
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA

PORTARIA Nº 31, DE 19 DE MARÇO DE 2014.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO

DE RONDÔNIA – PR/RO, designado pela  Portaria  PGR nº  696,  de 30 de setembro de 2013,

publicada no DOU nº 190, Seção 2, de 1º de outubro de 2013, no exercício das atribuições que lhe

são conferidas pelo Regimento Interno do MPF, em conformidade com a Resolução nº 104/2010 do

Conselho Superior  do  Ministério  Público  Federal,  e  consideradas  as  deliberações  adotadas  nas

reuniões dos procuradores da República lotados na PR/RO, ocorridas nos meses de dezembro de

2013 e em janeiro de 2014, RESOLVE: 

Art.  1º  A  repartição  de  atribuições  entre  os  procuradores  da  República  na

Procuradoria da República no Estado de Rondônia (PR/RO) e nas demais unidades a ela vinculadas

rege-se pelos seguintes princípios: 

I  – definição do membro por livre distribuição de processos,  a fim de garantir  o

princípio do procurador  natural,  ressalvadas  as  designações  efetuadas  pelo Procurador-Geral  da

República, pelas Câmaras de Coordenação e Revisão ou pelo procurador-chefe; 

II – todas as representações e todos os procedimentos instaurados de ofício serão

aleatoriamente distribuídos, salvo na hipótese de exclusividade de tema ou matéria por um único

procurador; 

III  –  o  membro  do  Ministério  Público  Federal  (MPF)  somente  poderá  instaurar

procedimentos relativos a matérias concernentes a sua área de atuação, os quais obrigatoriamente

deverão ser submetidos à livre distribuição, respeitadas as hipóteses de prevenção, nos termos da

legislação processual vigente. Em se tratando de matéria diversa, o membro do Ministério Público

Federal  deverá  encaminhar  a  representação  ao  procurador-chefe,  que  determinará  sua  livre

distribuição,  respeitada a atração da atribuição em casos de prevenção, dependência,  conexão e

continência, sem prejuízo do disposto no artigo 8º. 

IV – predefinição de critérios de substituição nos casos de afastamentos, suspeição e

impedimentos; 

V  –  planejamento  do  desempenho  das  atribuições  com  identificação  de  temas

prioritários; 
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VI  –  manutenção  atualizada  de  todos  os  sistemas  oficiais  do  MPF  atualmente

utilizados pela PR-RO e os que vierem a sucedê-los. 

Parágrafo único. A Coordenadoria Jurídica comunicará ao Procurador-Chefe os atos

de distribuição ou movimentação processual praticados em desacordo com esta portaria ou com a

legislação  regente,  no  cumprimento  de  despachos  exarados  por  membros  da  Procuradoria  da

República em Rondônia. 

Art. 2º Os ofícios no âmbito da Procuradoria da República no Estado de Rondônia

(PR-RO) compõem o Núcleo de Tutela Coletiva (NTC) e/ou o Núcleo de Combate à Corrupção

(NCC). 

§ 1º O NCC é composto por 5 (cinco) ofícios, titularizados pelos procuradores da

República abaixo mencionados: 

I – 2º Ofício, titularizado pelo procurador da República Fernando Antônio Alves de

Oliveira Junior; 

II – 3º Ofício, titularizado pelo procurador da República Filipe Albernaz Pires; 

III  –  4º  Ofício,  titularizado  pelo  procurador  da  República  Reginaldo  Pereira  da

Trindade; 

IV – 5º Ofício,  titularizado pelo procurador  da República Daniel  de Jesus  Sousa

Santos; 

V – 7º Ofício, titularizado pelo procurador da República Wesley Miranda Alves. 

§ 2º O NTC é composto por 4 (quatro) ofícios, titularizados pelos procuradores da

República abaixo mencionados: 

I  –  1º  Ofício,  titularizado  pelo  procurador  da  República  Raphael  Luís  Pereira

Bevilaqua; 

II – 3º Ofício, titularizado pelo procurador da República Filipe Albernaz Pires; 

III  –  4º  Ofício,  titularizado  pelo  procurador  da  República  Reginaldo  Pereira  da

Trindade; 

IV – 6º Ofício, titularizado pelo procurador da República Gisele Dias de Oliveira

Bleggi Cunha. 

§ 3º Os 3º e 4º ofícios são mistos e integram o NCC e o NTC. 

