
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 2ª REGIÃO

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA PRR2 Nº 265, DE 20 DE JUNHO DE 2016.

Vide Portaria PRR2 nº 39, de 5 de fevereiro de 2018
Vide Portaria PRR2 nº 294, de 19 de junho de 2017
Alterada pela Portaria PRR2 nº 215, de 4 de maio de 2017
Alterada pela P  ortaria   PRR2   n  º 72,   de   3   de fevereiro de   2017  

Institui o Núcleo Criminal de Combate à Corrupção (NCCC) da PRR – 2ª
Região  e  regulamenta  a  distribuição  processual  quanto  aos  feitos  a  ele
relacionados.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA

DA 2ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos poderes que lhe são conferidos

pelo artigo 50, II, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, pelo artigo 56, do Regimento

Interno Diretivo do Ministério Público Federal (Portaria PGR nº 357 de 5 de maio de 2015) e pela

Portaria PGR nº 279, de 14 de abril de 2014,

CONSIDERANDO o  disposto  no  artigo  19,  inciso  V  do  Ato  Conjunto

PGR/CASMPU nº 1/2014, que regulamentou a Lei de Ofícios;

CONSIDERANDO a atribuição da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, bem como

o objetivo de aumentar a efetividade da atuação do Ministério Público Federal com relação aos

delitos especificados no artigo 2º, parágrafo 5º, da Resolução CSMPF nº 148/2014;

CONSIDERANDO que o Mapa Estratégico do Ministério Público Federal pretende

que até o ano de 2020 a Instituição seja reconhecida nacional e internacionalmente pela excelência

no combate ao crime e à corrupção;

CONSIDERANDO que a experiência do modelo híbrido de NCC, instituído pela

Portaria  PRR2  nº  205,  de  1º  de  dezembro  de  2014,  não  foi  referendada  pelo  Colégio  de

Procuradores da Procuradoria Regional da República da 2ª Região;

CONSIDERANDO a  deliberação  tomada  pela  maioria  dos  membros  do  Núcleo
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Criminal – NUCRIM da PRR2, resolve:

Capítulo I – Da criação do NCCC e suas atribuições

Artigo 1º. Fica instituído o Núcleo Criminal de Combate à Corrupção (NCCC) da

Procuradoria  Regional  da  República  da  2ª  Região,  que  será  composto  por  4  (quatro)  ofícios

originados do Núcleo Criminal (NUCRIM). 

Artigo 2º.  Aos ofícios do NCCC serão aleatória e indistintamente distribuídos os

processos e procedimentos relativos aos seguintes temas:

I – crimes tipificados no Capítulo I, do Título XI, do Código Penal (crimes praticados

por funcionários públicos contra a administração em geral), exceto os enunciados nos artigos 323 e

324, e conexos;

II – crimes tipificados nos artigos 332, 333 e 335 do Código Penal (crimes praticados

por particular contra a administração em geral), e conexos;

III –  crimes tipificados no Capítulo II-A, do Título XI, do  Código Penal (crimes

praticados por particular contra a administração pública estrangeira), e conexos;

IV –  crimes  tipificados  no  Decreto-lei  nº  201/67 (crimes  de responsabilidade  de

prefeitos e vereadores), e conexos;

V – crimes tipificados nos artigos 89 a 98, da Seção III , do Capítulo IV, da Lei nº

8.666/93 (Lei das Licitações), e conexos.

VI – infrações  criminais  e  disciplinares  de  competência  do  Pleno  e  do  Órgão

Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Parágrafo 1º. Os feitos referidos no inciso VI também serão distribuídos ao ofício

titularizado pelo Procurador-Chefe,  que manterá as suas atribuições em relação aos processos e

procedimentos  distribuídos  ao mesmo até  a  publicação desta  Portaria,  promovendo-se a  devida

compensação.

Parágrafo 2º. Caberá ao Procurador-chefe realizar as sessões de julgamento do Pleno

e do Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Artigo 3º. O membro integrante do NCCC deverá, preferencialmente, atuar de forma

coordenada e integrada com o membro integrante dos NCCs das Procuradorias da República no Rio

de Janeiro e no Espírito Santo.

Artigo 4º. Se no exame de algum processo ou procedimento no âmbito da PRR–2ª

Região forem identificados pelo Procurador Regional oficiante indícios dos crimes referidos no
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artigo  2º  desta  Portaria,  poderá  encaminhar  as  respectivas  peças  que  forem  pertinentes  ao

Coordenador do NCCC, para conhecimento e providências cabíveis.

