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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA GAB/CHEFIA Nº 230, DE 30 DE MARÇO DE 2016.

Disciplina os critérios para remessa de processos judiciais, procedimentos
extrajudiciais e manifestações judiciais à Polícia Federal e Justiça Federal.

O  PROCURADOR-CHEFE  SUBSTITUTO  DA  PROCURADORIA  DA

REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ, no exercício de suas atribuições legais, 

Considerando os termos da Portaria nº 244, de 3 de março de 2016, que estabelece

regras sobre o atendimento realizado pelas unidades integrantes da Seção Judiciária do Ceará, 

Considerando que o atendimento ao público realizado pela Justiça Federal no horário

das 17h às 18h será concentrado nos setores de protocolo do Edifício-Sede (Centro) e do Anexo I

(Aldeota),

Considerando que o protocolo externo do Edifício-Sede da Justiça Federal (drive-

thru) será desativado a partir de 4 de abril de 2016, 

RESOLVE:

Art.  1º  Determinar  que  os  processos  judiciais,  procedimentos  extrajudiciais  e

manifestações judiciais a serem enviados à Justiça Federal e à Polícia Federal sejam entregues na

Seção de Segurança Orgânica e Transporte (SESOT) da Procuradoria da República no Estado do

Ceará. 

Parágrafo único. Não caberá à SESOT realizar a triagem ou revisão dos processos,

procedimentos  e  manifestações  recebidos,  que  serão  remetidos  aos  órgãos  externos  da  maneira

como forem recebidos. 

Art. 2º O recebimento pela SESOT dos feitos indicados no art. 1º ocorrerá das 9h às

17h. 

§  1º  Os  processos  sigilosos  urgentes  e  os  processos  urgentes  que  não  possuem

petições anexas devem ser entregues até às 15h.



§ 2º Os processos urgentes que possuem petições anexas podem ser entregues até às

17h, devendo ser observado o procedimento descrito no § 3º. 

§ 3º Caberá ao gabinete informar ao servidor da SESOT o caráter da urgência do

envio, além de apor carimbo com o termo “URGENTE”, de forma visível, nos documentos que

acompanham o processo, procedimento e/ou a manifestação.

Art. 3º A SESOT fará a remessa processual diariamente às 15h. 

§ 1º Os processos sem urgência recebidos após as 15h serão encaminhados ao órgão

externo no dia útil seguinte.

§ 2º Em caso de necessidade, a SESOT realizará remessa processual extraordinária,

nos termos do § 2º do art. 2º. 

Art. 4º Fica revogada a Portaria Gab/Chefia nº 90, de 10 de fevereiro de 2014, bem

como demais disposições em contrário.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor em 4 de abril de 2016. 

RÔMULO MOREIRA CONRADO

Procurador-Chefe Substituto da PR/CE

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e,   Brasília, DF,   31   mar.   2016.   Caderno
administrativo  ,   p.   18.
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