
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 5ª REGIÃO

NÚCLEO DE APOIO OPERACIONAL À PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

PORTARIA N.º: 2/2018/NAOP/PFDC/5ª REGIÃO

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

O Procurador Regional da República e Coordenador do Núcleo de Apoio Operacional à

Procuradoria  Federal  dos  Direitos  do  Cidadão  da  PRR da  5ª  Região,  que  esta  subscreve,  no

exercício de suas atribuições previstas na Portaria PGR/MPF nº 653, de 30 de outubro de 2012, e na

Portaria nº 44/2017-PFDC/MPF, de 8 de novembro de 2017;

CONSIDERANDO que a Lei n.º 12.845, de 1º de agosto de 2013, determina o atendimento

obrigatório e integral de vítimas de violência sexual;

CONSIDERANDO o teor do OFÍCIO Nº 14.735/2018, oriundo da Procuradoria Regional

dos Direitos do Cidadão de São Paulo, de 18 de outubro de 2018, que informou que no bojo do

Inquérito Civil n.º 1.34.001.004995/2016-18 aquela PRDC através da ABAP (Associação Brasileira

de Agências de Publicidade) conseguiu a ajuda da agência de publicidade Y&R (Young & Rubicam

Brasil) para elaborar e produzir um plano de mídia para divulgar a Lei n.º 12.845/2013 e os direitos

de atendimentos das vítimas;

CONSIDERANDO um eventual aumento do número de registro de manifestações nas Salas

de Atendimento ao Cidadão devido à campanha publicitária mencionada, a PRDC/SP solicitou a

atuação  coordenada  deste  NAOP5  junto  aos  PRDCs  da  5ª  Região  para  articularem  com  as

respectivas Secretarias Estaduais de Saúde um protocolo/fluxo de repasse das denúncias recebidas

na sala de atendimento ao cidadão do MPF acerca do não atendimento imediato de vítimas de

violência sexual;

RESOLVE instaurar o presente Procedimento Administrativo com fundamento no art. 8º,

inciso II, da Resolução n.º 174 do CNMP.

DETERMINA, ainda, a realização das seguintes providências:

1) Registro e autuação da presente Portaria como Procedimento Administrativo, assinalando

como objeto “Observar a atuação das PRDCs da 5ª Região no acompanhamento, em procedimento

específico,  da demanda decorrente da  campanha publicitária  e  existência  de protocolo/fluxo de



atendimento às vítimas de violência sexual”;

2)  Publicação  desta  Portaria  no  Diário  do  Ministério  Público  Federal  Eletrônico,  com

notificação à PFDC;

3) Publicação deste ato no portal eletrônico que a Procuradoria Regional da República da 5ª

Região mantém na rede mundial de computadores;

4)  O cumprimento  das  demais  determinações  contidas  no  Despacho 6403/2018 NAOP-

PFDC/5ª Região.

Cumpra-se.

Recife, 07 de novembro de 2018.

DUCIRAN VAN MARSEN FARENA
Procurador Regional da República

Coordenador do NAOP/PFDC/5ª REGIÃO


