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Conselho Nacional do Ministério Público
.

CORREGEDORIA NACIONAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PORTARIA No- 138, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2015

O CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLI-
CO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, CON-
SIDERANDO que, dentre outras atribuições, incumbe ao Corregedor
Nacional, a teor do § 3º do art. 130-A da Constituição da República
e do art. 18, inciso VI, c/c 77, II, da Resolução nº 92, de 13 de março
de 2013 (Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério
Público), instaurar Sindicância destinada a apurar irregularidades atri-
buídas a membro ou servidor do Ministério Público;

CONSIDERANDO o teor da Portaria CNMP-CN n° 120, de
30 de setembro de 2015, publicada no D.O.U. N° 188, Seção 2, p. 62,
que instaurou sindicância para apuração da suposta falta funcional
atribuída ao Subprocurador-Geral da República Dilton Carlos Eduar-
do França;

CONSIDERANDO que cabe ao Corregedor Nacional do Mi-
nistério Público, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno do
Conselho Nacional do Ministério Público, prorrogar, motivadamente,
o prazo de conclusão da sindicância, cientificando o Plenário desta
decisão na sessão imediatamente posterior; resolve:

1. Prorrogar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar do dia
03/11/2015, o prazo para conclusão da Sindicância n°
0 . 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 11 8 / 2 0 0 8 - 0 1 .

CLÁUDIO HENRIQUE PORTELA DO REGO

Ministério Público da União
.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA-GERAL

CONSELHO SUPERIOR

EXTRATO DA 176ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 4 DE NOVEMBRO DE 2015

Início: 14h11.
Presidência: Ronaldo Curado Fleury. Presentes os Senhores

Conselheiros: Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, Rogério Rodri-
guez Fernandez Filho, Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, Cristina
Aparecida Ribeiro Brasiliano, Lia Simón (Conselheira Secretária),
Manoel Jorge e Silva Neto, Cristina Soares de Oliveira e Almeida
Nobre e Ricardo José Macedo de Britto Pereira. Ausentes, justi-
ficadamente, o Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho (Vice-Pre-
sidente), o Corregedor-Geral do MPT Maurício Correia de Mello e a
Ouvidora do MPT Heloisa Maria Moraes Rego Pires. Presente o
presidente da ANPT, o Procurador do Trabalho Carlos Eduardo de
Azevedo Lima.

Deliberação:
01 - Processo CSMPT nº 2.00.000.004656/2015-85. (EM-

BARGOS DE DECLARAÇÃO).
Interessada: Corregedoria do MPT
Embargante: Membro do MPT
Assunto: Embargos de Declaração opostos contra decisão do

CSMPT, que converteu o julgamento em diligência, com o retorno
dos autos à Comissão de Inquérito Administrativo, para comple-
mentação do Parecer Conclusivo no prazo de 15 dias, devendo a
Súmula de Acusação conter a exposição do(s) fato(s) imputado(s),
com todas as suas circunstâncias, nos termos do Art. 251 §§ 1º e 2º,
inciso I da Lei Complementar nº 75/93.

Relatora: Conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida
Nobre.

Revisora: Conselheira Lia Simón.
Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Tra-

balho decidiu, à unanimidade, pelo conhecimento e, por maioria, pelo
desprovimento dos embargos de declaração, nos termos do voto da
Conselheira Relatora, vencidos o Conselheiro Manoel Jorge e Silva
Neto que votou no sentido de acolher os embargos declaratórios, com
efeito modificativo, para rejeitar a súmula de acusação e propor o
arquivamento do inquérito administrativo, e o Conselheiro Ricardo
José Macedo de Britto Pereira que acolheu os embargos de declaração
para converter o julgamento em diligência para que a Comissão, no
prazo de 10 dias, promova a oitiva da testemunha Dra. Vera Lúcia
Carlos, Coordenadora do 2º Grau da PRT 2ª Região. Decidiu ainda o
Conselho Superior, por maioria, de ofício, alterar para 10 dias o prazo
para a Comissão de inquérito cumprir a diligência determinada na
decisão embargada, vencido o Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti
Dantas que votou no sentido de manter o prazo de 15 dias ori-
ginalmente estabelecido na decisão embargada. O Conselheiro Ma-
noel Jorge e Silva Neto juntou voto vencido.

Término: 14h42.

