MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA
PORTARIA Nº 36, DE 7 DE OUTUBRO DE 2013.
A Excelentíssima Senhora Gisele Dias de Oliveira Bleggi Cunha, Procuradora da
República no Estado de Rondônia, Representante Estadual da 3ª e 4ª Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a quantidade de procedimentos administrativos instaurados no
âmbito do 6º Ofício da Tutela Coletiva desta Procuradoria da República, responsável pelos feitos
atinentes à 3ª e 4ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (consumidor e
meio ambiente e patrimônio cultural).
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 63/2010 do CNMP que criou as Tabelas
Unificadas do Ministério Público com o objetivo de padronizar e promover a uniformização
taxonômica e terminológica de classes, assuntos e movimentação processual judicial/extrajudicial,
nas unidades do Ministério Público da União e dos Estados;
CONSIDERANDO a recente alteração no Sistema Único que adequou o registro dos
procedimentos extrajudiciais em trâmite neste Ministério Público Federal à mencionada resolução;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de padronizar condutas e sistematizar o
andamento dos trabalhos no âmbito deste 6º Ofício;
RESOLVE
Art. 1º. Determinar aos servidores lotados no ofício que, no prazo de 30 (trinta) dias,
procedam a alteração das nomenclaturas dos procedimentos em trâmite neste ofício, conforme
Tabelas Unificadas do Ministério Público, de forma a padronizar e promover a uniformização
taxonômica e terminológica de classes, assuntos e movimentação processual judicial/extrajudicial,
nas unidades do Ministério Público da União e dos Estados, nos termos do artigo 1º da Resolução nº
63/2010 do CNMP.
Art. 2º. Cópia da presente Portaria deverá ser juntada, independente de despacho, em
todos os autos em trâmite neste gabinete, quer sejam relativos à 3ª ou à 4ª CCR.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se
imediatamente aos feitos em andamento.
Publique-se e dê-se ciência aos servidores lotados no 6º Ofício.
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