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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 administrativos e audiências;

Considerando  a  necessidade  de  estabelecer  critérios  sobre  as  rotinas  de

cadastramento e tramitação dos processos e procedimentos sigilosos;

Considerando a necessidade de avaliar os procedimentos utilizados no plantão, nas

intimações, na estatística e na publicidade dos feitos e peças processuais;

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

Considerando a necessidade de aglutinar, em um único documento, as disposições essenciais ao
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funcionamento e à organização das atividades da PRCE;

Considerando os termos da Resolução nº 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;

Considerando  as  deliberações  constantes  na  ata  de  reunião  do  colégio  de

Procuradores desta PR/CE, realizada no dia 15 de junho de 2012; RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer as regras para a repartição dos serviços entre os Procuradores da

República no âmbito da Procuradoria da República no Estado do Ceará, sediada em Fortaleza, com

base no disciplinamento de normas aprovadas pelos membros ministeriais lotados nesta Unidade e

em vigência na data desta Portaria, as quais foram aqui consolidadas e previamente submetidas à

apreciação  do  referido  colegiado,  mediante  a  sua  divulgação  na  rede  local,  para  posterior

homologação pelo egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal.

DA DISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMNISTRATIVOS

Art. 2º A partilha dos trabalhos na PR/CE será distribuída entre Núcleos e Ofícios nos

termos do anexo I.

DA DISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

Art.  2°  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). (Redação dada pela Portaria PRCE n° 432, de 4 de setembro de 2014)

Art.  2º A atuação funcional  dos  Procuradores  da  República  no  Estado  do  Ceará

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

temáticos: a) Núcleo Criminal (NUCRIM); b) Núcleo da Tutela Coletiva (NTC); e c) Núcleo de

Combate à Corrupção (NCC).

Parágrafo  único.  Os  núcleos  temáticos  da  PR/CE  têm  os  ofícios  respectivos

numerados  e  titularizados  por  membros  lotados  nesta  Procuradoria,  e  possuem  a  composição

descrita no Anexo I. (Redação dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de agosto de 2016)

Art. 2º A – A distribuição de feitos para os ofícios instalados na PR/CE será imediata,

automatizada,  aleatória,  impessoal,  equitativa,  contínua e levará em conta a divisão de trabalho
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entre os núcleos temáticos.

§1º  Antes  de  proceder  à  autuação  das  representações  ingressadas  na  PR/CE,  a

Secretaria do respectivo Núcleo Temático realizará pesquisa a fim de verificar a existência de feito

judicial  ou  extrajudicial  conexo  ao  assunto  tratado  na  representação,  observadas  as  regras  da

legislação processual civil.

§  2º  Caso  a  pesquisa  prevista  no  parágrafo  anterior  indique  possibilidade  de

prevenção, o documento será encaminhado ao ofício titular do feito correlato para que, no prazo de

5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento do expediente, o membro ratifique ou não a correlação.

§3º Na análise da prevenção, o membro poderá decidir pela juntada da documentação

aos respectivos autos caso acolha a conexão ou pela sua devolução à Secretaria do Núcleo para

autuação e distribuição aleatória.

§4º  Considerar-se-á  prevento  o  ofício  para  o  qual  foi  distribuído  o  primeiro

expediente registrado na Coordenadoria Jurídica e de Documentação (COJUD). (Redação dada pela

Portaria PRCE n° 543, de 12 de agosto de 2016)

Art.  2º  B  –  O  Controle  Externo  da  Atividade  Policial  será  exercido,  mediante

controle concentrado e sem prejuízo das funções de origem do membro designado, por meio de

ofícios  especializados  nos  feitos  cíveis  e  criminais  de  controle  externo  da  atividade  policial  e

sistema prisional. 

§ 1º Os ofícios especializados previstos no caput serão compostos por dois membros

do Núcleo Criminal,  sendo um deles seu coordenador, e um membro do Núcleo de Combate à

Corrupção, que exercerão as atribuições pelo período de 2 (dois) anos, admitida a recondução.

§ 2º A designação para os ofícios especializados será efetivada por meio de portaria

do Procurador-Chefe da PR/CE após consulta aos Coordenadores dos núcleos temáticos indicados

no § 1º. (Redação dada pela   Portaria PRCE n° 567, de 2 de setembro de 2016)

Art. 2º B – As funções de controle externo da atividade policial e sistema prisional do

MPF será exercida, no âmbito da Procuradoria da República no Estado do Ceará, difusamente, por

todos os  ofícios  que atuem em matéria  criminal  e,  de forma concentrada,  por 03 (três) ofícios

específicos designados pelo Procurador-Chefe desta unidade para um período de 02 (dois) anos,

permitida a redesignação. 

§ 1º Caberá aos membros dos ofícios de controle externo eleger o seu coordenador.

§ 2º  Os membros dos ofícios  de controle  externo da atividade policial  e  sistema

prisional cumularão as atividades de controle externo com as atribuições dos respectivos núcleos a

que pertencerem.
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§  3º  caberá  a  cada  Núcleo  da  PR-CE  estabelecer  formas  de  compensação  pela

atuação de seus membros em ofícios de controle externo da atividade policial e sistema prisional.

Art. 2º C – Nas unidades das PRMs em que houver necessidade de inspeção em

Delegacias de Polícia Federal ou Delegacias de Polícia Rodoviária Federal e que tenham mais de

um membro lotado, poderá haver a indicação de um membro a ser nomeado pelo Procurador-Chefe

para o  exercício  do controle  externo concentrado,  pelo  período de 02  (dois)  anos,  permitida  a

recondução.

Parágrafo único. Não havendo a indicação mencionada no caput em alguma PRM,

entende-se que todos os ofícios dessa PRM serão responsáveis tanto pelo controle difuso como pelo

controle concentrado.

Art. 2º D – Serão inspecionadas pelos ofícios de controle externo da capital:

I – todas as Delegacias de Polícia Federal que pertencem à sede da Superintendência

Regional do Departamento de Polícia Federal no Ceará; 

II – a unidade de Perícia Técnica da Superintendência de Polícia Federal no Ceará;

III – a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal do Ceará; 

IV – a Delegacia de Polícia Rodoviária Federal em Caucaia/CE.

Art. 2º E – Serão inspecionadas pelos ofícios das PRMs respectivas:

I – a Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro do Norte (PRM Juazeiro/Iguatu); 

II – a 2ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal sediada em Canindé/CE (PRM de

Limoeiro/Quixadá); 

III – a 3ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal sediada em Russas/CE (PRM de

Limoeiro/Quixadá); 

IV – a 4ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal sediada em Sobral/CE (PRM de

Sobral); e

V –  a  5ª  Delegacia  de  Polícia  Rodoviária  Federal  sediada  em Icó/CE (PRM de

Juazeiro/Iguatu).

Art. 2º F – Os titulares de Ofícios de controle externo da atividade policial e sistema

prisional,  tanto  na capital  como nas  PRMs,  terão  atribuições  especializadas  nos  feitos  cíveis  e

criminais de controle externo da atividade policial e sistema prisional, 

Parágrafo único. Nos termos do art. 4º, § 3º, da Resolução consolidada nº 127, de 08

de maio de 2012, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, decorrendo do exercício de

controle externo repercussão do fato na área cível, incumbe aos membros responsáveis, na forma do

artigo 5º da referida Resolução, adotar as medidas judiciais  ou extrajudiciais  cabíveis,  podendo

instaurar  inquérito  civil  público,  ajuizar  ação  civil  pública  e  ou  ação  por  improbidade



administrativa.

Art. 2º G – O representante do Ministério Público Federal no Conselho Penitenciário

do Estado do Ceará, que não seja também membro de ofício especializado de controle externo e

sistema  prisional,  terá  suas  atribuições  restritas  às  atividades  no  referido  conselho,  não  tendo

atribuições especializadas nos feitos cíveis e criminais de controle externo da atividade policial e

sistema prisional no âmbito da PR-CE.

Parágrafo  único.  O  representante  do  Ministério  Público  Federal  no  Conselho

Penitenciário  do Estado do Ceará deverá  ser,  preferencialmente,  membro de  ofício  de  controle

externo da atividade policial e sistema prisional. 

Art. 2º H  –  Na PR-CE os procedimentos cíveis e criminais afetos aos ofícios de

controle externo da atividade policial e sistema prisional da capital tramitarão no Núcleo Criminal.

(Redação dada pela Portaria PRCE n° 681, de 6 de setembro de 2017)

NÚCLEO CÍVEL

Art. 3º A distribuição de processos entre os Procuradores integrantes do Núcleo Cível

obedecerá às seguintes diretrizes:

I – Os processos cujo penúltimo dígito sejam zero (0), um (1), dois (2), três (3), e

quatro (4), serão distribuídos ao Procurador do 1º Ofício Cível.

II – Os processos cujo penúltimo dígito sejam cinco (5), seis (6), sete (7), oito (8), e

nove (9), serão distribuídos ao Procurador do 2º Ofício Cível.

