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Ministério dos Transportes
.

GABINETE DO MINISTRO

DESPACHO DO MINSTRO
Em 18 de junho de 2015

Nº 211 - Processo nº: 50500.279849/2014-55
Interessado: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT
Assunto: Prorrogação do prazo previsto para a extinção das auto-
rizações especiais.

1 - Em face do que consta e foi proposto no Processo nº
50500.279849/2014-55, resolvo, conforme disposto do art. 5° da Lei
n° 12.996, de 18 de junho de 2014, e considerando o Despacho n°
00042/2015/CONJUR-MT/CGU/AGU emitido pela Consultoria Ju-
rídica desta Pasta, AUTORIZAR a prorrogação das autorizações es-
peciais vigentes para os serviços de transporte rodoviário interes-
tadual e internacional de passageiros até o dia 30 de novembro de
2016.

2 - Encaminhe-se o presente processo à Agência Nacional de
Transportes Terrestres - ANTT, para adoção das providências sub-
sequentes.

ANTONIO CARLOS RODRIGUES

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES

DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO Nº 4.748, DE 18 DE JUNHO DE 2015

Altera a Resolução nº 4.674, de 17 de abril
de 2015, que Altera a Resolução nº 3.658,
de 19 de abril de 2011, que regulamenta o
art. 5º-A da Lei nº 11.442, de 5 de janeiro
de 2007

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres -
ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DG - 021,

de 18 de junho de 2015, e no que consta dos Processos nos

50500.078948/2015-01 e 50500.090590/2015-86, resolve:
Art. 1º Alterar o artigo 2º da Resolução 4.674, de 17 de abril

de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º Esta Resolução entra em vigor após 120 (cento e

vinte) dias da data de sua publicação." (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua pu-

blicação.

JORGE BASTOS
Diretor-Geral

RESOLUÇÃO Nº 4.749, DE 18 DE JUNHO DE 2015

Prorroga as Autorizações Especiais para a
prestação dos serviços de transporte rodo-
viário interestadual e internacional de pas-
sageiros.

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres -
ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DAL -

191, de 18 de junho de 2015, e no que consta do Processo nº
50500.064642/2008-30.

CONSIDERANDO que o art. 5º da Lei nº 12.996, de 18 de
junho 2014, estabelece que os prazos das Autorizações Especiais
vigentes para os serviços de transporte rodoviário interestadual e
internacional de passageiros poderão ser prorrogados, a critério do
Ministro de Estado dos Transportes, mediante proposta da ANTT;

CONSIDERANDO que pela Deliberação nº 167, de 11 de
junho de 2015, a Diretoria da ANTT propôs ao Ministro de Estado
dos Transportes a prorrogação das Autorizações Especiais vigentes
para os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional
de passageiros até o dia 30 de novembro de 2016; e

CONSIDERANDO o Despacho nº 211/2015, de 18 de junho
de 2015, do Ministro de Estado dos Transportes, que autorizou a
prorrogação nos termos propostos pela ANTT, resolve:

Art. 1º Prorrogar o prazo das Autorizações Especiais para a
prestação dos serviços de transporte rodoviário interestadual e in-
ternacional de passageiros até o dia 30 de novembro de 2016, po-
dendo expirar antes quando da finalização de concessão de permissão
ou de autorização na forma, respectivamente, de edital e regulamento
específico.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JORGE BASTOS
Diretor-Geral

DELIBERAÇÃO Nº 165, DE 11 DE JUNHO DE 2015

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres -
ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DCN -

143, de 10 de junho de 2015, e no que consta do Processo nº
50500.197252/2014-93, delibera:

Art. 1º Encaminhar ao Exm.º Senhor Ministro de Estado dos
Transportes a proposta de Declaração de Utilidade Pública de imóvel
adjacente à Rodovia Governador Henrique Santillo, BR-060/GO,
abrangido e delimitado pelas coordenadas topográficas descritas na
planta e no memorial descritivo constantes do referido processo, si-
tuado no município de Alexânia, no estado de Goiás, necessário à
execução das obras de implantação da Praça de Pedágio P01 no km
043+000m.

Art. 2º A descrição da área mencionada no art. 1º consta do
Anexo a esta Deliberação.

Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.

JORGE BASTOS
Diretor-Geral

ANEXO

I - Área 01 - Uma fração de terras, com área superficial de
5.906m² (cinco mil, novecentos e seis metros quadrados), com as
seguintes dimensões, divisas e confrontações: partindo-se do Ponto
01, situado na extremidade norte da área, junto à cerca que faz divisa
com a faixa de domínio da Rodovia Governador Henrique Santillo,
BR-060/GO, segue-se por 44,09m até o Ponto 02; deste, parte-se em
linha reta, formando um ângulo interno com o alinhamento anterior
de 142°03'37", até o Ponto 03, por uma distância de 69,85m; deste,
parte-se em linha reta, formando um ângulo interno com o alinha-
mento anterior de 162°36'21", até o Ponto 04, por uma distância de
93,50m; deste, parte-se em linha reta, formando um ângulo interno
com o alinhamento anterior de 108°44'36", até o Ponto 05, por uma
distância de 18,05m; deste, parte-se em linha reta, formando um
ângulo interno com o alinhamento anterior de 85°17'02", até o Ponto
06, por uma distância de 169,51m; deste, parte-se em linha reta,
formando um ângulo interno com o alinhamento anterior de
169°05'36", até o Ponto 01, ponto inicial do levantamento, por uma
distância de 26,16m.

