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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA Nº 432, DE 4 DE SETEMBRO DE 2014

Alterada parcialmente pela Portaria PRCE n° 247, de 12 de junho de 2015
Alterada parcialmente pela Portaria PRCE n° 656, de 10 de dezembro de 2015

Estabelece  regras  para  a  repartição  dos  serviços  entre  os
Procuradores  da  República  no  âmbito  da  Procuradoria  da
República no Ceará e dá outras providências. 

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO

ESTADO DO CEARÁ, no exercício de suas atribuições legais, 

Considerando  a  necessidade  de  otimizar,  aprimorar  e  atualizar  os  critérios  de

distribuição de feitos judiciais, procedimentos extrajudiciais e audiências, notadamente em face da

modificação na estrutura de núcleos temáticos na PR/CE; 

Considerando a necessidade de atualização da composição dos Núcleos da PR/CE, a

partir  das  deliberações  constantes  na  ata  de  reunião  do  colégio  de  Procuradores  desta  PR/CE,

realizada no dia 21 de fevereiro de 2014;

Considerando os termos da  Resolução n° 104, de 6 de abril de 2010, do Conselho

Superior do MPF, publicada no Diário da Justiça, de 14 de abril de 2010, pág. 29, que estabelece

regras mínimas comuns que deverão orientar a repartição dos serviços nas diversas unidades do

MPF;

RESOLVE:

Disposições Gerais

Art. 1º A presente Portaria tem por objetivo estabelecer as regras para a repartição

dos  serviços  entre  os  Procuradores  da  República  lotados  e  em  exercício  na  Procuradoria  da

República no Estado do Ceará, sediada em Fortaleza, com base nas normas aprovadas pelo Colégio

de Procuradores deste Estado.
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Art.  2º  Ofício  é  a  unidade  temática  de  atuação  funcional  dos  Procuradores  da

República lotados na Procuradoria da República no Estado do Ceará.

§ 1º Cada Ofício da Procuradoria da República no Estado do Ceará é titularizado por

um Procurador  da República,  que será o Promotor  Natural  para todos os feitos  distribuídos  ao

ofício.

§ 2º  Havendo vacância  de qualquer  ofício,  o  preenchimento  da vaga se fará  por

concurso interno de remoção, com a observância da antiguidade na carreira.

Seção I

Dos Núcleos Temáticos

Art.  3º  A atuação funcional  dos  Procuradores  da  República  no  Estado  do Ceará

lotados  e  em  execício  em  Fortaleza  se  faz  por  meio  da  divisão  de  trabalho  em  três  núcleos

temáticos: a) Núcleo Criminal (NC); b) Núcleo da Tutela Coletiva (NTC) e Núcleo de Combate à

Corrupção (NCC).

Art. 4º O Núcleo Cível, responsável pela atuação custos legis do órgão, fica extinto,

devendo  esta  extinção  ser  concretizada,  em  definitivo,  no  momento  em  que  seus  processos

migrarem, por redistribuição, para o NTC. 

Parágrafo único. Com a extinção do Núcleo Cível, o NTC passa a incorporar toda a

matéria de competência do núcleo extinto, inclusive as audiências.

Art. 5º Cada núcleo de atuação da PR/CE passa a ter a composição abaixo descrita,

sendo os ofícios respectivos titularizados por membros lotados na PR/CE, em ofícios numerados,

segundo as regras de divisão de trabalho que vierem a ser adotadas por cada núcleo:

NÚCLEO CRIMINAL NÚCLEO DA TUTELA
COLETIVA

NÚCLEO DE COMBATE À
CORRUPÇÃO

1º OCR 
Edmac Lima Trigueiro

1º OTC 
Fernando  Antônio

Negreiros Lima

1º OCC
Francisco de Araújo Macedo Filho

2º OCR 
Maria Candelária Di Ciero

2º OTC
Oscar  Costa Filho

2º OCC
Nilce Cunha Rodrigues

3º OCR 
Luiz Carlos Oliveira Júnior

3º OTC
Marcelo Mesquita Monte

3° OCC
Alessander Wilckson Cabral Sales

4º OCR
Lino Edmar de Menezes

4º OTC
Anastácio Nóbrega Tahim

Júnior

4º OCC
Alexandre Meireles Marques



5° OCR
Geraldo Assunção Tavares

5° OCC
Rômulo Moreira Conrado

6º OCR
Samuel Miranda Arruda 

7o OCR
Vago

NÚCLEO CRIMINAL
NÚCLEO DA TUTELA

COLETIVA
NÚCLEO DE COMBATE À

CORRUPÇÃO

2º Ofício
Lino Edmar de Menezes

4º Ofício
Fernando Antônio

Negreiros Lima

1º Ofício
Francisco de Araújo Macedo Filho

3º Ofício
Geraldo Assunção Tavares 

5º Ofício
Oscar Costa Filho 

7º Ofício
Alessander Wilckson Cabral Sales

10º Ofício
Samuel Miranda Arruda

6º Ofício
Nilce Cunha Rodrigues

8º Ofício
Alexandre Meireles Marques

11º Ofício
Edmac Lima Trigueiro

9º Ofício
Marcelo Mesquita Monte

13º Ofício
Luiz Carlos Oliveira Júnior

14º Ofício
Vago

12º Ofício
Anastácio Nóbrega Tahim

Júnior

15º Ofício
Livia Maria de Sousa 

16º Ofício
Rômulo Moreira Conrado

(Redação dada pela Portaria PRCE n° 656, de 10 de dezembro de 2015)

Art. 6º Os ofícios do NC têm atribuição para atuar em procedimentos extrajudiciais,

inquéritos policiais e processos judiciais de natureza criminal, ressalvada a atribuição do NCC.

§ 1º O coordenador do NC e seu substituto serão escolhidos dentre os integrantes do

aludido núcleo, em processo eleitoral interno.

§ 2º O Grupo de Controle  Externo da Atividade Policial  será composto  por dois

membros do NC, sendo um deles seu coordenador, e um membro do NCC.

Art.  7º  Os  ofícios  do  NTC  têm  atribuição  para  atuar  em  processos  judiciais  e

procedimentos extrajudiciais de natureza não-penal, nos quais se exija a participação do Ministério

Público Federal (MPF) como parte ou como Fiscal da Lei, observada a absorção das atribuições

indicadas  no parágrafo  único  do art.  4º  desta  Portaria  e  excluída  a  competência  do NCC,  não

podendo nenhum membro do NTC ajuizar ações de improbidade administrativa.
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§ 1º O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão e seu substituto serão escolhidos

dentre os integrantes do NTC, eleitos para o exercício de mandato, por designação do Procurador

Geral da República.

§ 2º O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão será o coordenador do NTC,

ficando esta coordenação, interinamente, sob a titularidade de outro integrante do NTC até que o

PRDC venha a ser designado pelo PGR.

Art. 8º Compete aos ofícios do NCC exercer, nos procedimentos extrajudiciais e nos

processos judiciais, atribuição cível e criminal na repressão de condutas que caracterizem violação à

Lei  de Improbidade Administrativa  e  à  legislação penal,  neste  último  caso,  conforme tipologia

correspondente a competência criminal da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.

§ 1º O NCC não poderá ajuizar ações civis públicas mesmo que haja conexão com

fatos relacionados a sua atribuição típica para ajuizamento de ações de improbidade administrativa,

o mesmo acontecendo em sentido contrário, ou seja, o membro do NTC não poderá ajuizar ações de

improbidade administrativa, mesmo havendo conexão com ações próprias do NTC. 

§ 2º O coordenador do NCC e seu substituto serão escolhidos dentre os integrantes

do aludido núcleo, em processo eleitoral interno.

Seção II

Da Distribuição

Art. 9º A distribuição dos procedimentos extrajudiciais e processos judiciais em cada

núcleo  será  feita  de  forma  automática  e  aleatória,  seguindo  os  critérios  estabelecidos  na

Portaria/Gab n° 326, de 18 de junho de 2012. 

Parágrafo  único.  A  distribuição  das  audiências  observará  as  regras  criadas  pela

referida Portaria, com as peculiaridades definidas internamente por cada um dos núcleos, desde que

não interfiram nos outros núcleos.