NÚCLEO DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Art.  3º A distribuição de processos judiciais e procedimentos  entre os Procuradores

integrantes do NCC obedecerá às seguintes regras: 

I – as ações judiciais ajuizadas pelos Procuradores ficarão vinculadas ao Ofício que a

promoveu, cabendo-lhe seu acompanhamento até o final;

II – as ações judiciais não ajuizadas pelos Procuradores do Núcleo de Combate à

Corrupção serão distribuídas, de forma igualitária, entre os integrantes do NCC; 

III – serão mantidas as prevenções anteriormente firmadas, relativamente às ações

ajuizadas por Procuradores que não mais se acham lotados nesta PR/CE;

IV – os processos judiciais cujas ações foram propostas por Procurador natural que

não mais pertence ao NCC serão encaminhados ao Procurador que o sucedeu e estiver titularizando
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o Ofício;

V – nas ações propostas por mais de um Procurador, serão substitutos do Procurador

natural do Procedimento Extrajudicial, através de distribuição aleatória, os demais Procuradores que

as subscreveram conjuntamente;

VI – a primeira distribuição para o substituto, quer de processos judiciais, quer de

procedimentos extrajudiciais, vincula o Procurador substituto;

VII – as ações ajuizadas pelos Procuradores que não atuam mais nesta PR/CE serão

distribuídas de forma equitativa entre os integrantes do NCC, quando do seu primeiro ingresso na

COJUD, firmando prevenção ao ofício ao qual for distribuído. (Redação dada pela Portaria PRCE

n° 543, de 12 de agosto de 2016)

Art.  3º  A  –  Compete aos ofícios do NCC exercer,  nos feitos  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.  (Redação

dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de agosto de 2016)

NÚCLEO CRIMINAL

Art. 4º A distribuição de processos e procedimentos entre os Procuradores integrantes

do Núcleo Criminal obedecerá às seguintes diretrizes:

I – Ficam criados 8 (oito) Ofícios Criminais, entre os quais far-se-á a distribuição dos

feitos judiciais e procedimentos administrativos.

II – Os feitos judiciais e procedimentos administrativos criminais serão distribuídos

entre os Ofícios Criminais de forma igualitária, independentemente de sua terminação, firmando

prevenção com os fatos apurados pelo ingresso do primeiro feito ou procedimento registrado na

Coordenadoria Jurídica.

III – Os inquéritos policiais instaurados a partir de requisição formulada no âmbito de

procedimentos administrativos criminais ficarão vinculados ao ofício do Procurador requisitante.

IV – No caso do Procurador firmar suspeição ou impedimento, os processos judiciais

e procedimentos administrativos serão redistribuídos automaticamente.

Art. 4º A distribuição de processos e procedimentos entre os Procuradores integrantes

do NUCRIM obedecerá às seguintes diretrizes:

I – ficam criados 7 (sete) Ofícios Criminais, entre os quais far-se-á a distribuição dos

feitos judiciais e extrajudiciais, observadas as disposições contidas na Resolução CNMP nº 13, de
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02 de outubro de 2006;

II  –  os feitos judiciais e extrajudiciais criminais, contemplando as peças de

informação e os procedimentos investigatórios criminais, serão distribuídos entre os Ofícios

Criminais de forma igualitária, independentemente de sua terminação, firmando prevenção com os

fatos apurados pelo ingresso do primeiro feito ou procedimento registrado na COJUD;

III – os inquéritos policiais instaurados a partir de requisição formulada no âmbito de

procedimentos investigatórios criminais e extrajudiciais ficarão vinculados ao ofício do Procurador

requisitante;

IV – no caso do Procurador firmar suspeição ou impedimento, os processos judiciais

e procedimentos extrajudiciais serão redistribuídos automaticamente.  (Redação dada pela Portaria

PRCE n° 543, de 12 de agosto de 2016)

§ 1º Os inquéritos instaurados na forma do inciso III e distribuídos por prevenção,

não deverão ser computados para fins de equalização da distribuição criminal.

§ 2º Os demais inquéritos serão distribuídos segundo as regras do inciso II.

Art. 4º A – Os ofícios do NUCRIM têm atribuição para atuar em notícias de fato

(NF),  procedimentos  investigatórios  criminais  (PIC),  procedimento  administrativo  (PA),  carta

precatória  (CP),  procedimento  de  cooperação  internacional  (PCI), termo  circunstanciado  de

ocorrência (TCO), inquéritos policiais (IPL) e processos judiciais de natureza criminal, ressalvada a

atribuição do NCC. (Redação dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de agosto de 2016)

NÚCLEO DA TUTELA COLETIVA

Art. 5º A distribuição de processos e procedimentos entre os Procuradores integrantes

do Núcleo da Tutela Coletiva obedecerá às seguintes diretrizes:

I –  Ficam criados 08 (oito)  Ofícios  da Tutela  Coletiva,  entre  os  quais  far-se-á a

distribuição dos feitos judiciais e procedimentos administrativos.

I – ficam criados 05 (cinco)  Ofícios da Tutela Coletiva, entre os quais far-se-á a

distribuição dos feitos judiciais e extrajudiciais; (Redação dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de

agosto de 2016)

II – As ações judiciais ajuizadas pelos Procuradores ficarão vinculadas ao Ofício que

a promoveu, cabendo-lhe seu acompanhamento até o final.

III  –  As  ações  judiciais  não  ajuizadas  pelos  Procuradores  do  Núcleo  da  Tutela

Coletiva serão distribuídas aleatoriamente entre os Procuradores do Núcleo Cível.

III  –  as ações judiciais não ajuizadas pelos Procuradores do Núcleo da Tutela
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Coletiva serão distribuídas aleatoriamente entre os Procuradores do NTC;  (Redação  dada  pela

Portaria PRCE n° 543, de 12 de agosto de 2016)

IV – Serão mantidas as prevenções anteriormente firmadas, relativamente às ações

ajuizadas por Procuradores que não mais se acham lotados nesta PR/CE.

V – Os processos judiciais cujas ações foram propostas por Procurador natural do

Procedimento Administrativo que não mais pertence ao NTC, serão encaminhados ao Procurador

que o sucedeu e estiver titularizando o Ofício.

V – os processos judiciais cujas ações foram propostas por Procurador natural do

Procedimento Extrajudicial que não mais pertence ao NTC serão encaminhados ao Procurador que

o sucedeu e estiver titularizando o Ofício;  (Redação dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de

agosto de 2016)

VI  –  Nas  ações  propostas  por  mais  de  um  Procurador,  serão  substitutos  do

Procurador natural do Procedimento Administrativo,  através de distribuição aleatória, os demais

Procuradores que as subscreveram conjuntamente.

VI – nas ações propostas por mais de um Procurador, serão substitutos do Procurador

natural do Procedimento Extrajudicial, através de distribuição aleatória, os demais Procuradores que

as subscreveram conjuntamente;  (Redação dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de agosto de

2016)

VII – A primeira distribuição para o substituto, quer de processos judiciais, quer de

Procedimentos Administrativos, vincula o Procurador substituto.

VII – a  primeira distribuição para o substituto, quer de processos judiciais, quer de

procedimentos extrajudiciais, vincula o Procurador substituto;  (Redação dada pela Portaria PRCE

n° 543, de 12 de agosto de 2016)

VIII – As ações ajuizadas pelos Procuradores que não atuam mais nesta PR/CE serão

distribuídas de forma equitativa entre os integrantes do Núcleo da Tutela Coletiva, quando do seu

primeiro ingresso na Coordenadoria Jurídica, firmando prevenção ao ofício ao qual for distribuído.

§ 1º As ações judiciais vinculadas às PRM'S que venha à PR/CE para atuação em

substituição,  serão distribuídas igualmente entre os OTC's,  não sendo contabilizadas juntamente

com as ações vinculadas a tais Ofícios, mas sim de forma separada.

§ 2º A distribuição dos processos judiciais não ajuizados pela PRDC e não afetos ao

Núcleo Cível, serão distribuídos aleatoriamente entre os Ofícios da Tutela Coletiva.

§ 3º  Se outros Procuradores figurarem como autores da ação, juntamente,  com o

Procurador  natural  do  Procedimento  Administrativo  que  se  retirou  do  Ofício,  o  processo  será

vinculado a  um dos signatários  da ação,  por  meio  de distribuição aleatória,  mantida a atuação
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conjunta.

§  2º A distribuição dos processos judiciais não ajuizados pela PRDC se dará

aleatoriamente entre os Ofícios da Tutela Coletiva. 

§ 3º  Se outros Procuradores figurarem como autores da ação, juntamente,  com o

Procurador  natural  do  Procedimento  Extrajudicial  que  se  retirou  do  Ofício,  o  processo  será

vinculado a  um dos signatários  da ação,  por  meio  de distribuição aleatória,  mantida a atuação

conjunta. (Redação dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de agosto de 2016)

Art. 5º A – Os ofícios do NTC têm atribuição para atuar em notícias de fato (NF),

procedimentos  preparatórios  (PP),  procedimento  administrativo  (PA),  carta  precatória  (CP),

procedimento  de  cooperação  internacional  (PCI), inquérito  civil  (IC)  e  processos  judiciais  de

natureza cível, nos quais se exija a participação do Ministério Público Federal como parte ou como

fiscal da ordem jurídica, excluída a competência do NCC, não podendo nenhum membro do NTC

ajuizar ações de improbidade administrativa.  (Redação dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de

agosto de 2016)

DAS REPRESENTAÇÕES DO NÚCLEO DA TUTELA COLETIVA

Art. 6º Todos os Ofícios do Núcleo da Tutela Coletiva concorrerão, em condições de

igualdade,  à  distribuição  relativa  às  matérias  de  comunidades  indígenas,  minorias,  patrimônio

público,  ordem  econômica,  sistema  financeiro  de  habitação,  previdência  social,  criança  e

adolescente,  pessoas  portadoras  de  necessidades  especiais,  educação,  saúde,  meio  ambiente,

patrimônio  histórico  e  cultural  e,  consumidor,  inclusive  o  PRDC  que,  entretanto,  face  à

exclusividade receberá ainda as questões que digam respeito à cidadania, violência urbana, preso,

tortura, comunicação social e trabalho escravo.

