: Denúncia contra o CAPS Geral da SER IV, onde ocorrem várias irregularidades:
precarização de funcionamento, dificuldade de acesso pela falta de vale transporte, falta de
alimentação e desabastecimento de diversas medicações. Solicitação de regularização de
atendimento aos usuários. Fórum Cearense da Luta Antimanicomial.

RECOMENDAÇÃO – TOTAL 10

► CONCURSO PÚBLICO
Origem: PR/DF
Oficiante: Paulo José Rocha Júnior
Nº: 11/2015
Objeto: Recomenda ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de
Eventos (CEBRASPE) que remarque o Teste de Aptidão Física (TAF) para os candidatos inscritos
ao cargo de agente da Polícia Federal de Brasília de acordo com as condições previamente
estipuladas pelo Edital nº 55/2014- DGP/DPF.
► CONSUMIDOR
Origem: PRDC/BA
Oficiante: Leandro Bastos Nunes
Nº: 02/2015
Objeto: Recomenda à ANAC( Agência Nacional de Aviação Civil) que fiscalize o cumprimento do
limite legal de 5% para cobrança de multa por cancelamento ou remarcação de bilhetes aéreos
por parte das companhias aéreas e, na hipótese de cancelamento dentro do período de 7 dias,
seja observado o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, a fim de que não seja
imputado ao consumidor qualquer cobrança de multa contratual. Que a GOL, TAM, AZUL/TRIP,
PASSAREDO, AVIANCA observem o limite legal ( previsto no art. 740 do Código Civil) de 5% para
cobrança de multa por cancelamento ou remarcação de passagens e, na hipótese de
cancelamento dentro do período de 7 dias, seja observado o direito de arrependimento previsto
no art. 49 do CDC, a fim de que não seja imputado ao consumidor qualquer cobrança de multa
contratual.
► EDUCAÇÃO
Origem: PRDC/SC-Substituta
Oficiante: Analúcia Hartmann
Nº: 13/2015
Objeto: Recomenda à UFSC que determine a adoção das medidas administrativas cabíveis para
que, nos Editais e concursos para ingresso de alunos no Núcleo de Desenvolvimento Infantil –

NDI, haja ampla publicidade acerca da abertura de vagas para a sociedade em geral e existência
da reserva para crianças com deficiência; seja garantida a inscrição eletrônica sem necessidade
de cadastro; seja garantida a possibilidade dos candidatos com deficiência inscreverem-se para
as vagas de reserva (lista especial) e para as vagas de ampla concorrência (lista geral); seja
garantida reserva mínima para crianças com deficiência em cada uma das turmas/classes
oferecidas pelo NDI, abandonando-se a prática equivocada do cálculo do percentual de reserva
sobre o número total de vagas/alunos da instituição.
► INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA
Origem: PRDC/AL
Oficiante: Roberta Lima Barbosa Bomfim
Nº: 08/2015
Objeto: Recomenda à Secretaria de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos (SEMUHD) que
adote, com a urgência que o caso requer, todas as providências necessárias à regularização da
assistência aos núcleos familiares sob proteção do PROVITA-AL; realize todos os procedimentos
necessários à finalização e concretização da renovação do Convênio firmado com a entidade
executora do programa ou a realização de Convênio com nova entidade executora do programa.
► SAÚDE
Origem: PRDC/AP
Oficiante: Felipe de Moura Palha e Silva
Nº: 07/2015
Objeto: Recomenda ao Município de Macapá através do Prefeito Municipal e da Secretaria
Municipal de Saúde, ao Estado do Amapá, através do Governador do Estado e da Secretaria de
Estado da Saúde e à União, por intermédio da AGU, realocar o prédio do Posto de Saúde da Vila
Progresso do Bailique, ante o risco iminente da erosão ocasionar o desabamento da estrutura
deste Posto de Saúde; adequar o Posto de Saúde da Vila Progresso do Bailique, em especial,
providenciar a contratação profissionais de saúde para atender a escala de plantão, a partir das
18h, providenciar a contratação de médico especialista em urgência e emergência; a aquisição de
medicamentos básicos e medicamentos para atender urgência e emergência; a aquisição de
material de limpeza; a aquisição de substância para esterilizar equipamentos (glutamaldeído); o
aumento do número de leitos do Posto, entre outros.
Origem: PRDC/PI
Oficiante: Alexandre Assunção e Silva
Nº: 05/2015
Objeto: Recomenda ao diretor do Hospital São Marcos que a paciente em tratamento oncológico
tenha imediatamente reiniciado o tratamento que vem sendo feito nesse nosocômio.
Origem: PRDC/PI-Substituto
Oficiante: Kelston Pinheiro Lages
Nº: 06/2015
Objeto: Recomenda ao diretor do Hospital São marcos que a paciente em tratamento oncológico
tenha imediatamente reiniciado o tratamento que vem sendo feito nesse nosocômio. Que o
Município de Teresina restabeleça o atendimento aos pacientes oriundos do Maranhão,
referenciados no Município de origem, no prazo de 5 dias.
Origem: PRDC/AL
Oficiante: Roberta Lima Barbosa Bomfim
Nº: 07/2015
Objeto: Recomenda ao Município de Paulo Jacinto/AL e à CEF, no âmbito de suas atribuições,
nos termos em que apurados no Relatório de Missão, que proceda à adoção de todas as
providências necessárias para a exclusão e retirada dos ocupantes de imóveis, por não terem

sido, efetivamente, vítimas das enchentes de 2010.
► SISTEMA PRISIONAL
Origem: PRDC/PI
Oficiante: Alexandre Assunção e Silva
1- Nº: 07/2015
Objeto: Recomenda à Secretaria de Justiça do Estado do Piauí e aos Diretores das Penitenciárias
Masculina e Feminina de Picos/PI, que adotem as providências necessárias para garantir o direito
ao trabalho de todos os detentos, nas Penitenciárias Feminina e Masculina de Picos/PI, inclusive
aos que se encontrem presos cautelarmente, nos termos do art. 126, § 7º, da LEP.
2- Nº: 08/2015
Objeto: Recomenda aos Diretores das Penitenciárias Masculina e Feminina de Picos/PI, que
forneçam formulário simplificado de requerimento de indulto ou comutação de pena a todos os
presos que assim o desejem, na forma do art. 11, § 1º, do Decreto n. 8.380/2014, a fim de que o
pedido seja apreciado pelo Poder Judiciário, após pareceres do Conselho Penitenciário e do
Ministério Público.