Art.  3º  Ao  NTC  cabe  desempenhar,  na  forma  disciplinada  nesta  Portaria,  as

atribuições  afetas  às  1ª,  3ª,  4ª  e  6ª  Câmaras  de Coordenação e  Revisão  do Ministério  Público



Federal (CCRs) e à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC). 

Parágrafo único. Os ofícios do NTC são organizados conforme as seguintes regras e

escalas de distribuição: 

I – 1° OFÍCIO: 

a)  Atribuições  da  Procuradoria  Regional  dos  Direitos  do  Cidadão  (PRDC)  em

questões que envolvam danos com abrangência estadual, ou danos de ordem municipal ou regional

nos municípios que integram a Seção Judiciária de Rondônia; 

b) Atribuição em matéria afeta à 1ª CCR, incluindo as respectivas audiências; 

c)  Atribuição  da  PR-RO  perante  os  órgãos  do  Juizado  Especial  Federal  Cível,

incluindo as respectivas audiências;

d) Matéria fundiária, nos casos em que há conflito social.

e)  Representação  na  Comissão  Especial  instituída  pelo  Governo  Brasileiro,  por

determinação  da  Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos,  para  acompanhar  a  política

penitenciária no Estado de Rondônia; 

f) Inspeção na Penitenciária Federal de Porto Velho, em articulação com os titulares

dos 3º, 4º e 5º ofícios. 

II – 3º OFÍCIO: 

a) Atribuição de tutela coletiva relacionada à defesa dos diretos dos Povos Indígenas

e das demais populações tradicionais e minoritárias (6ª CCR), no âmbito da Seção Judiciária de

Rondônia. 

III – 4º OFÍCIO: 

a) Atribuição em questões que envolvam a etnia Cinta Larga, em articulação com o

titular da Procuradoria da República no Município de Vilhena (atualmente instalada em Ji-Paraná). 

IV – 6º OFÍCIO: 

a) Matéria ambiental (4ª CCR), incluindo as respectivas audiências; 

b)  Defesa  da  concorrência,  da  ordem econômica  e  dos  consumidores  (3ª  CCR),

incluindo as respectivas audiências; 

c)  Participação nas audiências da 5º Vara Federal,  incluindo as relacionadas com

matéria criminal;

d) Atuação na condição de “custos legis” nos processos cíveis afetos à atribuição da



PR/RO.

Art.  4º  Ao  NCC  cabe  desempenhar,  na  forma  disciplinada  nesta  Portaria,  as

atribuições afetas às 2ª e 5ª CCRs. 

§ 1º - Os ofícios do NCC são organizados conforme as seguintes regras e escalas de

distribuição: 

I – 2º OFÍCIO: 

a)  23,5% (vinte  e  três  vírgula  cinco por  cento)  da  distribuição  dos  processos  de

natureza criminal e dos inquéritos policiais, incluídos os do Juizado Especial Federal Criminal, que

tenham por objeto quaisquer dos crimes listados no § 4º deste artigo (ilícitos híbridos – 2ª e 5ª

CCRs); 

b)  23,5% (vinte  e  três  vírgula  cinco por  cento)  da distribuição  dos  processos  de

natureza criminal e dos inquéritos policiais, incluídos os do Juizado Especial Federal Criminal, que

não se enquadram na categoria anterior (2ª CCR); 

c) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) das execuções penais da penitenciária

federal (2ª CCR);

d)  23,5% (vinte  e  três  vírgula  cinco por  cento)  da distribuição  dos  processos  de

natureza cível vinculados à 5ª CCR;

e) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) das notícias de fato (comunicações

iniciais de ilícito) que tenham por objeto quaisquer dos crimes listados no § 4º deste artigo (ilícitos

híbridos – 2ª e 5ª CCRs); 

f) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) das notícias de fato (comunicações

iniciais de crime) que não se enquadram na categoria anterior (2ª CCR); 

g) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) das notícias de fato relacionadas à

defesa do patrimônio público e social que não se enquadram nas categorias anteriores (5ª CCR); 

h) exercício do controle externo da atividade policial e distribuição de 23,5% (vinte e

três vírgula cinco por cento) dos documentos, notícias de fato ou demais expedientes instaurados no

exercício do controle externo ou em razão dele; 

i) Atuação na condição de “custos legis” em 23,5% (vinte e três vírgula cinco por

cento) dos processos criminais afetos à atribuição da PR/RO (ação penal privada etc.);

j)  participação em 27% (vinte e sete por cento) das audiências correspondentes a

processos vinculados às 2ª e 5ª CCRs, ressalvado o disposto no artigo 3º, parágrafo único, inciso IV,



alínea “c”. 