Art.  6º  Todos  os  ofícios  do  NTC  concorrerão,  em  condições  de  igualdade,  à

distribuição  de  procedimentos  extrajudiciais  relativos  às  matérias  de  comunidades  indígenas,

minorias, direitos sociais e atos administrativos, ordem econômica, sistema financeiro de habitação,

previdência social, criança e adolescente, pessoas portadoras de necessidades especiais, educação,

saúde, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural e consumidor.

Parágrafo  único.  Além das  matérias  indicadas  no  caput,  o  PRDC receberá,  com

exclusividade,  a  distribuição  de  feitos  sobre  assuntos  que  digam respeito  a  direitos  humanos,

tortura, violência urbana, direitos dos presos, estrangeiros, tráfico internacional de pessoas e não-

discriminação. (Redação dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de agosto de 2016)

Art. 6º Os fatos que demandem a tutela dos direitos do cidadão serão distribuídos ao
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ofício da Procuradoria Regional de Direitos do Cidadão – PRDC e aos Ofícios de tutela coletiva,

esses conforme atribuições estabelecidas nas respectivas unidades do Ministério Público Federal no

Ceará, com as limitações impostas no presente artigo. (Redação dada pela Portaria PRCE n° 248, de

3 de abril de 2019)

§ 1º A matéria de CIDADANIA é composta pelos seguintes assuntos:

I – alimentação adequada;

II – assistência social;

III – comunicação (rádios comunitárias, imagem, políticas públicas);

IV –  isenção  em  taxas  de  inscrição  e  ações  afirmativas  (quotas)  em  concursos

públicos;

V – criança e adolescente;

VI – direitos humanos: prisões políticas, anistia, violência policial, torturas, sistema

prisional;

VII – discriminação;

VIII – educação;

IX – habitação;

X – idosos; (Redação dada pela Portaria PRCE n° 248, de 3 de abril de 2019)

§ 1º A matéria de CIDADANIA é composta pelos seguintes assuntos:

I – alimentação adequada;

II – assistência social;

III – comunicação (rádios comunitárias, imagem, políticas públicas);

IV –  isenção  em  taxas  de  inscrição  e  ações  afirmativas  (quotas)  em  concursos

públicos;

V – criança e adolescente;

VI – direitos humanos: prisões políticas, anistia, violência policial, torturas, sistema

prisional;

VII – discriminação;

VIII – educação;
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IX – habitação;

X – idosos;

XI – pessoa com deficiência;

XII – saúde

XIII – segurança pública. (Redação dada pela Portaria PRCE n° 270, de 30 de abril

de 2019)

§ 2º A distribuição dos fatos atinentes à cidadania obedecerá ao seguinte, respeitadas

as hipóteses de prevenção nos termos da legislação processual vigente:

I – quando a repercussão do caso ultrapassar os limites de atribuição territorial de

uma das unidades do MPF no Estado do Ceará, haverá vinculação ao ofício de PRDC; e

II – quando a repercussão do caso se circunscrever ao limite de atribuição territorial

de uma das unidades do MPF no Estado do Ceará, a vinculação será feita a um dos ofícios de tutela

coletiva da respectiva unidade.

§ 3º Os ofícios de tutela dos direitos do cidadão terão atribuição executória, valendo-

se  de  todas  os  mecanismos  institucionais  de  atuação  judicial  e  extrajudicial  que  se  fizerem

necessários.

§ 4º Os casos afetos ao ofício de PRDC poderão ser judicializados em qualquer seção

ou subseção judiciária no estado do Ceará.  (Incluído pela Portaria PRCE n° 248, de 3 de abril de

2019)

Art.  7º  A peça  informativa,  como  autuação  prévia  e  inicial  das  representações

encaminhadas  a  esta  Procuradoria,  não  será  adotada  na  Secretaria  do  NTC,  devendo  toda

documentação remetida ser protocolada, registrada e autuada como Procedimento Administrativo

(P.A.), submetendo-se às normas regulamentares de distribuição.

Art.  7º  A peça  informativa,  como  autuação  prévia  e  inicial  das  representações

encaminhadas  a  esta  Procuradoria,  não  será  adotada  na  Secretaria  do  NTC,  devendo  toda

documentação remetida ser protocolada, registrada e autuada como notícia de fato, submetendo-se

às normas regulamentares de distribuição. (Redação dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de

agosto de 2016)

Art.  7º  A peça informativa, como autuação prévia e inicial das representações

encaminhadas a esta Procuradoria, não será adotada na Secretaria do NTC, devendo toda

documentação remetida ser protocolada, registrada e autuada como notícia de fato, submetendo-se
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às normas regulamentares de distribuição.

Parágrafo único. Os serviços de registro,  autuação e similares afetos ao ofício de

PRDC serão executados pela secretaria do NTC da PRCE.  (Redação dada pela Portaria PRCE n°

248, de 3 de abril de 2019)

Art.  8º  A  fim  de  conferir  maior  efetividade  e  celeridade  aos  Procedimentos

Administrativos em curso nesta Procuradoria e, visando garantir a defesa dos interesses difusos,

coletivos  e  individuais  homogêneos,  resolveu-se  estabelecer  o  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,

contados, da distribuição do Inquérito Civil ou P.A. ao gabinete do respectivo Procurador, para que

este se manifeste sobre a existência de possível prevenção suscitada por qualquer dos Procuradores

do Núcleo da Tutela Coletiva.

Art.  8º  A  fim  de  conferir  maior  efetividade  e  celeridade  aos  Procedimentos

Extrajudiciais  em curso  nesta  Procuradoria  e,  visando  garantir  a  defesa  dos  interesses  difusos,

coletivos  e  individuais  homogêneos,  resolveu-se  estabelecer  o  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,

contados, da distribuição do procedimento extrajudicial ao gabinete do respectivo Procurador, para

que  este  se  manifeste  sobre  a  existência  de  possível  prevenção  suscitada  por  qualquer  dos

Procuradores do Núcleo da Tutela Coletiva. (Redação dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de

agosto de 2016)

Art. 9º Ao receber representação externa ou Portaria de instauração de procedimento

administrativo  a  Secretaria  do  Núcleo  da  Tutela  Coletiva  verificará  a  existência  de  eventual

prevenção, e, em caso positivo, encaminhará a documentação ao Ofício da Tutela Coletiva titular do

procedimento  cuja  prevenção  se  vislumbra,  o  qual,  se  se  considerar  prevento,  em  despacho

fundamentado determinará à juntada da documentação aos autos respectivos, porém, não aceitando

a prevenção, determinará a devolução dos documentos à Secretaria do Núcleo da Tutela Coletiva

para autuação e distribuição aleatória. (Revogado pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de agosto de

2016)

Art.  10.  Ao receber  a  documentação devolvida  pelo Ofício da Tutela  Coletiva,  a

Secretaria  do  Núcleo  da  Tutela  Coletiva,  verificando  a  possibilidade  de  conexão  com  algum

procedimento  administrativo  afeto  a  outro  Ofício  da  Tutela  Coletiva,  a  este  remeterá  a

documentação, atendendo a regra do Art. 8º. (Revogado pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de agosto

de 2016)

Art. 11. A substituição entre os Procuradores do Núcleo se dará de forma aleatória.

Art.  12.  Todos  os  procedimentos  em  curso  e  que  estejam  nas  dependências  da

Secretaria do Núcleo da Tutela Coletiva deverão ser conclusos aos respectivos Procuradores, salvo

nas hipóteses de determinação expressa e por escrito e, ainda, quando lá devam permanecer para

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/115188
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/115188
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/115188
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/115188
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/115188
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/115188
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/175289
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/175289


fins de decurso de prazo ou outra providência a cargo da Secretaria.

Art. 13. O ingresso de novos Procuradores no Núcleo da Tutela Coletiva importará na

criação de novos Ofícios.

Art. 14. A substituição (permuta) de Procuradores no âmbito do Núcleo da Tutela

Coletiva  importará  na  assunção,  pelo  novo  Procurador,  do  Ofício  titularizado  pelo  Procurador

permutante.

Art.  15.  Na hipótese de suspeição,  impedimentos ou afastamento do PRDC, bem

como  nos  casos  que  demandem  urgência  ou  incorra  prejuízo  ao  interessado,  quando  da

impossibilidade do titular despachar, os procedimentos do 6º Grupo serão encaminhados ao PRDC

substituto  para  fins  de  atuação.  Na  falta  dos  dois,  será  realizado  sorteio  dentre  os  outros

Procuradores do Núcleo em atividade.