RONALDO CURADO FLEURY
Presidente do Conselho

SANDRA LIA SIMÓN
Conselheira Secretária

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO
DA 20ª REGIÃO

PORTARIA No- 505, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2015

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, pelo procu-
rador do Trabalho subscrito, titular do 3º Ofício Geral da Procu-
radoria Regional do Trabalho da 20ª Região/Sergipe (PRT20/SE), no
uso de suas atribuições legais e considerando:

1º) a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa como fundamentos da Re-
pública Federativa do Brasil (Constituição Federal - CF, art. 1º, in-
cisos II, III e IV);

2º) os objetivos fundamentais da República traçados no art.
3º da CF, com destaque para a constituição de uma sociedade livre,
justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização, a
redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem
de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quais-
quer outras formas de discriminação (incisos I, III e IV);

3º) os direitos e garantias fundamentais previstos no Titulo II
da CF;

4º) a valorização do trabalho humano como um dos fun-
damentos da ordem econômica, ordem esta que tem por fim assegurar
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, ob-
servados, entre outros, os princípios da função social da propriedade,
da defesa do meio ambiente, a redução das desigualdade regionais e
sociais e a busca do pleno emprego (CF, art. 170);

5º) a observância das disposições que regulam as relações de
trabalho e o favorecimento do bem-estar dos trabalhadores como
parâmetros de aferição da função social da propriedade (CF, art. 186,
incisos III e IV);

6º) o primado do trabalho como base e o bem-estar e a
justiça social como objetivos, ambos da ordem social (CF, art.
193);

7º) notícia de fato apresentada na PRT20/SE por pessoa(s)
cuja(s) identidade(s) é(são) mantida(s) sob sigilo, visto que a pu-
blicidade dos atos pode acarretar prejuízo às investigações, bem como
aos direitos da(s) pessoa(s) denunciante(s), autuada sob o número
000500.2015.20.000/3, bem como as peças de informação que a
acompanham;

8º) o quanto já apurado na fase preparatória do procedimento
acima referido, onde se verificam indícios de lesão à ordem jurídica
e a direitos constitucionalmente garantidos relacionados a IRREGU-
LARIDADES NO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO; IRREGU-
LARIDADES REMUNERATÓRIAS; e, por fim,

9º) ser o Ministério Público instituição permanente, essencial
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (CF, art. 127);

resolve, com fulcro nos arts. 129, inciso III, da CF, 6º, inciso
VII, "d" e 84, inciso II, da Lei Complementar 75/93, e 8º, § 1º, da Lei
7.347/85, instaurar INQUÉRITO CIVIL em desfavor de HT CO-
MÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA. (CNPJ
04.331.629/0001-75). Designa(m)-se o(s) servidor(es) lotado(s) no
Ofício do qual o signatário é titular para secretariar(em) o feito. Para
fins de diligências iniciais, cumpram-se as determinações contidas no
despacho que enseja esta instauração. Afixe-se a presente portaria no
local de costume.

MÁRIO LUIZ VIEIRA CRUZ

PORTARIA No- 506, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2015

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, pelo procu-
rador do Trabalho subscrito, titular do 3º Ofício Geral da Procu-
radoria Regional do Trabalho da 20ª Região/Sergipe (PRT20/SE), no
uso de suas atribuições legais e considerando:

1º) a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa como fundamentos da Re-
pública Federativa do Brasil (Constituição Federal - CF, art. 1º, in-
cisos II, III e IV);

2º) os objetivos fundamentais da República traçados no art.
3º da CF, com destaque para a constituição de uma sociedade livre,
justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização, a
redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem
de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quais-
quer outras formas de discriminação (incisos I, III e IV);

3º) os direitos e garantias fundamentais previstos no Titulo II
da CF;

4º) a valorização do trabalho humano como um dos fun-
damentos da ordem econômica, ordem esta que tem por fim assegurar
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, ob-
servados, entre outros, os princípios da função social da propriedade,
da defesa do meio ambiente, a redução das desigualdade regionais e
sociais e a busca do pleno emprego (CF, art. 170);

5º) a observância das disposições que regulam as relações de
trabalho e o favorecimento do bem-estar dos trabalhadores como
parâmetros de aferição da função social da propriedade (CF, art. 186,
incisos III e IV);

6º) o primado do trabalho como base e o bem-estar e a
justiça social como objetivos, ambos da ordem social (CF, art.
193);