Art. 10. Quando, nos processos ou procedimentos afetos a qualquer um dos núcleos

de  atuação,  for  verificada  a  existência  de  matéria  de  atribuição  de  outro  núcleo,  o  titular  do

procedimento  ou processo providenciará o devido desmembramento,  em despacho devidamente

fundamentado.

§ 1º Se, no curso das investigações criminais pelo NC, houver a desclassificação do

delito para outro de atribuição do NCC, a este será redistribuído o feito,  aplicando-se a mesma

providência na hipótese inversa.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/175286


§ 2º Não serão distribuídos feitos de natureza cível aos ofícios criminais, ressalvados

os casos afetos a competência do NCC que correspondam à competência fixada para a 5ª Câmara de

Coordenação e Revisão do MPF.

§ 3º Em nenhuma hipótese poderão os ofícios do NTC requisitar a instauração de

inquérito policial ou instaurar procedimento investigatório criminal.

Art. 11. Quando, no curso das investigações, surgirem indícios de prática de crime

conexo que exceda a atribuição penal fixada para o NCC, esta será prorrogada. 

Art.  12.  Se,  no  curso  das  investigações,  surgirem  indícios  da  prática  de  crime

absolutamente independentemente daquele que deu origem à atividade investigatória, e que exceda

à atribuição criminal do NCC, será promovido, de forma justificada,  o desmembramento com a

remessa das peças ao NC. 

Art. 13. Os Ofícios de Combate à Corrupção (OCC) realizarão as audiências dos

processos cíveis e criminais de sua atribuição. 

Art.  14.  Os feitos  atualmente  vinculados ao Núcleo Cível  serão redistribuídos  ao

NTC.

Art. 15. Os titulares dos Ofícios de Tutela Coletiva (OTC) e dos Ofícios Criminais

(OCR) poderão encaminhar ao NCC, para fins de redistribuição, os procedimentos extrajudiciais,

inquéritos policiais e processos judiciais em curso que tratem de matéria relacionada à improbidade

administrativa e aos crimes de competência originária do NCC. 

§ 1º Caso os titulares desses feitos resolvam não encaminhá-los ao NCC, continuarão

a exercer sobre eles, para a preservação do princípio do promotor natural, as atribuições plenas.

§2º A opção pela redistribuição deverá ser exercida sobre o total de procedimentos

extrajudiciais, inquéritos policiais e processos judiciais que versem sobre a matéria de improbidade

ou sobre os crimes da competência do NCC, não podendo o Procurador da República titular de OTC

ou  OCR  escolher  os  procedimentos  administrativos,  inquéritos  e  processos  judiciais  que  quer

encaminhar ao NCC.

Art.  16.  Havendo  encaminhamento  de  procedimentos  extrajudiciais,  inquéritos

policiais ou processos judiciais do NTC e do NC para o NCC, caberá a cada membro do NCC a

quem for distribuído o feito analisar o cabimento de tal envio, considerando a pertinência temática

do processo ou procedimento. 

Parágrafo único. Entendendo ser caso de não inserção do processo ou procedimento

na esfera de atribuições do NCC, deverá o membro devolver os autos a seu titular original para que

este, querendo, suscite o conflito negativo de atribuições.



Art. 17. Os membros do NTC que passarem a atuar, por remoção, no NCC, poderão

exercer a faculdade de continuar na titularidade de seus procedimentos extrajudiciais ou processos

judiciais do NTC, devendo tal situação ser comunicada a COJUD-PRCE.

Disposições Finais

Art.  18.  As  regras  específicas  de  funcionamento  de  cada  núcleo  serão  feitas

internamente e não poderão conflitar com as normas constantes nesta Portaria. 

Art.  19.  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  devendo  ser

imediatamente encaminhada para o CSMPF para a devida homologação de que trata a Resolução n°

104, de 6 de abril de 2010.

Parágrafo único. Caberá a chefia da PR/CE definir as providências administrativas

para a redistribuição de processos judiciais, inquéritos policiais ou procedimentos administrativos.

Art.  20.  Esta  portaria  revoga  a  Portaria  GAB n°  326/2012 naquilo  que  lhe  for

contrária. 

ALESSANDER WILCKSON CABRAL SALES
Procurador-Chefe da PRCE

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 04 set. 2014. Caderno administrativo,
p. 7.
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