Art. 16. No caso do Procurador firmar suspeição ou impedimento os procedimentos

administrativos do Núcleo da Tutela Coletiva serão distribuídos ao Ofício substituto, o qual será

escolhido  aleatoriamente  e  nos  casos  de  afastamentos  legais  os  procedimentos  urgentes  serão

movimentados ao Ofício substituto.

Art. 16. No caso do Procurador firmar suspeição ou impedimento, os procedimentos

extrajudiciais do NTC serão distribuídos ao Ofício substituto, o qual será escolhido aleatoriamente

e,  nos  casos  de  afastamentos  legais,  os  procedimentos  urgentes  serão  movimentados  ao  Ofício

substituto. (Redação dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de agosto de 2016)

Art.  17.  Serão remetidos  aos  integrantes  do Núcleo  da Tutela  Coletiva  relatórios

mensais de distribuição de procedimentos, trazendo informações básicas do procedimento, como

objeto e Procurador a quem coube a distribuição.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DOS PROCESSOS JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS

Art.  18.  O  Procurador  que  necessitar  ter  acesso  aos  feitos  judiciais  de  outro

Procurador, deverá solicitar ao juízo mediante ofício, com cópia à COORJU, a qual providenciará o

envio dos autos ao gabinete do Procurador natural do processo para prévio conhecimento. Parágrafo

único.  O  envio  dos  autos  para  o  Procurador  solicitante  deverá  ser  realizado  pelo  gabinete  do

Procurador natural.

Art.  19.  Os  feitos  judiciais  deverão  seguir  da  COORJU  para  os  gabinetes  dos

respectivos Procuradores no mesmo dia de seu ingresso na Procuradoria, a fim de se evitar prejuízos

decorrentes da perda de prazos.

Art.  20.  Os  procedimentos  administrativos  serão  distribuídos  aos  Ofícios,
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independentemente de quaisquer afastamentos do titular do Ofício. Poderá o Procurador do Ofício

encaminhar procedimento que demande a adoção de medida urgente, a seu critério, ao respectivo

substituto para atuação durante seu afastamento.

Art.  20.  Os  procedimentos  extrajudiciais  serão  distribuídos  aos  Ofícios,

independentemente de quaisquer afastamentos do titular do Ofício. Poderá o Procurador do Ofício

encaminhar procedimento que demande a adoção de medida urgente, a seu critério, ao respectivo

substituto para atuação durante seu afastamento. (Redação dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12

de agosto de 2016)

Art. 21. No período de recesso criado pela Lei n.º 5.010/66, todas as representações e

demais documentos que poderão ensejar a abertura de procedimentos deverão ser encaminhadas ao

gabinete do Procurador Plantonista a quem fica delegada a determinação de autuação e distribuição,

bem como a análise de urgência para fins de autuação.

DAS FÉRIAS, AFASTAMENTOS, IMPEDIMENTOS E SUSPEIÇÕES

Art.  22.  Nos  afastamentos  legais  (férias  e  licenças)  do  Procurador,  os  processos

judiciais  que  lhe  seriam  destinados  deverão  ser  distribuídos  equitativamente  entre  os  demais

Procuradores que se encontrem atuando no respectivo Núcleo.

§ 1º Os inquéritos policiais relatados e termos circunstanciados de ocorrência, sem

réu preso, deverão ser distribuídos e encaminhados ao gabinete do Procurador titular do Ofício.

§ 2º Nos demais afastamentos (viagem a serviço, congressos, Encontro Nacional de

Procuradores, etc) os processos serão distribuídos e enviados ao gabinete do Procurador afastado,

cabendo a sua assessoria analisar os casos de urgência que não puderem aguardar o retorno do

Procurador, devolvendo-os à COORJU para que encaminhe ao Procurador substituto que deverá

receber o feito.

§ 3º Caso o afastamento se dê em virtude de remanejamento do Procurador de um

Núcleo para outro, não serão objetos de redistribuição os processos que se acham em seu poder até a

data do remanejamento.

§ 4º As férias dos membros integrantes do mesmo Núcleo só poderão ser concedidas

se obedecida o art. 4º,

§ 5º da Portaria PGR Nº 591 de 27 de outubro de 2005, mantendo o mínimo de 50%

dos  integrantes  do  Núcleo  em  efetivo  exercício,  devendo  o  Coordenador  do  Núcleo,  ou  seu

substituto,  manifestar-se  previamente  sobre  as  férias  pretendidas  do  membro,  sob  pena  de

pronunciamento desfavorável da Chefia.
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Art. 23. Quando se tratar de afastamento decorrente de férias ou licença regularmente

programadas,  o  respectivo  Procurador  não  receberá  processos  judiciais  quando  da  última

distribuição que antecede o início do período de gozo das férias e/ou licença.

§ 1º A regra acima não se aplica às hipóteses de suspensão ou interrupção das férias.

§  2º  O período  de  recesso  do  final  de  ano  não  será  considerado  para  efeito  de

exclusão da última distribuição de processos, uma vez que não se confunde com férias.

§ 3º  No caso de concessão,  suspensão ou interrupção de férias  do Procurador,  o

gabinete deverá informar imediatamente ao Núcleo de Recursos Humanos o novo período de férias

ou licença para que não haja prejuízo no sorteio da pauta de audiências e distribuição dos feitos

judiciais e consequente alteração nos contadores de distribuição dos ofícios dos Procuradores.

§ 4º – Caberá ao Núcleo de Recursos Humanos enviar imediatamente à COORJU, ao

NÚCLEO CÍVEL, ao NÚCLEO CRIMINAL e ao NÚCLEO DA TUTELA COLETIVA a concessão,

suspensão ou interrupção de férias, para as devidas anotações.

§  4º  Caberá  à  Divisão  de  Gestão  de  Pessoas  (DIGEP)  enviar  imediatamente  à

COJUD, ao NUCRIM, ao NTC e ao NCC a concessão, suspensão ou interrupção de férias, para as

devidas anotações. (Redação dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de agosto de 2016)

§ 5º  No caso de férias,  afastamentos legais,  licenças etc,  os casos urgentes serão

remetidos ao substituto.

§ 6º Quando necessário, os servidores lotados no gabinete do Procurador afastado

legalmente (férias, licenças etc.), poderão ser utilizados pelo membro substituto, cabendo a cada

Núcleo disciplinar a forma de utilização dessa força de trabalho.

Art. 24. Nos casos de manifestação de impedimento/suspeição de todos os membros

do  Núcleo  da  Tutela  Coletiva,  serão  os  autos  (procedimento  administrativo/processo  judicial)

remetidos ao Núcleo Cível para distribuição entre seus integrantes, e no caso de manifestação de

impedimento/suspeição desses, os autos serão distribuídos entre os membros do Núcleo Criminal.

Art. 24. Nos casos de manifestação de impedimento/suspeição de todos os membros

do Núcleo da Tutela Coletiva, serão os autos (procedimento extrajudicial/processo judicial)

remetidos ao Núcleo de Combate à Corrupção para distribuição entre seus integrantes, e no caso de

manifestação de impedimento/suspeição desses, os autos serão distribuídos entre os membros do

Núcleo Criminal. (Redação dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de agosto de 2016)

Art. 25. Nos casos de manifestação de impedimento/suspeição de todos os membros

do Núcleo Criminal, serão os autos (procedimento administrativo/processo judicial) remetidos ao

Núcleo da Tutela Coletiva para distribuição entre seus integrantes, e no caso de manifestação de

impedimento/suspeição desses, os autos serão distribuídos entre os membros do Núcleo Cível.
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Art. 25. Nos casos de manifestação de impedimento/suspeição de todos os membros

do Núcleo Criminal, serão os autos (procedimento extrajudicial/processo judicial) remetidos ao

Núcleo da Tutela Coletiva para distribuição entre seus integrantes, e no caso de manifestação de

impedimento/suspeição desses, os autos serão distribuídos entre os membros do Núcleo de Combate

à Corrupção. (Redação dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de agosto de 2016)

Art. 26. Nos casos de manifestação de impedimento/suspeição de todos os membros

do  Núcleo  Cível,  serão  os  autos  (procedimento  administrativo/processo  judicial)  remetidos  ao

Núcleo da Tutela Coletiva para distribuição entre seus integrantes, e no caso de manifestação de

impedimento/suspeição desses, os autos serão distribuídos entre os membros do Núcleo Criminal.

Art. 26. Nos casos de manifestação de impedimento/suspeição de todos os membros

do Núcleo de Combate à Corrupção, serão os autos (procedimento extrajudicial/processo judicial)

remetidos  ao  Núcleo  da  Tutela  Coletiva  para  distribuição  entre  seus  integrantes,  e  no  caso  de

manifestação de impedimento/suspeição desses, os autos serão distribuídos entre os membros do

Núcleo Criminal. (Redação dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de agosto de 2016)

Art. 26 A –  Nos casos de quaisquer afastamentos legais de todos os membros do

Núcleo Cível, serão os autos (procedimento administrativo/processo judicial) remetidos ao Núcleo

da  Tutela  Coletiva  para  distribuição  entre  seus  integrantes;  e,  no  caso  de  quaisquer  outros

afastamentos  legais  de  todos  os  membros  deste  Núcleo,  os  autos  serão  distribuídos  entre  os

membros do Núcleo Criminal. Encerrado o período de afastamento, os autos devem retornar ao

Núcleo Cível. (Redação dada pela Portaria PRCE n° 249, de 16 de maio de 2014)

DA DISTRIBUIÇÃO DE AUDIÊNCIAS

Art.  27.  As  audiências  deverão  ser  registradas  no  Sistema  Guia  para  fins  de

distribuição e sorteio e alimentadas no Único para fins de extração de relatórios estatísticos.