7º) notícia de fato apresentada na PRT20/SE por pessoa(s)
cuja(s) identidade(s) é(são) mantida(s) sob sigilo, visto que a pu-
blicidade dos atos pode acarretar prejuízo às investigações, bem como
aos direitos da(s) pessoa(s) denunciante(s), autuada sob o número
000497.2015.20.000/5, bem como as peças de informação que a
acompanham;

8º) o quanto já apurado na fase preparatória do procedimento
acima referido, onde se verificam indícios de lesão à ordem jurídica
e a direitos constitucionalmente garantidos relacionados a IRREGU-
LARIDADES REMUNERATÓRIAS; e, por fim,

9º) ser o Ministério Público instituição permanente, essencial
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (CF, art. 127);

resolve, com fulcro nos arts. 129, inciso III, da CF, 6º, inciso
VII, "d" e 84, inciso II, da Lei Complementar 75/93, e 8º, § 1º, da Lei
7.347/85, instaurar INQUÉRITO CIVIL em desfavor de VIASERV
TERCEIRIZAÇÃO LTDA. (CNPJ 41.102.641/0001-34). Designa(m)-
se o(s) servidor(es) lotado(s) no Ofício do qual o signatário é titular
para secretariar(em) o feito. Para fins de diligências iniciais, cum-
pram-se as determinações contidas no despacho que enseja esta ins-
tauração. Afixe-se a presente portaria no local de costume.

MÁRIO LUIZ VIEIRA CRUZ

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

PORTARIA No- 587, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo artigo 124, inciso XX, da Lei
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e pelo artigo 1º, inciso
I, da Portaria nº 290/PGJM, de 5 de dezembro de 2013, resolve:

1. Transformar, sem aumento de despesa, 4 (quatro) Funções
Comissionadas FC-2 e 2 (duas) Funções Comissionadas FC-1, criada
pela Lei nº 10.771, de 21 de novembro de 2003, na estrutura do
Ministério Público Militar, em 4 (quatro) Funções Comissionadas FC-
3, observadas as correspondências estabelecidas pelo art. 18 da Lei nº
11.415, de 15 de dezembro de 2006.

2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

JAIME DE CASSIO MIRANDA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL
E TERRITÓRIOS

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA
DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL

PORTARIA No- 203, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2015

Os Promotores de Justiça do do Ministério Público DF e
Territórios em ofício junto à 5ª PRODEP, no uso de suas atribuições
legais conferidas pela Lei Complementar nº 75/93, resolve: instaurar
o Inquérito Civil Público, registrado no Sisproweb sob nº
08190.108532/15-66, que tem como interessado: NOVACAP e Castro
Mello Arquitetura Ltda, para apurar prática de improbidade admi-
nistrativa por lesão ao patrimônio público no procedimento de con-
tratação de empresa de arquitetura para elaboração do projeto ar-
quitetônico do Estádio Nacional de Brasília .

ROBERTO CARLOS SILVA
Promotor de Justiça

CLÁUDIO JOÃO MEDEIROS MIYAGAWA FREIRE
Promotor de Justiça

PORTARIA No- 204, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2015

O Promotor de Justiça do Distrito Federal e Territórios em
exercício na 1ª PRODEP, em substituição na 5ª PRODEP, no uso de
suas atribuições legais conferidas pela Lei Complementar nº 75, de 20
de maio de 1993, resolve: instaurar o Inquérito Civil Público, re-
gistrado no Sisproweb sob nº 08190.108528/15-99, que tem como
interessado: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hí-
dricos do DF e Empresa Planalto Service Ltda., para apuração de
fatos relacionados à terceirização de atividade típica de Servidor Pú-
blico na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
do DF pela Empresa Planalto Service Ltda.

ROBERTO CARLOS SILVA

PORTARIA No- 205, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2015

O Promotor de Justiça do Distrito Federal e Territórios em
exercício na 1ª PRODEP, em substituição na 5ª PRODEP, na forma
do art. 8º, § 1º, da Lei 7.345/1985 e art. 7º, inciso I da Lei Com-
plementar nº 75/1993, resolve: instaurar o Inquérito Civil Público,
registrado no Sisproweb sob nº 08190.108529/15-51, que tem como
interessado: Coordenação de Processos administrativos Disciplinar,
Elomar Lobato e Corregedoria-Geral do DF, para apuração de fatos
relacionados ao processo apuratório da coordenação de processos
administrativos disciplinar o que pode ensejar responsabilidade por
ato de improbidade administrativa.

ROBERTO CARLOS SILVA
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