
 

 

 

 

AVISO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PORTARIA 169/201 4 
 

                 O Presidente do CRF/MG – Conselho Regional de Farmácia do Estado de 

Minas Gerais, Farm. Vanderlei Eustáquio Machado, no regular exercício de suas 

atribuições e com base no artigo 11, da Lei 3.820, de 11 de novembro de 1960; 

Considerando o artigo 1º e 2º da Lei Federal nº 9.784/99, que define as normas básicas e 

princípios sobre o Processo Administrativo no intuito de alcançar o cumprimento dos 

fins da Administração Pública, sendo obrigadas a apurar o fiel cumprimento dos 

preceitos normativos e interesse público; Considerando o acordo firmado entre o 

CRF/MG, representado naquela data pelo Presidente Dr. Luciano Martins Rena Silva e 

a Farmacêutica Fiscal Nínive Gomes Costa; Considerando os reiterados atestados 

médicos apresentados pela Farmacêutica Fiscal Nínive Gomes Costa após sua 

readmissão e a sua afirmação de que se encontrava em condições de trabalho no 

momento da audiência; Considerando o não atendimento à convocações feitas pelo 

CRF/MG; Considerando a perícia médica realizada por perito designado pelo Juízo, na 

reclamatória trabalhista movida pela Farmacêutica Fiscal Nínive Gomes Costa contra o 

CRF/MG;  Considerando que não há notícia de que os valores referentes ao Plano de 

Demissão Voluntária - PDV, em que a Farmacêutica Fiscal Nínive Gomes Costa teria 

feito adesão tenham sido devolvidos aos cofres do CRF/MG; Considerando a Súmula 

473 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “A administração pode anular seus 

próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 

originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial.” RESOLVE: Artigo. 1º - Fica criada a Comissão de Processo Administrativo 

para instruir e apurar sobre o estado de saúde da Farmacêutica Fiscal Nínive Gomes 

Costa, tendo em vista os reiterados atestados médicos apresentados e também sobre a 

devolução dos valores referentes ao Plano de Demissão Voluntária - PDV. Artigo. 2º - 

Para efeito do disposto no artigo anterior, serão observados os critérios limites da Lei 

Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Artigo. 3º - A Comissão de Processo 



 

 

Administrativo fica constituída da seguinte forma: Membros Efetivos: a) Vera Lúcia de 

Paiva – Gerente de Infraestrutura; b) Dilson Araújo de Souza – Advogado; c) Décius  

 

Vinícius Mota Pereira – Gerente de Tecnologia da Informação; Parágrafo Primeiro: Na 

condição de membro suplente, integra também a Comissão de Processo Administrativo, 

na eventualidade da falta de membro efetivo; a) Wanderson Lacerda de Deus – 

Assistente Administrativo. Parágrafo Segundo: A presidência desta Comissão será 

exercida pelo membro efetivo indicado na alínea “a” do caput deste artigo. Parágrafo 

Terceiro: No caso de ausência, impedimento ou outro motivo que impeça o exercício da 

presidência pelo membro indicado na alínea “a” do caput deste artigo, esta será exercida 

pelo membro imediatamente subsequente, na ordem constante no artigo 3º. Artigo 4º - 

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e revoga as disposições em 

contrário.  
 

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2014. 

 
 

Farm. Vanderlei Eustáquio Machado  
Presidente do CRF/MG. 

 