Art. 28. As audiências deverão ser registradas no sistema, permitindo-se a consulta

diariamente, e serão distribuídas toda sexta-feira, encaminhando-se imediatamente ao Procurador a

pauta da semana seguinte.

Art.  29.  Caberá  a  Coordenadoria  Jurídica,  através  da  Seção  Jurídica  I  e  II,

encaminhar  a  pauta  individual  do  Procurador,  via  e-mail,  bem como  disponibilizar  os  dossiês

eletrônicos dos processos contendo as peças elaboradas pelo MPF (inicial de ACP e AIA, denúncias,

memórias, pareceres diversos, cartas precatórias e rogatórias, etc) em diretório próprio da unidade

de rede público (P: /COORJU/Audiências – Pauta) da PR/CE.

Art.  30.  Caberá  a  Coordenadoria  Jurídica,  através  da  Seção  Jurídica  I  verificar
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semanalmente o site de audiências da Justiça Federal, para as devidas anotações no sistema.

Art.  31. As audiências do dia serão divididas em três grupos Criminais,  Cíveis e

Tutela Coletiva.

Art. 32. Distribuir, inicialmente, o grupo criminal. As audiências criminais devem ser

distribuídas  equitativamente,  por  dias  de deslocamento  à  Justiça Federal,  entre  os  membros  do

Núcleo Criminal.

I – Um Procurador deverá realizar todas  as audiências criminais  de uma vara no

mesmo dia.

II – Inexistindo Procurador criminal para a realização de uma audiência, está será

distribuída entre todos os Procuradores dos demais Núcleos por sorteio, em rodízio, devendo ser

contabilizada,  na  busca  da  equitatividade  entre  todos  os  membros  dos  demais  Núcleos,  como

deslocamento à Justiça Federal.

Art. 33. As audiências do grupo cível serão distribuídas, aplicando-se as disposições

contidas no art. 31, incisos I e II. Parágrafo único. Inexistindo Procurador cível para a realização de

uma audiência, esta será distribuída entre todos os Procuradores dos demais Núcleos por sorteio, em

rodízio, devendo ser contabilizada, na busca da equitatividade entre todos os membros dos demais

Núcleos, como deslocamento à Justiça Federal.

Art. 34. Nos casos em que o Procurador alegar impossibilidade de comparecimento à

audiência não pertencente ao seu Núcleo, este será incluído em uma fila de Procuradores para a

próxima distribuição, até seu efetivo comparecimento.

Art. 35. As distribuições manuais devidamente justificadas, referente às audiências

criminais,  deverão  ser  computadas  de  forma  automática,  acrescendo  o  contador  do  Procurador

designado para realização da audiência.

Art. 36. As audiências de processos judiciais afetos ao Núcleo da Tutela Coletiva

serão distribuídas ao Procurador subscritor da Ação e não serão computadas na equitatividade da

distribuição de audiências do respectivo Núcleo.

I –  Se o Procurador  titular  do Procedimento  Administrativo que originou a ação

estiver  impossibilitado  de  realizar  a  audiência,  esta  será  redistribuída,  primeiramente,  entre  os

Procuradores que subscreveram conjuntamente a petição inicial, e, esgotada esta possibilidade, será

redistribuída entre os demais membros do NTC.

I – se o Procurador titular do procedimento extrajudicial que originou a ação estiver

impossibilitado de realizar a audiência, esta será redistribuída, primeiramente, entre os Procuradores

que subscreveram conjuntamente a petição inicial, e, esgotada esta possibilidade, será redistribuída

entre os demais membros do NTC; (Redação dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de agosto de
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2016)

II – Deverá ser realizada de forma aleatória a redistribuição de uma das audiências

quando o Procurador tiver, no mesmo dia, mais de uma audiência de processos de sua titularidade.

Parágrafo único. Possuindo mais de uma audiência de processos de sua titularidade no mesmo dia e

em varas distintas, o Procurador só as fará na hipótese de se acharem previstas para turnos diversos

– manhã e tarde – ou, se no mesmo turno, forem da mesma vara ou subdivisão da vara.

III – A redistribuição mencionada deverá ser considerada no cômputo da equidade de

distribuição de audiências do Procurador substituto.

IV  –  Na  semana  em  que  o  Procurador  possuir  audiência  de  processos  de  sua

titularidade,  não  fará  audiências  de  processos  extras,  exceto  na  hipótese  de  não  existir  outro

Procurador que possa realizar tais audiências.

V –  Estando afastado o Procurador  titular  de  um processo cuja  atuação lhe  seja

exclusiva, e, existindo audiência para o mesmo, distribuir-se-á esta entre os demais membros do

Núcleo  da  Tutela  Coletiva,  sendo  tal  distribuição  considerada  no  cômputo  da  equidade  de

distribuição de audiência do NTC.

VI – Existindo duas audiências de processos extras no mesmo dia, estas devem ser

realizadas por dois Procuradores, exceto se forem da mesma vara ou subdivisão de vara, situação

em que  apenas  um Procurador  deverá  realizá-las,  sendo  computadas  individualmente  para  fins

estatísticos.

VII – Duas audiências extras em uma semana só devem ir para o mesmo Procurador

se não houver outro Procurador que possa realizar uma delas.

VIII - Em quaisquer dos casos de afastamento, haverá compensação de audiências no

retorno do Procurador afastado.

Art.  37.  O  gabinete  deverá  comunicar  à  COORJU/SEJUR II,  via  e-mail  ou  por

memorando, a impossibilidade justificada do comparecimento do Procurador à audiência com uma

antecedência mínima de 48 horas, a fim de que a audiência seja redistribuída e o novo Procurador

sorteado seja cientificado. Parágrafo único. Nos demais casos, a justificação deverá ser por escrito,

encaminhando-se ao Procurador que for sorteado para substituição.

Art. 37. O gabinete deverá comunicar à Coordenação Jurídica e de Documentação,

via e-mail ou por memorando, a impossibilidade justificada do comparecimento do Procurador à

audiência com uma antecedência mínima de 48 horas, a fim de que a audiência seja redistribuída e o

novo Procurador sorteado seja cientificado.

§ 1º – Nos demais casos, a justificação deverá ser por escrito, encaminhando-se ao

Procurador que for sorteado para substituição.
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§  2º  –  As  audiências  judiciais  terão  precedência  em  relação  a  compromissos

administrativos  previamente  agendados  e  que  não  importem  em  comparecimento  externo  dos

respectivos procuradores sorteados para a realização de audiências judiciais. (Redação dada pela

Portaria PRCE n° 284, de 28 de maio de 2014)

Art. 38. O Procurador que comparecer à audiência e no ato for intimado de nova

designação de audiência deverá informar à COORJU/PR/CE sobre referida intimação para fins de

inclusão na pauta de audiências.

Art. 39. O Procurador Regional Eleitoral não realizará audiências judiciais nos dias

de sessão no Tribunal Regional Eleitoral. (Revogada pela Portaria PRCE n° 630, de 21 de setembro

de 2018)

DO PLANTÃO

Art. 40. O regime de plantão nos dias úteis, de segunda a quinta feira, terá início após

às 19 horas, findando às 8 horas do dia seguinte.

Art. 41. Aos finais de semana, terá início após as 19 horas da sexta-feira, encerrando-

se às 8 horas da segunda-feira.

Art. 42. Nos dias feriados, ou cujo ponto seja facultativo, o plantão terá início após às

19 horas do dia útil imediatamente anterior e será encerrado às 8 horas do primeiro dia útil seguinte.

Art. 43. O Procurador plantonista somente se manifestará nos feitos, procedimentos e

medidas  de  urgência  destinados  a  evitar  perecimento  de  direito  ou  assegurar  a  liberdade  de

locomoção e/ou prejuízo irreversível.

Art. 44. O Procurador plantonista poderá ser manifestar em feitos que já tiverem sido

distribuídos.

Art. 45. Funcionará durante o regime de plantão, juntamente, com o Procurador da

República, um servidor da PR/CE, conforme as escalas de plantão cível e criminal.

Art.  46.  Aos  Procuradores  da  República  e  servidores  plantonistas  serão

disponibilizados, nos dias de plantão, aparelhos de telefonia móvel fornecidos pela PR/CE.

Art. 47. Os Procuradores da República plantonistas poderão ser localizados através

dos telefones divulgados nas escalas de plantão.

Art. 48. Ao receber as urgências, o segurança do prédio deverá entrar em contato com

o servidor plantonista para localizar o Procurador.

Art. 49. O servidor plantonista deverá portar o celular ligado durante todo o período

do plantão, a fim de que não ocorra nenhum prejuízo à atuação do Ministério Público.
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Art. 50. Havendo deslocamento efetivo do servidor plantonista para a sede da PR/CE,

as horas de trabalho, nelas incluídas as horas in itinere, serão compensadas com horas de folga, após

prévio acerto com a chefia imediata.