DELIBERAÇÃO Nº 166, DE 11 DE JUNHO DE 2015

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres -
ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DCN -

152, de 10 de junho de 2015, e no que consta do Processo nº
50500.114066/2015-16, delibera:

Art. 1º Conhecer o requerimento, e no mérito, conceder o
parcelamento dos débitos à empresa TRANSPORTES E LOG. PA-
RADA DOS AMIGOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
11.291.682/0001-55, atualizados até a presente data, em 30 (trinta)
parcelas, de acordo com a Resolução ANTT n° 3.561, de 12 de
agosto de 2010.

Art. 2º Determinar à GEAUT a expedição do boleto referente
à primeira parcela e a baixa do impedimento somente após a quitação
integral deste.

Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.

JORGE BASTOS
Diretor-Geral

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO
1.00002/2015-92
REQUERENTE: Ana Luiza Lima Fazza
REQUERIDO: Ministério Público do Estado de São Paulo

DECISÃO

(...) Ante o exposto, em razão da falta de competência deste
Conselho Nacional para a análise da questão e da manifesta im-
procedência do pleito, determino o arquivamento do presente pro-
cedimento, nos termos do art. 43, inc. IX, "b" e "c", do RICNMP.

Comunique-se a requerente.

MARCELO FERRA DE CARVALHO
Relator

PROCESSO:RPA Nº 1.00024/2015-99
RELATOR: CONSELHEIRO ANTÔNIO PEREIRA DUARTE
REQUERENTE: ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVAL-
CANTE MACHADO - PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO CEARÁ
REQUERIDO:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ

DECISÃO

(...)Ante o exposto, sem prejuízo de posterior reexame da pre-
tensão deduzida no mérito da inicial, em sede de cognição exauriente do
pleito, defiro o pedido de medida liminar na forma do art. 43, in. VIII,
c/c 126, parágrafo único, do RICNMP, determinando a imediata sus-
pensão da decisão proferida pelo Órgão Especial do Colégio de Pro-
curadores de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do procedimento nº
31542/2014-3, até a apreciação definitiva da matéria pelo Plenário deste
CNMP. Determino, outrossim, a notificação da procuradora de Justiça
Zélia Maria de Moraes Rocha, relatora do acórdão, para, no prazo de 15
(quinze) dias, prestar as informações que entender cabíveis acerca dos
fatos narrados na inicial. Intimem-se.

ANTÔNIO PEREIRA DUARTE
Relator

DECISÃO DE 18 DE JUNHO DE 2015

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO Nº
1 . 0 0 0 11 / 2 0 1 5 - 8 3
RELATOR: Conselheiro Leonardo de Farias Duarte
REQUERENTE: Afonso Tavares Dantas Neto
REQUERIDO: Ministério Público do Estado do Ceará
DECISÃO

(...) Diante do exposto, não conheço do presente procedimento
de controle administrativo e determino o arquivamento dos autos, com
fulcro no art. 43, inciso IX, alínea a, do Regimento Interno do Conselho
Nacional do Ministério Público.

LEONARDO DE FARIAS DUARTE
Relator

CORREGEDORIA NACIONAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DECISÃO DE 17 DE JUNHO DE 2015

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR Nº 0.00.000.000350/2015-61
RECLAMANTE: EDSON SOUSA DA SILVA
RECLAMADO: MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRA-
BALHO

Trata-se de recurso interno interposto pelo requerente (f. 18)
em face da decisão de f. 16, que determinou o arquivamento da re-
clamação disciplinar, nos termos do parecer de f. 9/15.

Considerando que a petição foi protocolizada neste Conselho
Nacional do Ministério Público em 11/06/2015 (f. 18), antes mesmo da
juntada do aviso de recebimento aos autos, conheço do recurso in-
terposto, eis que tempestivo.

Mantenho a decisão impugnada por suas próprias razões.
Na forma dos artigos 153 e 154 do Regimento Interno do

CNMP, determino o envio dos autos à Secretaria Geral para distribuição
a um Conselheiro Relator.

Publique-se
Registre-se e
Intime-se.

Brasília-DF, 17 de junho de 2015
ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD

Corregedor Nacional do Ministério Público

Conselho Nacional do Ministério Público
.

PLENÁRIO

DECISÕES DE 17 DE JUNHO DE 2015

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO
1.00001/2015-39
REQUERENTE: Antonio Padini Neto
REQUERIDO: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECISÃO

(...) Ante o exposto, em razão da falta de competência deste
Conselho Nacional para a análise da questão, determino o arqui-
vamento do presente procedimento, nos termos do art. 43, inc. IX,
"c", do RICNMP.

Comunique-se o requerente.

MARCELO FERRA DE CARVALHO
Relator
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