Capítulo II – Da designação dos integrantes do NCCC

Artigo 5º. A  designação dos membros que titularizarão os ofícios do NCCC será

precedida de remoção voluntária e aberta a todos os Membros da Unidade, observando-se o critério

da antiguidade.

Capítulo III – Da distribuição de feitos ao NCCC, da acumulação de ofícios e das

sessões de julgamento

Artigo  6º. O  primeiro  processo  ou  procedimento  administrativo  recebido  pelo

membro componente do NCCC estabelecerá a prevenção para os demais correlatos, quer seja de

atribuição originária, quer seja em fase recursal.

Artigo  6º.  A atuação  dos  integrantes  do  NCCC  se  dará  de  forma  originária  ou

recursal (custos legis). Os Ofícios Regionais 37º e 46º exercerão atribuição originária e os Ofícios

Regionais 39º e 45º exercerão atribuição recursal (custos legis). (Redação dada pela Portaria PRR2

nº 215, de 4 de maio de 2017)

Parágrafo único.  Os feitos criminais já distribuídos aos três ofícios originários do

NUCRIM  no  extinto  NCC  (Portaria  PRR2  nº  205/2014)  permanecerão  tombados  perante  os

mesmos, enquanto os distribuídos aos dois ofícios devolvidos ao NTCC serão redistribuídos quando

do seu retorno à PRR2, observando-se os critérios da aleatoriedade e compensação. (Revogado pela

Portaria PRR2 nº 215, de 4 de maio de 2017)

§ 1º O primeiro feito judicial ou extrajudicial recebido pelo membro componente do

NCCC estabelecerá  sua  prevenção  para  os  demais  correlatos,  conforme sua  forma  de  atuação.

(Redação dada pela Portaria PRR2 nº 215, de 4 de maio de 2017)

§ 2º Nos afastamentos, a movimentação processual ocorrerá equitativamente entre os

demais ofícios integrantes do NCCC, independentemente da forma de atuação. (Redação dada pela

Portaria PRR2 nº 215, de 4 de maio de 2017)

§ 3º Os feitos judiciais e extrajudiciais serão redistribuídos, observadas as formas de

atuação acima mencionadas, bem como os critérios de aleatoriedade e compensação. (Redação dada

pela Portaria PRR2 nº 215, de 4 de maio de 2017)

Artigo 7º. As substituições dos ofícios do NCCC, com efeitos financeiros, na forma

do  Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 1/2014, ocorrerão entre os seus próprios integrantes,  sendo

suprida pela lista complementar de todos os Núcleos, nos termos da Portaria PRR2 nº 182/2014. 
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Artigo 7º. As substituições dos ofícios do NCCC, com efeitos financeiros, na forma

do Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 1/2014, ocorrerão entre os seus próprios integrantes, na forma o

§2º do artigo 6º, sendo suprida pela lista complementar de todos os Núcleos, nos termos da Portaria

PRR2 nº182/2014. (Redação dada pela Portaria PRR2 nº 215, de 4 de maio de 2017)

Parágrafo único. Poderá o Colégio do NUCRIM autorizar as substituições dos seus

ofícios pelos membros do NCCC, na forma do Parágrafo 2º do Artigo 3º da  Portaria PRR2 nº

182,de 10 de dezembro de 2014, com redação dada pela Portaria PRR2 nº 203, de 29 de junho de

2015.

Artigo 8º. Nas substituições sem efeitos financeiros serão observados os critérios

ordinários de distribuição previstos no artigo 9º, § 1º, da Portaria PRR2 nº 176/2014, ou seja, com

rodízio geral interno no próprio NCCC.

Parágrafo 1º. Haverá substituição sem efeitos financeiros:

I – nos afastamentos por períodos de até 3 dias (artigo 2º, inciso I, da Portaria PRR2

nº 182/2014);

II – nos afastamentos sem prejuízo de distribuição, ainda que parcialmente (artigo 2º,

II, da Portaria PRR2 nº 182/2014);

II e III;

III – quando não houver membro disponível nas listas de substituição (independente

e complementar);

IV – nos períodos de dispensa de distribuição que antecedem às férias e licenças-

prêmio (data-prazo do artigo 5º da Portaria PRR2 nº 139/2013);

V – nos afastamentos em decorrência de viagens institucionais (artigo 6º da Portaria

PRR2 nº 139/2013).