Art. 51. À Coordenadoria Jurídica compete informar à Justiça Federal e à Polícia

Federal a escala de plantão do mês.

Art. 52. Nas ausências e nos impedimentos legais dos Procuradores plantonistas, os

feitos urgentes serão encaminhados aos substitutos, segundo as escalas de plantão.

Art.  53.  O plantão do final de ano inicia-se às 19 horas do dia 19 de dezembro,

encerrando-se às 8 horas do dia 7 de janeiro, mediante escala especial entre os integrantes de cada

Núcleo.

Art. 53. O plantão do final de ano será unificado e dividido em quatro períodos. O

critério de definição dos membros é o voluntarismo, mas havendo mais de um membro voluntário

para cada período, ou não havendo voluntários, será realizado sorteio. 

§1º Caberá à Chefia de Gabinete realizar, via e-mail, a consulta do Plantão do final

de ano.

§2º A lista de plantões será elaborada até o final de julho de cada ano.

§3º  O  plantão  do  final  de  ano  inicia-se  às  19  horas  do  dia  19  de  dezembro,

encerrando-se às 8 horas do dia  7 de janeiro,  mediante escala  especial  que será elaborada pela

Chefia de Gabinete e divulgada pela Coordenadoria Jurídica e de Documentação. (Portaria PRCE n°

419, de 15 de setembro de 2015)

Art.  54.  Os Procuradores das  PRM'S integrarão o plantão criminal  da PR/CE no

recesso/plantão do final de ano, que será estadual. Nos feriados prolongados (Carnaval, Semana

Santa, Encontro Nacional dos Procuradores da República) os Procuradores da República da capital

responderão pelos plantões das PRM'S. (Revogada pela Portaria PRCE n° 624, de 26 de novembro

de 2015)

DAS INTIMAÇÕES

Art. 55. A fim de evitar redução do prazo para as manifestações nos feitos judiciais,

as  intimações  dirigidas  aos  Membros  das  unidades  da  PR/CE  deverão  ser  encaminhadas

acompanhadas dos respectivos autos.

§ 1º Ficam excluídas as intimações despachadas no regime de plantão, que deverão

ser recebidas pelos Procuradores componentes dos respectivos Núcleos conforme a matéria.

§ 2º Os mandados de intimações referente à designação de audiência, deverão ser
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encaminhados à COORJU com a maior brevidade possível para os devidos registros no sistema.

Art. 56. As intimações nos processos judiciais criminais feitas mediante remessa de

pauta ou por e-mail pela Justiça Federal contarão, para fins estatísticos, como ciência da intimação

pelo procurador do feito.

DA ESTATÍSTICA

Art. 57. À Coordenadoria Jurídica compete elaborar, compilar e divulgar o relatório

estatístico mensal dos Procuradores.

Art.  58.  Compete  à  Secretaria  do gabinete  alimentar  o  banco de dado das  peças

processuais e administrativas no sistema ÚNICO, a fim de dar eficiência ao sistema de consultas e

arquivos da PR/CE, além de inserir no sistema a íntegra das peças produzidas.

Art. 59. O registro de manifestações exaradas nos feitos judiciais e procedimentos

administrativos  no  sistema  Único  ficará  sob  a  responsabilidade  direta  dos  servidores  que

desempenham suas funções no gabinete.

Art. 59. O registro de manifestações exaradas nos feitos judiciais e procedimentos

extrajudiciais  no  sistema  Único  ficará  sob  a  responsabilidade  direta  dos  servidores  que

desempenham suas funções no gabinete. (Redação dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de agosto

de 2016)

Parágrafo  único.  A não  observância  do  caput  implica  prejuízo  na  produtividade

mensal do Procurador.

DA ROTINA DE CADASTRO E TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS

SIGILOSOS

Art.  60.  As informações,  os  documentos,  os  processos  judiciais  e  procedimentos

administrativos a que seja atribuída natureza sigilosa, conhecidos em decorrência do exercício da

função, no âmbito desta PR/CE, serão resguardados e protegidos na forma desta Portaria.

Art.  60. As informações, os documentos, os processos judiciais e procedimentos

extrajudiciais  a que seja atribuída natureza sigilosa, conhecidos em decorrência do exercício da

função, no âmbito desta PR/CE, serão resguardados e protegidos na forma desta Portaria. (Redação

dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de agosto de 2016)

Art.  61.  Os  processos  e  procedimentos  judiciais  ou  administrativos  considerados

sigilosos  serão registrados no sistema Único,  resguardadas  a  integridade e  a  confiabilidade dos
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dados, a partir da entrada de tais documentos no âmbito desta Unidade Ministerial que só serão

recebidos, preferencialmente, em envelopes lacrados.

Art.  61.  Os  processos  e  procedimentos  judiciais  ou  extrajudiciais  considerados

sigilosos  serão registrados no sistema Único,  resguardadas  a  integridade e  a  confiabilidade dos

dados, a partir da entrada de tais documentos no âmbito desta Unidade Ministerial que só serão

recebidos, preferencialmente, em envelopes lacrados. (Redação dada pela Portaria PRCE n° 543, de

12 de agosto de 2016)

Parágrafo único. Os nomes das partes, assunto e resumo deverão ser registrados no

sistema Único.

Art. 62. Os processos sigilosos recebidos em envelopes lacrados pela Justiça Federal

e/ou Polícia Federal, serão carimbados, registrados e distribuídos pela Seção de Protocolo Jurídico e

encaminhados aos gabinetes dos Procuradores da República a quem forem distribuídos.

Art.  63.  Na  hipótese  de  serem  encaminhados  processos  sigilosos  sem  estarem

devidamente  envelopados,  ou  com  suspeitas  de  violação,  a  Coordenadoria  Jurídica  fará  a

distribuição do feito, certificando o fato, e o envelopará antes do encaminhamento ao respectivo

gabinete, sem prejuízo da comunicação do fato, por escrito, ao órgão emitente.

Art.  64.  Em  nenhuma  hipótese  documentos  sigilosos,  juntados  aos  processos,

tramitarão,  sem  estarem  devidamente  envelopados,  pelas  dependências  da  PR/CE,  salvo  nas

relações entre o Procurador da República e o servidor responsável pelo seu manuseio.

Art.  65.  Ficará  a  cargo  do  Procurador  da  República  designar  os  servidores  que

manusearão os documentos, processos e procedimentos sigilosos nos gabinetes.

Art.  66.  Os  pedidos  de  vista,  extração  de  cópias,  informações  e  certidões  dos

procedimentos e/ou processos sigilosos deverão ser formalizados em petição escrita, dirigida ao

Procurador da República natural do feito ou seu substituto a quem caberá deliberá sobre o pedido.

Art. 67. A reprodução de documentos, processos e procedimentos sigilosos depende

de autorização do Procurador da República natural do feito ou seu substituto.

Art.  68.  Estão  autorizados  a  manusear  os  referidos  processos  e  procedimentos

sigilosos,  para  fins  de  registro,  cadastro  e  distribuição,  além  dos  arquivamentos  das  peças

produzidas, o Coordenador Jurídico, os Chefes do NAAC, NTC, NE e SPJ, ou seus respectivos

substitutos.

Art.  68  –  São delegantes  do  acesso  a  expedientes  reservados  ou  confidenciais  o

Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará e os Procuradores responsáveis

pelas Procuradorias da República nos Municípios.

I – São designados delegados o Coordenador Jurídico e de Documentação, os Chefes
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dos Núcleos e seus respectivos substitutos.

II – Os delegados designados no inciso I concederão visibilidade aos expedientes

reservados  ou  confidenciais  para  os  servidores  lotados  nos  gabinetes,  conforme  autorização

expressa dos Membros. (Redação dada pela Portaria PRCE n° 325, de 6 de junho de 2014)

Art.  68  –  Os  responsáveis  pelo  cadastro  de  expedientes  (processos  judiciais,

procedimentos extrajudiciais, documentos e manifestações) de caráter sigiloso, deverão adotar, em

regra, o grau de sigilo do tipo “reservado”.

I  –  Os  expedientes  aos  quais  o  Procurador  da  República  ou  Chefe  de  Setor

Administrativo entenda que deva ter acesso mais restrito - limitado a determinados usuários - deverá

despachar no expediente no sentido de que este seja cadastrado como “confidencial”.

II – Deve-se observar que estagiários que possuem acesso ao Sistema Único também

terão acesso aos expedientes do tipo “reservado” do respectivo gabinete/setor.

III – O sigilo do processo/procedimento difere do sigilo  das manifestações e dos

documentos cadastrados, de forma que é possível cadastrar como “reservado” ou “confidencial” as

manifestações e os documentos independentemente do sigilo dos autos. (Redação dada pela Portaria

PRCE n° 515, de 19 de outubro de 2015)

Art. 69. Elaborada a manifestação do Procurador da República, os processos judiciais

e procedimentos sigilosos serão devolvidos à Seção de Protocolo Jurídico devidamente envelopados

e rubricados pelo servidor designado.

§ 1º Para fins de resguardar o sigilo das manifestações, somente será encaminhada à

Justiça Federal uma via da petição devidamente envelopada, rubricada e acompanhada de um ofício

dirigido ao Juiz, contendo o tipo de manifestação, o número do processo e a expressão sigilosa.