II – 3º OFÍCIO: 

a) 13,5% (treze vírgula cinco por cento) da distribuição dos processos de natureza

criminal e dos inquéritos policiais, incluídos os do Juizado Especial Federal Criminal, que tenham

por objeto quaisquer dos crimes listados no § 4º deste artigo (ilícitos híbridos – 2ª e 5ª CCRs); 

b) 13,5% (treze vírgula cinco por cento) da distribuição dos processos de natureza

criminal e dos inquéritos policiais, incluídos os do Juizado Especial Federal Criminal, que não se

enquadram na categoria anterior (2ª CCR); 

c)  13,5%  (treze  vírgula  cinco  por  cento)  das  execuções  penais  da  penitenciária

federal (2ª CCR);

d) 13,5% (treze vírgula cinco por cento) da distribuição dos processos de natureza

cível vinculados à 5ª CCR;

e) 13,5% (treze vírgula cinco por cento) das notícias de fato (comunicações iniciais

de ilícito) que tenham por objeto quaisquer dos crimes listados no § 4º deste artigo (ilícitos híbridos

– 2ª e 5ª CCRs); 

f) 13,5% (treze vírgula cinco por cento) das notícias de fato (comunicações iniciais

de crime) que não se enquadram na categoria anterior (2ª CCR); 

g) 13,5% (treze vírgula cinco por cento) das notícias de fato relacionadas à defesa do

patrimônio público e social que não se enquadram nas categorias anteriores (5ª CCR); 

h) exercício do controle externo da atividade policial e distribuição de 13,5% (treze

vírgula cinco por cento) dos documentos, notícias de fato ou demais expedientes instaurados no

exercício do controle externo ou em razão dele; 

i) Atuação na condição de “custos legis” em 13,5% (treze vírgula cinco por cento)

dos processos criminais afetos à atribuição da PR/RO (ação penal privada etc.);

j)  participação  em  19%  (dezenove  por  cento)  das  audiências  correspondentes  a

processos vinculados às 2ª e 5ª CCRs, ressalvado o disposto no artigo 3º, parágrafo único, inciso IV,

alínea “c”; 

k) Inspeção na Penitenciária Federal de Porto Velho, em articulação com os titulares

dos 4º e 5º ofícios e com o PRDC. 

IV – 4º OFÍCIO: 

a)  23,5% (vinte  e  três  vírgula  cinco por  cento)  da  distribuição  dos  processos  de



natureza criminal e dos inquéritos policiais, incluídos os do Juizado Especial Federal Criminal, que

tenham por objeto quaisquer dos crimes listados no § 4º deste artigo (ilícitos híbridos – 2ª e 5ª

CCRs); 

b)  23,5% (vinte  e  três  vírgula  cinco por  cento)  da distribuição  dos  processos  de

natureza criminal e dos inquéritos policiais, incluídos os do Juizado Especial Federal Criminal, que

não se enquadram na categoria anterior (2ª CCR); 

c) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) das execuções penais da penitenciária

federal (2ª CCR);

d)  23,5% (vinte  e  três  vírgula  cinco por  cento)  da distribuição  dos  processos  de

natureza cível vinculados à 5ª CCR;

e) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) das notícias de fato (comunicações

iniciais de ilícito) que tenham por objeto quaisquer dos crimes listados no § 4º deste artigo (ilícitos

híbridos – 2ª e 5ª CCRs); 

f) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) das notícias de fato (comunicações

iniciais de crime) que não se enquadram na categoria anterior (2ª CCR); 

g) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) das notícias de fato relacionadas à

defesa do patrimônio público e social que não se enquadram nas categorias anteriores (5ª CCR); 

h) exercício do controle externo da atividade policial e distribuição de 23,5% (vinte e

três vírgula cinco por cento) dos documentos, notícias de fato ou demais expedientes instaurados no

exercício do controle externo ou em razão dele; 

i) Atuação na condição de “custos legis” em 23,5% (vinte e três vírgula cinco por

cento) dos processos criminais afetos à atribuição da PR/RO (ação penal privada etc.);

j)  participação em 27% (vinte e sete por cento) das audiências correspondentes a

processos vinculados às 2ª e 5ª CCRs, ressalvado o disposto no artigo 3º, parágrafo único, inciso IV,

alínea “c”; 

k) Inspeção na Penitenciária Federal de Porto Velho, em articulação com os titulares

dos 3º e 5º ofícios e com o PRDC. V –5º OFÍCIO: 

a)  23,5% (vinte  e  três  vírgula  cinco por  cento)  da  distribuição  dos  processos  de

natureza criminal e dos inquéritos policiais, incluídos os do Juizado Especial Federal Criminal, que

tenham por objeto quaisquer dos crimes listados no § 4º deste artigo (ilícitos híbridos – 2ª e 5ª

