
Corregedoria Nacional

PORTARIA CNMP-CN Nº 12, DE 27 DE JANEIRO DE 2014.

O  CORREGEDOR  NACIONAL  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO,  com

fundamento  no artigo  130-A,  parágrafo  2º,  inciso  III,  e  parágrafo  3º,  inciso  I,  da

Constituição da República e nos artigos 18, inciso VI, 77, inciso IV, e parágrafo 2º e

89, parágrafo 2º, todos da Resolução nº 92, de 13 de março de 2013 (Regimento

Interno do Conselho Nacional  do Ministério Público) e com base na Reclamação

Disciplinar n. 0.00.000.000183/2012-13,

RESOLVE:

1. Instaurar  Processo  Administrativo  Disciplinar  em  face  de  SAMIR  CABUS

NACHEF JÚNIOR,  membro do Ministério Público Federal,  ocupante do cargo de

Procurador da República, em razão dos seguintes fatos:

Primeiro fato:

No  dia  29  de  dezembro  de  2011,  no  setor  de
desembarque internacional de passageiros do aeroporto internacional Luiz
Eduardo  Magalhães,  em  Salvador/BA,  o  reclamado  SAMIR  CABUS
NACHEF JÚNIOR, valendo-se indevidamente do cargo de Procurador da
República e de prerrogativas inerentes ao cargo, deixou de desempenhar
com zelo e probidade as suas funções e deixou de guardar decoro pessoal.

O  irmão  do  reclamado  estava  sendo  alvo  de
fiscalização  aduaneira  no  setor  de  desembarque  internacional  de
passageiros  do  aeroporto  internacional  Luiz  Eduardo  Magalhães,  em
Salvador/BA. Então, para prestar auxílio ao irmão, o reclamado violou o
local  destinado  à  fiscalização.  Instado  a  deixá-lo,  se  recusou,
desobedecendo à ordem de Auditora da Receita Federal, identificando-se
como Procurador da República, exasperando-se com a servidora pública,
chamando-a de “arrogante”. Além disso, na ocasião, o reclamado afirmou
que  a  presença  dele  no  local  consistia  em  prerrogativa  de  membro  do
Ministério  Público  Federal.  Essas  circunstâncias  provocaram  o
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acionamento  da  Polícia  Federal,  cujos  agentes  lá  compareceram  e
retiraram o reclamado do recinto.

Segundo fato:

No dia 29 de janeiro de 2012,  no posto da Polícia
Federal  do  aeroporto  internacional  Luiz  Eduardo  Magalhães,  em
Salvador/BA, o reclamado SAMIR CABUS NACHEF JÚNIOR, valendo-se
indevidamente  do  cargo de  Procurador  da  República  e  de  prerrogativas
inerentes  ao  cargo,  deixou  de  se  declarar  impedido,  nos  termos  da lei;
deixou de desempenhar com zelo e probidade as suas funções; e deixou de
guardar decoro pessoal.

Após  tomar  conhecimento  de  que  contra  si  fora
lavrado  auto  de  infração  pela  Receita  Federal,  decorrente  do  episódio
verificado no mesmo aeroporto no dia 29 de dezembro de 2011, o reclamado
voltou ao aeroporto e lá, identificando-se como Procurador da República,
requisitou o auxílio da Polícia Federal para entrevistar a Fiscal de Plantão
e, ocorrendo prisão em flagrante, conduzi-la até a nossa Superintendência
em Água de Meninos.

O  intuito  do  reclamado  era  o  de  constranger  a
Auditora  da  Receita  Federal,  prendendo-a  ou  conduzindo-a  para
depoimento, por ter ela lavrado contra ele um auto de infração tributária.
Para  tanto,  ao  requisitar  a  Polícia  Federal,  infringindo  o  seu  dever
funcional de se dar por suspeito, o reclamado fez mau uso de prerrogativa
inerente  ao  cargo  de  Procurador  da  República  para  a  satisfação  de
interesse pessoal. 

2. Indicar, atendendo à exposição fática supra e tendo em vista que o reclamado

SAMIR CABUS NACHEF JÚNIOR praticou as infrações disciplinares tipificadas no

art. 236, incisos IX e X, da LC 75/93 (primeiro fato) e as infrações disciplinares

tipificadas no art. 236, incisos VI, IX e X, da LC 75/93 (segundo fato), a aplicação de

pena de censura, nos termos do art. 239, inciso II, da LC 75/93. 
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3. Determinar a ciência do Processo Administrativo Disciplinar ao interessado, na

forma  do  artigo  41,  inciso  II,  combinado  com  o  parágrafo  5º,  da  Resolução  nº

92/2013 (RICNMP), com encaminhamento de cópia da decisão de instauração e da

respectiva Portaria.

4.  Indicar,  para  composição do rol  de  testemunhas (artigo  89,  parágrafo   2º,  da

Resolução nº 92/2013 - RICNMP), as pessoas:  Thereza Christina Teixeira Rocha;

José Cláudio Alves;  João Batista  Morant Braid;  Francisca da Conceição de Brito

Gonzaga;  Rita  de Cássia Lemos Bulhões;  Alisson Alves da Silva;  e  Ruy Gomes

Silva, sem prejuízo de outras que o Relator entenda devam ser ouvidas no Processo

Administrativo Disciplinar.

5. Determinar a distribuição do Processo Administrativo Disciplinar a um Conselheiro

Relator, após o cumprimento do disposto no artigo 77, inciso IV, parágrafos 1º e 2º,

da Resolução nº 92/2013 (RICNMP).

6. Determinar o apensamento da Reclamação Disciplinar nº 0.00.000.000183/2012-

13 ao Processo Administrativo Disciplinar instaurado.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD

Corregedor Nacional do Ministério Público
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