§ 2º As pastas dos processos e procedimentos sigilosos ficarão em lugar com acesso

vedado a qualquer pessoas, com exceção dos servidores designados no art. 67.

Art. 70. Para fins de atuação em audiência ou sessão, o gabinete do Procurador da

República ou a Coordenadoria Jurídica providenciará cópia da manifestação sigilosa, que deverá ser

encaminhada em invólucro opaco, lacrado e rubricado, com a identificação do processo a que se

refere, ao Procurador da República encarregado da respectiva audiência ou sessão.

§ 1º Somente o Procurador da República designado para audiência ou sessão poderá

abrir o envelope e fazer uso da cópia da manifestação.

§ 2º  Ao término da sessão,  o  Procurador  da República devolverá a manifestação

sigilosa em envelope lacrado e rubricado à Coordenadoria Jurídica que providenciará a sua imediata

remessa ao gabinete do Procurador da República titular do feito.
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Art.  71.  Nas  Procuradorias  da  República  nos  Municípios,  os  Procuradores  da

República  ali  lotados  poderão  estabelecer  regras  próprias  no  tocante  à  distribuição,  cadastro  e

movimentação dos processos e procedimentos sigilosos.

DA PUBLICIDADE DOS FEITOS E PEÇAS PROCESSUAIS

Art. 72. Disponibilizar para consulta processual no sítio da PR/CE os procedimentos

administrativos criminais e processos judiciais das seguintes classes processuais: Ação Penal (240),

Execução Penal (103), Execução Penal Provisória (104) e Pedido de Liberdade Provisória com ou

sem Fiança (158). Parágrafo único: Não devem ser disponibilizados quaisquer dados relativos aos

processos judiciais e procedimentos administrativos que tramitam em segredo de justiça.

Art. 72. Disponibilizar para consulta processual no sítio da PR/CE os procedimentos

extrajudiciais criminais e processos judiciais das seguintes classes processuais: Ação Penal (240),

Execução Penal (103), Execução Penal Provisória (104) e Pedido de Liberdade Provisória com ou

sem Fiança (158).

Parágrafo  único.  Não  devem  ser  disponibilizados  quaisquer  dados  relativos  aos

processos judiciais, peças de informação e procedimentos investigatórios que tramitam em segredo

de justiça. (Redação dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de agosto de 2016)

Art. 73. As peças processuais dos tipos Arquivamentos de IPL e PA, Requerimentos

de Declinação de Competência, Denúncias, Alegações Finais, Recursos e Pareceres de processos

judiciais  de quaisquer classe processual deverão ser publicadas em página especifica do Núcleo

Criminal no sítio da PR/CE, salvo as acobertadas pelo segredo de justiça.

Parágrafo único: O registro das peças processuais ficará sob a responsabilidade direta

dos servidores que desempenham suas funções no gabinete.

Art. 74. À chefia do Núcleo de Acompanhamento em Atividade Criminal compete

publicar em página específica do Núcleo Criminal no sítio da PR/CE as denúncias e requerimentos

de declinação de competência referentes aos procedimentos administrativos criminais, salvo os que

tramitam em segredo de justiça.

Art.  74. À chefia do Núcleo de Acompanhamento em Atividade Criminal compete

publicar em página específica do Núcleo Criminal no sítio da PR/CE as denúncias e requerimentos

de declinação de competência referentes aos procedimentos extrajudiciais  criminais, salvo os que

tramitam em segredo de justiça. (Redação dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de agosto de

2016)

Art.  75.  As  peças  não  sigilosas  dos  processos  judiciais  e  procedimentos
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administrativos criminais serão gravadas em diretório de acesso comum a todos os membros com

atuação criminal.

Art. 75. As peças não sigilosas dos processos judiciais e procedimentos extrajudiciais

criminais serão gravadas em diretório de acesso comum a todos os membros com atuação criminal.

(Redação dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de agosto de 2016)

Art. 76. As portarias de instauração de Procedimento Administrativo e de Inquérito

Civil  Público,  os  Termos  de  Ajustamento  de  Conduta,  as  Recomendações,  as  Promoções  de

Arquivamento,  as  Petições  Iniciais  de  ações  civis  e  as  manifestações  em  geral  deverão,

obrigatoriamente, fazer menção ao procedimento a que estão vinculados e serão registradas pelo

gabinete  do procurador  oficiante,  nos  sistemas respectivos,  nos  quais  serão ainda anexados,  no

formato PDF, os arquivos magnéticos dos trabalhos elaborados.

Art.  76. As portarias  de instauração de Procedimento Preparatório  e  de Inquérito

Civil  Público,  os  Termos  de  Ajustamento  de  Conduta,  as  Recomendações,  as  Promoções  de

Arquivamento,  as  Petições  Iniciais  de  ações  civis  e  as  manifestações  em  geral  deverão,

obrigatoriamente, fazer menção ao procedimento a que estão vinculados e serão registradas pelo

gabinete  do procurador  oficiante,  nos  sistemas respectivos,  nos  quais  serão ainda anexados,  no

formato PDF, os arquivos magnéticos dos trabalhos elaborados. (Redação dada pela Portaria PRCE

n° 543, de 12 de agosto de 2016)

Art. 77. Após o registro no sistema Único, o original das iniciais das ações civis

seguirá  para  a  Secretaria  do  Núcleo  da  Tutela  Coletiva,  juntamente  com  o  Procedimento

Administrativo ou com peças de informação que a instruírem, para as anotações complementares,

de onde seguirão para a Seção de Protocolo Jurídico.

Art. 77. Após o registro no sistema Único, o original das iniciais das ações civis

seguirá  para  a  Secretaria  do  Núcleo  da  Tutela  Coletiva,  juntamente  com  o  Procedimento

Extrajudicial ou com peças de informação que a instruírem, para as anotações complementares, de

onde seguirão para a Seção de Protocolo Jurídico. (Redação dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12

de agosto de 2016)

Art.  78.  Para adequação do banco de dados com o sistema de consulta,  a Seção

Jurídica I deverá converter todas as iniciais já disponibilizadas para o formato PDF.

Art. 79. Fica a cargo da Seção Jurídica I a busca no sistema Único da peça inicial

anexada pelo gabinete ou outra peça de interesse do processo, fazendo os registros necessários para

possibilitar o reconhecimento pelo sistema, conforme orientação da SDI.

Art.  80.  Fica  a  cargo  da  Secretaria  do  Núcleo  da  Tutela  Coletiva  a  regular  e

sistemática alimentação do banco de dados da PFDC e das Câmaras de Coordenação e Revisão,
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bem como o envio de peças para registro e publicação.

Art.  81.  Fica  a  cargo  da  Coordenadoria  de  Informática  regular  a  sistemática  de

publicação das informações constantes dos bancos de dados a serem disponibilizados para consulta

processual no sítio da PR/CE, os registros dos procedimentos administrativos e processos judiciais

afetos  ao  Núcleo  da  Tutela  Coletiva,  inclusive  das  peças  cadastradas  nos  respectivos  sistemas,

assegurando o sigilo das informações relativas aos feitos judiciais ou administrativos que tramitem

em segredo de justiça.

Art.  81.  Fica  a  cargo  da  Coordenadoria  de  Informática  regular  a  sistemática  de

publicação das informações constantes dos bancos de dados a serem disponibilizados para consulta

processual no sítio da PR/CE, os registros dos procedimentos  extrajudiciais e processos judiciais

afetos  ao  Núcleo  da  Tutela  Coletiva,  inclusive  das  peças  cadastradas  nos  respectivos  sistemas,

assegurando o sigilo das informações relativas aos feitos judiciais ou extrajudiciais que tramitem em

segredo de justiça. (Redação dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de agosto de 2016)

Art.  82.  A partir  de  1º/04/2012  fica  a  cargo  da  Secretaria  do  Núcleo  da  Tutela

Coletiva o envio de expedientes que exijam veiculação na Imprensa Oficial, devendo os mesmos

serem encaminhados ao Setor Competente da PGR (DIVAO), para fins de publicação.

Art.  83.  A Secretaria do Núcleo da Tutela Coletiva coletará do sistema Único os

arquivos de portarias de instauração de Inquérito Civil Publico, extratos de Termo de Ajustamento

de Conduta e Recomendações que deverão ser encaminhados ao e-mail publica@pgr.mpf.gov.br,

com cópias à PFDC e Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF.

Art.  84.  Em  relação  às  demais  comunicações  decorrentes  da  Resolução  n°

87/2006/CSMPF, tais como instauração e prorrogação do procedimento administrativo, prorrogação

de inquérito civil público, propositura de ação civil pública e declínio entre unidades do Ministério

Público Federal, será necessário apenas o envio de e-mail à PFDC e Câmaras de Coordenação e

Revisão.

Art.  84.  Em  relação  às  demais  comunicações  decorrentes  da  Resolução  n°

87/2006/CSMPF, tais como instauração e prorrogação do procedimento  extrajudicial, prorrogação

de inquérito civil público, propositura de ação civil pública e declínio entre unidades do Ministério

Público Federal, será necessário apenas o envio de e-mail à PFDC e Câmaras de Coordenação e

Revisão. (Redação dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de agosto de 2016)

Art.  85.  A Secretaria  do Núcleo da Tutela  Coletiva verificando a inexistência  do

documento anexado ao sistema ÚNICO, a partir da passagem do respectivo feito pela Secretaria,

deverá  entrar  em contato  com o  gabinete  solicitando  a  complementação  da  tarefa  ao  servidor

responsável pelo referido registro.
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 86. É mantida a existência do Núcleo Criminal, Núcleo da Tutela Coletiva e

Núcleo  Civil.  Parágrafo  único.  É  criado  o  Gabinete  do  Procurador  Eleitoral,  vinculado  à

Procuradoria Regional Eleitoral.

