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Portaria nº 14, de 22 de abril de 2010. 
 

Compatibiliza a vigência da Portaria nº 50, de 27 de junho de 2008, 

da PRR – 1ª Região, com o teor do artigo 5º, § 7º da Portaria 

PGR/MPU N.º 567, de 13 de novembro de 2008, da PGR 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO, no 

uso das atribuições legais conferidas pela Portaria PGR nº 518, de 20 de outubro de 2009, e 
Considerando a vigência da Portaria PGR/MPU N.º 567, de 13 de novembro de 2008, RESOLVE: 
Art. 1º. Revogar, em observância ao § 7º, artigo 5º da Portaria PRG/MPU N.º 567/2008, os seguintes 

dispositivos da Portaria/PRR1 Nº 50/2008, publicada no Boletim de Serviço do MPF nº 12, da 2ª quinzena de junho/2008, 
páginas 62 a 64: § 2º do artigo 12; parágrafos 2º e 3º do artigo 15; e, artigo 16 e seu parágrafo único. 

Art. 2º. Conferir nova redação ao preâmbulo e à alguns artigos da Portaria nº 50, de 27 de junho de 2008 
– doravante identificada como Portaria/PRR1 Nº 50/2008 –, a qual regulamenta o Programa de Estágio de Nível Superior do 
Curso nesta Unidade Gestora do MPU.  

Art. 3º. O preâmbulo da Portaria/PRR1 Nº 50/2008 ler-se-á da seguinte maneira: 
“O PROCURADOR-CHEFE REGIONAL DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 

1ª REGIÃO, no uso das atribuições legais conferidas pela Portaria pela Portaria PGR nº 518, de 20 de outubro de 2009 e tendo 
em vista o disposto na Portaria PGR/MPU Nº 567, de 13 de novembro de 2008, que regulamenta o Programa de Estágio no 
âmbito  do Ministério Público da União, (...)” 

Art. 4º. Ao artigo 12 da Portaria/PRR1 Nº 50/2008 é conferia nova redação, conforme segue: 
“Art. 12. A seleção de candidatos para o Programa de Estágio do Curso de Direito compreenderá uma 

prova escrita – com questões objetivas e uma ou mais questões discursivas – e a orientação de lotação do estagiário aprovado 
na PRR – 1ª Região far-se-á mediante entrevista, de caráter não eliminatório.” 

Art. 5º. Ao artigo 15 da Portaria/PRR1 Nº 50/2008 é conferia nova redação, conforme segue: 
“Art. 15. Os candidatos aprovados serão convocados, por ordem de classificação, para a entrevista pelo 

supervisor designado, não sendo permitida a submissão do futuro estagiário a novas provas, testes, avaliação de currículo e/ou 
histórico escolar ou congêneres.” 

Art. 6º. Ao artigo 18 da Portaria/PRR1 Nº 50/2008 é conferia nova redação, conforme segue: 
“Art. 18. Aplicam-se aos estagiários de direito da PRR – 1ª Região, quanto aos direitos, deveres e 

proibições, o disposto na Portaria PGR/MPU N.º 567, de 13 de novembro de 2008 e, no que couber, o regime jurídico da LEI 
Nº 11.788 de 25 de setembro de 2008.” 

Art. 7º. Acrescentar novo artigo 16 à Portaria/PRR1 Nº 50/2008, conforme segue: 
“Art. 16. As entrevistas serão realizadas pelos supervisores, observando o número máximo de 03 (três) 

futuros estagiários, seguindo, tanto quanto possível, a ordem de classificação e no prazo máximo de 03 (três) dias. 
Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Portaria nº 15, de 30 de abril de 2010. 

 
Institui a publicação em meio eletrônico de peças processuais não 

acobertadas pelo sigilo legal no âmbito da Procuradoria Regional da 

República da 1ª Região e dá outras providências 
 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO, no 

uso das atribuições legais conferidas pela Portaria PGR nº 518, de 20 de outubro de 2009, e 
Considerando a Resolução CSMPF Nº 104, de 06 de abril de 2010, em específico o item XII, de seu 

artigo 1º, RESOLVE: 
Art. 1º. Fica instituída na Procuradoria Regional da República da 1ª Região a obrigatoriedade de 

divulgação, em sua página na rede mundial de computadores, dos dados relativos à movimentação processual da Unidade, 
estatísticas, bem como do inteiro teor de ações, recursos e contrarrazões, pareceres, promoções de arquivamento de inquéritos 
policiais ou procedimentos investigatórios, excetuadas as peças referentes a processos cobertos pelo sigilo constitucional ou 
legal. 

§1° Na divulgação das peças, serão adotadas providências adicionais, eventualmente necessárias, à 
preservação do direito à intimidade das partes e ao êxito da atividade institucional desenvolvida no procedimento, sem prejuízo 
do interesse público na informação.  

