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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República na Paraíba

PORTARIA Nº 272, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2014.

Altera a Portaria nº 102, de 12 de novembro de 2009.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO 

ESTADO DA PARAÍBA, no uso da competência legal que lhe foi delegada pela Portaria PGR nº  

591, de 20 de novembro de 2008, e após deliberação dos PROCURADORES DA REPÚBLICA 

lotados na PR/PB, durante a reunião realizada no dia 1º de dezembro de 2014, RESOLVE:

Art. 1º. Alterar o art. 3º da Portaria nº 102, de 12 de novembro de 2009, cujo texto 

passará a ter a seguinte redação:

   “(...) Art. 3º. A atuação funcional dos Procuradores da República na PR/PB é exercida pelos  

seguintes Ofícios:

OFÍCIOS
MPF

1º
2º

3º
4º

5º
6º

7º
8º

9º

OFÍCIO ESPECIALIZAÇÃO
1º Custos legis/Parte/PFDC, 6ª CCR e temática de 

saúde relacionada à 1ª CCR

2º Custos legis/Parte/Matérias relacionada à 1ª 
CCR, exceto a temática da saúde, 3ª e 4ª CCR's3º

OFÍCIO
MPF/Parte/Custos legis/2ª, 5ª e 



7ª CCR's 
4º

5º
6º

7º
8º

9º

ELEITORAL
PRE

PRE – Substituto 
PRE – Auxiliar

PRE – Auxiliar
PRE – Auxiliar 

Art.  2º.  alterar  os  incisos  I,  II  e  III, do art.  4º  da  Portaria  nº  102,  de  12 de  

novembro de 2009, e incluir os incisos IV e V ao referido artigo, cujo texto passará a ter a seguinte  

redação:

“(…) Art. 4º.  Os Ofícios Especializados terão a seguinte atribuição: 

I – Os feitos que tratarem de matéria relativa à temática de saúde relacionada à 1ª CCR,  os da 6ª  

CCR (Índios e Minorias) e os da PFDC ficarão sob o rol de atribuição do 1º Ofício da PR/PB;

II – As matérias relacionadas à 1ª CCR, exceto a temática de saúde, 3ª CCR (Consumidor e Ordem 

Econômica)  e  4ª CCR (Meio Ambiente e Patrimônio Cultural) ficarão sob o rol de atribuição dos  

2º e 3º Ofícios da PR/PB, distribuídos equitativamente;

III – A atuação como custos legis em ação civil pública, ação popular ou qualquer espécie de ação 

coletiva que verse sobre matéria relativa à 1ª, 3ª, 4ª ou 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do  

Ministério Público Federal e PRDC, com observância às divisões indicadas nos incisos anteriores;

IV– São de atribuição do 1º Ofício da PR/PB os feitos criminais que tratarem de:

a) crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência  

nacional (Lei n. 7.716/1989) e de injúria qualificada por elemento discriminatório prevista no art.  

140, § 3º, do Código Penal e respectivos crimes conexos;

b) crimes contra índio ou direitos indígenas e conexos;



c) crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149 do Código Penal) e conexos.

V– São de atribuição do 2º e 3º ofícios da PR/PB os feitos criminais que tratarem de:

a) crime contra o consumidor e ordem econômica;

b) crimes contra o meio ambiente e conexos.

Parágrafo  único  –  Fica  afastada  a  atribuição  criminal  quando,  diante  de  eventual  conflito 

envolvendo indígenas, assim se manifestar a 6ª CCR. (...)”

Art. 3º. Alterar o caput do art. 5º, da Portaria nº 102, de 12 de novembro de 2009,  

cujo texto passará a ter a seguinte redação:

“(…)  Art.  5º. Excluídas  as  atribuições  dos  ofícios  especializados,  as  matérias  judiciais  e  

extrajudiciais  remanescentes,  relacionadas às 2ª,  5ª e 7ª CCRs,  e  custos  legis  correlatos,  serão 

distribuídas, de forma equânime, entre os ofícios 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. (…)”

Art. 4º. Acrescentar o art. 5º-A à Portaria nº 102, de 12 de novembro de 2009, cuja 
redação é a seguinte.

“(...) Art. 5º- A. O Núcleo de Combate a Corrupção (NCC) da PR/PB, compostos pelos Ofícios da  

Capital, com atuação na área criminal, quais sejam, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º Ofícios, será coordenado  

pelo representante titular da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF (Combate à Corrupção)  

neste Estado. (...)”

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor a partir de 7 de janeiro de 2015.
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Publicado no DMPF-e, Administrativo, nº 233, de 17/12/2014, p. 18

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/64648/DMPF-ADMINISTRATIVO-2014-12-16_233.pdf?sequence=1