Art.  86. É mantida a existência do Núcleo Criminal, Núcleo da Tutela Coletiva e

Núcleo de Combate à Corrupção. (Redação dada pela Portaria PRCE n° 543, de 12 de agosto de

2016)

Art. 87. O PRDC, o Coordenador Criminal e o Coordenador do Custus Legis são os

procuradores distribuidores da PR/CE.

Art. 87. O Coordenador da Núcleo Criminal, o Coordenador do Núcleo da Tutela

Coletiva e o Coordenador do Núcleo de Combate à Corrupção são os procuradores distribuidores da

PR/CE. (Redação dada pela   Portaria PRCE n° 248, de 3 de abril de 2019)

Art.  88.  Os  Núcleos  detém  autonomia  para  mudar  e  criar  suas  regras  de

funcionamento, podendo os Coordenadores baixar ordens de serviço e instruções de serviço visando

a ordenação dos trabalhos e o fiel desempenho das funções burocráticas e de apoio.

Parágrafo  único.  Os  Coordenadores  e  seus  substitutos  serão  eleitos  entre  seus

componentes com mandato de 2 (dois) anos, com exceção do PRDC que obedecerá a Portaria PGR

n.º 588 de 03 de setembro de 2003.

Art.  88.  Os  Núcleos  detém  autonomia  para  mudar  e  criar  suas  regras  de

funcionamento, podendo os Coordenadores baixar ordens de serviço e instruções de serviço visando

a ordenação dos trabalhos e o fiel desempenho das funções burocráticas e de apoio. (Redação dada

pela   Portaria PRCE n° 248, de 3 de abril de 2019)

§ 1º Os Coordenadores e seus substitutos serão eleitos entre seus componentes com

mandato de 2 (dois) anos. 

§ 2º O titular do ofício de PRDC não comporá o colegiado do NTC da PRCE para

efeitos  de  escolha  de  coordenador,  distribuidor  e  decisões  afetas  apenas  ao  referido  colegiado.

(Incluído pela Portaria PRCE n° 248, de 3 de abril de 2019)

Art.  89.  Quando  do  ingresso  de  novo(s)  membro(s)  na  PR/CE,  será  convocada

reunião de todos os Procuradores da PR/CE para definir sua lotação. Após será aberto edital pela

Chefia possibilitando remoção entre Núcleos e entre Ofícios, respeitada a antiguidade e garantida

ampla publicidade.

Art. 90. O Coordenador de Estágio será eleito entre os Procuradores da República,
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com mandato de 02 anos.

Art. 91. Os representantes das Câmaras terão mandato de 01 ano, sendo os nomes

renovados anualmente, mediante eleição.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  92.  As correspondências  externas  deverão  ser  encaminhadas  à  SECAD para

remessa preferencialmente,  via EBCT – Empresa Brasileira de Correios  e Telégrafos.  Parágrafo

único. A regra acima não se aplica às correspondências que requeiram providências urgentes, que

deverão ser encaminhadas pelo Setor de Transporte, mediante justificação escrita. Mensalmente o

Setor de Transporte levará essa relação ao conhecimento do Procurador-Chefe.

Art.  92  –  As  correspondências  externas  deverão  ser  encaminhadas  ao  Setor  de

Expediente e Processamento Administrativo – SEPA, para remessa, preferencialmente, via Empresa

Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT.

Parágrafo  único.  As  correspondências  que  devam  ser  entregues  em mãos  e  que

requeiram providências  urgentes   (as  quais  serão conduzidas  aos  destinatários  diretamente  pela

Seção de Segurança Orgânica e Transporte -  SESOT) devem ser encaminhadas ao SEPA mediante

justificação escrita assinada pelo Procurador titular do gabinete ou chefe da seção administrativa,

sob pena de recusa do recebimento pelo setor. Mensalmente, o SEPA levará o relatório da remessa

ao conhecimento da Secretaria Estadual. (Redação dada pela Portaria PRCE n° 257, de 21 de maio

de 2014)

Parágrafo  único.  As  correspondências  que  devam ser  entregues  em  mãos  e  que

requeiram providências  urgentes   (as  quais  serão conduzidas  aos  destinatários  diretamente  pela

Seção de Segurança Orgânica e Transporte – SESOT/PRCE) devem ser encaminhadas ao SEPA

mediante  justificação  escrita  assinada  pelo  Procurador  titular  do  gabinete  ou  chefe  da  seção

administrativa,  sob pena de recusa do recebimento  pelo  setor.  As notificações  pela  sua própria

natureza deverão ser entregues em mãos independente de justificação escrita. Mensalmente, o SEPA

levará o relatório da remessa ao conhecimento da Secretaria Estadual. (Redação dada pela Portaria

PRCE n° 166, de 26 de março de 2015)

Art. 93. As documentações referentes a feitos judiciais deverão ser encaminhadas à

COORJU para posterior remessa as Varas Federais e/ou Estaduais. Todos os processos judiciais e

manifestações processuais deverão ser encaminhadas à Justiça no mesmo dia e os gabinetes deverão

remetê-los para a COORJU até às 17:00 horas. A partir desse horário, a solicitação será enquadrada

como caso urgente e previamente justificada pelo gabinete solicitante.

Parágrafo  único.  Caso  não  se  realize  referido  procedimento  o  processo  e  a
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manifestação processual somente serão entregues no dia útil  seguinte.  Mensalmente a COORJU

levará esses casos ao conhecimento do Procurador-Chefe.

Art. 94. Os casos omissos serão decididos pelos Coordenadores do Núcleo caso a

matéria envolva apenas o Núcleo. Nos casos que envolvam mais de um Núcleo será decidido pelo

Procurador-Chefe,  ouvidos,  se for o caso, os Coordenadores e/ou demais Procuradores. Art. 95.

Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 96. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

FRANCISCO MACHADO TEIXEIRA
Procurador-Chefe

PR/CE

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 2° quinzena de junho de 2012, 
Boletim de serviço, p. 274.
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ANEXO I

COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO CRIMINAL

Ofício Criminal Procurador(a)

1° EDMAC LIMA TRIGUEIRO

2° MARIA CANDELÁRIA DI CIERO

3° FRANCISCO MACHADO TEIXEIRA

4° LINO EDMAR DE MENEZES

5° GERALDO ASSUNÇÃO TAVARES

6° SAMUEL MIRANDA ARRUDA

7° VAGO

8° MÁRCIO ANDRADE TORRES

9° RÔMULO MOREIRA CONRADO

COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO CÍVEL

Ofício Cível Procurador

1° METON VIEIRA FILHO

2° FERNANDO ANTÔNIO NEGREIROS LIMA

COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DA TUTELA COLETIVA

Ofício Tutela Procurador(a)

1° FRANCISCO DE ARAÚJO MACEDO FILHO

2° OSCAR COSTA FILHO

3° NILCE CUNHA RODRIGUES

4° ALESSANDER WILCKSON CABRAL SALES

5° MARCELO MESQUITA MONTE

6° ALEXANDRE MEIRELES MARQUES

7° EXTINTO

8° PRDC



ANEXO I

COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO CRIMINAL 

OFÍCIO CRIMINAL PROCURADOR (A)

1º EDMAC LIMA TRIGUEIRO

2º MARIA CANDELÁRIA DI CIERO

3º VAGO

4º LINO EDMAR DE MENEZES

5º GERALDO ASSUNÇÃO TAVARES

6º SAMUEL MIRANDA ARRUDA

7º RÔMULO MOREIRA CONRADO

8º LUIZ CARLOS OLIVEIRA JÚNIOR

COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO CÍVEL

OFÍCIO CÍVEL PROCURADOR

1º ANASTÁCIO NÓBREGA TAHIM JÚNIOR

2º FERNANDO ANTÔNIO NEGREIROS LIMA

 

COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DA TUTELA COLETIVA

OFÍCIO TUTELA PROCURADOR (A)

1º FRANCISCO ARAÚJO MACEDO FILHO

2º OSCAR COSTA FILHO

3º NILCE CUNHA RODRIGUES

4º ALESSANDER WILCKSON CABRAL SALES

5º MARCELO MESQUITA MONTE

6º ALEXANDRE MEIRELES MARQUES

7º EXTINTO

8º PRDC

(Redação dada pela Portaria PRCE n° 341, de 18 de junho de 2014)
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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

(Redação dada pela Portaria PRCE n° 432, de 4 de setembro de 2014)

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)
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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° 543, de 12 de agosto de 2016)

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
Márcio Andrade Torres

12º Ofício
Anastácio Nóbrega Tahim

Júnior

15º Ofício
Lívia Maria de Sousa 

16º Ofício
Rômulo Moreira Conrado

(Redação dada pela   Portaria PRCE n° 579, de 2 de setembro de 2016)
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