§2° As informações de que trata esta Portaria serão divulgadas em campos específicos, para fácil 
visualização e simples acesso dos usuários do sistema de informática. 

Art. 2º. A Chefia da Unidade viabilizará recursos humanos, técnicos e operacionais para a implantação, 
atualização, manutenção e coleta das informações a serem publicadas. 

Art. 3º. O sistema de informação eletrônica da PRR – 1ª Região será adaptado no prazo de cento e vinte 
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dias, a fim de dar cumprimento aos termos desta Portaria. 
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

DECISÃO ADMINISTRATIVA GABPCR Nº 01 
 

Em 29 de abril de 2010. 
 

ASSUNTO: Recurso Administrativo contra a decisão que aplicou as 

sanções de advertência e multa à empresa Elevadores Atlas Schindler 

S/A 

 

Referência: Processo MPF/PRR1 n. 1.01.000.000230/2009-22 
Interessada: Elevadores Atlas Schindler S/A 

 
DECISÃO 

 
Cuida-se de recurso administrativo interposto por ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A – com 

fundamento no artigo 109 - I - f da Lei 8.666/93 – contra a decisão proferida pelo Secretário Regional que, com fundamento no 
Despacho da Coordenadoria de Administração de fls. 180/184, nas Notas Técnicas nº 006/2010/Engenharia e nº 
008/2010/Engenharia, bem como no Parecer nº 040/2010/CA, aplicou à recorrente as penalidades de advertência e multa no 
percentual de 5% do valor do contrato, com respectivo registro no SICAF, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, no 
item VII do Edital e na Cláusula Décima Terceira do Contrato nº 42/2008. 

A recorrente requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do § 2º do 
artigo 109 da Lei 8.666/93. Quanto ao mérito, requereu a reforma da decisão, a fim de que não se lhe aplique qualquer sanção 
pelos fatos narrados no Parecer nº 40/2010/CA, bem como para que sejam liberados os pagamentos retidos e emitido o Termo 
de Recebimento definitivo dos serviços contratados, possibilitando-se a emissão da última fatura. 

O Secretário Regional negou efeito suspensivo ao recurso, e quanto ao mérito, manteve a decisão 
impugnada, tendo considerado que os argumentos apresentados não infirmavam as razões técnicas e jurídicas que 
determinaram a aplicação das penalidades de advertência e multa, e que a fixação da multa no percentual de 5% do valor do 
contrato foi determinada em absoluta consonância com a gravidade do ilícito contratual apurado. 

É o sucinto relatório. Passo a decidir. 
Mantenho a decisão recorrida, com razão nos mesmos fundamentos técnicos e jurídicos que a abalizaram, 

por entender que os fatos aduzidos pela recorrente foram minuciosamente analisados no Despacho da Coordenadoria de 
Administração às fls. 180/184, nas Notas Técnicas nº 006/2010/Engenharia e nº 008/2010/Engenharia e no Parecer nº 
040/2010/CA, restando devidamente comprovada a culpa da empresa Elevadores Atlas Schindler S/A no desempenho de suas 
obrigações contratuais como causa da mora na execução do objeto. 

A alegação de que as penalidades impostas afrontam o princípio da proporcionalidade improcede. A 
punição da recorrente com multa equivalente a ¼ (um quarto) do percentual máximo previsto no item VII do Edital nº 02/2008 
e na Cláusula Décima Terceira do Contrato nº 42/2008, cumulada com a sanção de advertência – consoante faculta o § 2º do 
artigo 87 da Lei 8.666/93 – apresenta-se em consonância com a gravidade do ilícito contratual praticado, porquanto, conforme 
destacou-se no Parecer nº 040/2010/CA, “a extrapolação em mais de 3 meses do prazo para a entrega dos elevadores em 
condições adequadas de funcionamento – se considerada a data da solicitação de providências pelo Gestor Substituto do 
Contrato, no sentido de que se aplicassem as cabíveis sanções à Contratada – e em mais de 5 meses (metade do prazo 
inicialmente estipulado) – a se considerar que, até a presente data, ainda não se atestou a adequada conclusão dos serviços 
contratados – configura situação de notável atraso na execução do contrato [...].” 

Tais as circunstâncias, nego provimento ao recurso interposto pela empresa Elevadores Atlas Schindler 
S/A, confirmando em todos os seus termos a decisão impugnada. 

 
ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS 

Procurador-Chefe Regional 
 

SECRETARIA REGIONAL 
 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 
 

Em 29 de abril de 2010. 
 
FORTESUL SERVIÇOS, CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA. RECONHEÇO A DÍVIDA 

referente à prestação dos serviços de manutenção predial entre os dias 05/08/2009 e 07/04/2010, no valor de R$ 86.012,02 
(oitenta e seis mil, doze reais e dois centavos), compensados R$ 47.358,37 (quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e oito 