Parágrafo  2º. O disposto  no  caput deste  artigo  não  se  aplicará  quando  eventual

licença médica de um membro do NCCC, antecedida pelos afastamentos de outros dois por motivo

de férias ou licença-prêmio, resultar no exercício de um único membro no Núcleo, quando serão

distribuídos ao NUCRIM (rodízio geral externo).

Artigo  9º. Os integrantes  do  NCCC serão  designados  para  a  escala  ordinária  de

sessões dos membros do NUCRIM, com preferência para as sessões da 1ª Seção Especializada do

TRF2, sem prejuízo de solicitarem ao Procurador Regional da República designado a participação

em outros julgamentos de feitos de atribuição do NCCC.

Capítulo IV – Das disposições finais
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Artigo 10. Os feitos já distribuídos ao extinto Núcleo de Feitos Criminais do Órgão

Especial do TRF2 permanecerão nos gabinetes (ofícios) atuais até a sua devolução ao Tribunal, e

nos retornos seguintes serão distribuídos aos ofícios do NCCC. 

Art. 11. Serão aplicados, no que não contrariar as regras específicas previstas nesta

Portaria, os atos normativos que disciplinam as regras de prevenção, classificação e distribuição

processual (Portarias PRR2 nº 26/2014, nº 141/2014, nº 174/2014 e nº 176/2014), bem como as de

férias  e  outros  afastamentos  (Portaria  PRR2  nº  139/2013),  substituição  de  ofícios  (Portaria  nº

182/2014),  de  comparecimento  e  substituição  de  membros  nas  sessões  de  julgamento  (Portaria

PRR2 nº 92/2010) e as que regulam o regime de plantão judicial (Portaria PRR2 nº 430/2015),

sendo certo que onde escrito “Núcleo de Combate à Corrupção” ou “NCC”, passa-se a considerar

“Núcleo Criminal de Combate à Corrupção” ou “NCCC”.

Artigo 12. Os analistas processuais que prestarão apoio aos integrantes do NCCC

deverão ficar exclusivamente designados para atuarem nos feitos relativos ao novo Núcleo, salvo

impossibilidade devidamente justificada, a critério da chefia da Unidade.

Artigo  13. Em  até  15  (quinze)  dias  da  publicação  desta  Portaria  deverão  os

integrantes do NCCC indicar, entre si, um Coordenador, a ser nomeado pelo Procurador-Chefe para

mandato renovável por até 12 meses, ao qual caberá interagir com as Coordenadorias Tutela/Cível e

Criminal, além da COJUD, inclusive  para dirimir eventuais dúvidas a respeito de distribuição de

feitos.

Artigo 14. A COJUD deverá prestar apoio ao NCCC e operacionalizar, com o auxílio

da Seção de Acompanhamento de Matéria da Tutela Coletiva e Cível – SAMTCC e a Seção de

Acompanhamento  de  Matéria  Criminal  –  SAMCRI,  as  distribuições  de  feitos  previstas  nesta

Portaria.

O artigo 8º da Portaria PRR2 nº 142, de 24 de julho de 2014 passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Artigo  8º.  Os  inquéritos,  outros  procedimentos  investigatórios,  as  ações  penais

contra  juízes  e  membros  do  Ministério  Público  da  União e  os  Procedimentos  Administrativos

Disciplinares de competência do Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na

forma  dos  artigos  12,  inciso  XIII  e  12-A,  incisos  V  e  VIII  do  seu  Regimento  Interno,  serão

distribuídos aos membros que compõem o Núcleo Criminal de Combate à Corrupção (NCCC).”

Artigo 16.  Ao Procurador-Chefe caberá decidir  acerca das questões  não previstas

nesta Portaria, após consultado o Coordenador do NCCC.

Artigo 17. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria PRR2 nº
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205, de 1º de dezembro de 2014 e o Parágrafo único do Artigo 8º da Portaria PRR2 nº 142, de 24 de

julho de 2014.

Publique-se.  Encaminhe-se cópia desta  Portaria  ao Egrégio Conselho Superior  do

Ministério Público Federal e ao Excelentíssimo Senhor Coordenador da 5ª Câmara de Coordenação

e Revisão do Ministério Público Federal.

 

JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS
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