CCRs); 

b)  23,5% (vinte  e  três  vírgula  cinco por  cento)  da distribuição  dos  processos  de



natureza criminal e dos inquéritos policiais, incluídos os do Juizado Especial Federal Criminal, que

não se enquadram na categoria anterior (2ª CCR); 

c) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) das execuções penais da penitenciária

federal (2ª CCR); 

d)  23,5% (vinte  e  três  vírgula  cinco por  cento)  da distribuição  dos  processos  de

natureza cível vinculados à 5ª CCR; 

e) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) das notícias de fato (comunicações

iniciais de ilícito) que tenham por objeto quaisquer dos crimes listados no § 4º deste artigo (ilícitos

híbridos – 2ª e 5ª CCRs); 

f) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) das notícias de fato (comunicações

iniciais de crime) que não se enquadram na categoria anterior (2ª CCR); 

g) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) das notícias de fato relacionadas à

defesa do patrimônio público e social que não se enquadram nas categorias anteriores (5ª CCR); 

h) exercício do controle externo da atividade policial e distribuição de 23,5% (vinte e

três vírgula cinco por cento) dos documentos, notícias de fato ou demais expedientes instaurados no

exercício do controle externo ou em razão dele; 

i) Atuação na condição de “custos legis” em 23,5% (vinte e três vírgula cinco por

cento) dos processos criminais afetos à atribuição da PR/RO (ação penal privada etc.);

j)  participação em 27% (vinte e sete por cento) das audiências correspondentes a

processos vinculados às 2ª e 5ª CCRs, ressalvado o disposto no artigo 3º, parágrafo único, inciso IV,

alínea “c”.; 

k) Inspeção na Penitenciária Federal de Porto Velho, em articulação com os titulares

dos 3º e 4º ofícios e com o PRDC. 

VI – 7º OFÍCIO: Com atribuição em matéria criminal, responsável por: 

a) 16% (dezesseis por cento) da distribuição dos processos de natureza criminal e dos

inquéritos  policiais,  incluídos  os  do Juizado Especial  Federal  Criminal,  que  tenham por  objeto

quaisquer dos crimes listados no § 4º deste artigo (ilícitos híbridos – 2ª e 5ª CCRs); 

b) 16% (dezesseis por cento) da distribuição dos processos de natureza criminal e dos

inquéritos policiais, incluídos os do Juizado Especial Federal Criminal, que não se enquadram na

categoria anterior (2ª CCR); 

c) 16% (dezesseis por cento) das execuções penais da penitenciária federal (2ª CCR);



d)  16%  (dezesseis  por  cento)  da  distribuição  dos  processos  de  natureza  cível

vinculados à 5ª CCR;

e) 16% (dezesseis por cento) das notícias de fato (comunicações iniciais de ilícito)

que tenham por objeto quaisquer dos crimes listados no § 4º deste artigo (ilícitos híbridos – 2ª e 5ª

CCRs); 

f) 16% (dezesseis por cento) das notícias de fato (comunicações iniciais de crime)

que não se enquadram na categoria anterior (2ª CCR); 

g) 16% (dezesseis por cento) das notícias de fato relacionadas à defesa do patrimônio

público e social que não se enquadram nas categorias anteriores (5ª CCR); 

h)  exercício  do  controle  externo  da  atividade  policial  e  distribuição  de  16%

(dezesseis  por  cento)  dos  documentos,  notícias  de  fato  ou  demais  expedientes  instaurados  no

exercício do controle externo ou em razão dele; 

i) Atuação na condição de “custos legis” em 16% (dezesseis por cento) dos processos

criminais afetos à atribuição da PR/RO (ação penal privada etc.);

j) participação em audiências nos casos em que mais da metade dos membros do

NCC estiverem, justificadamente, ausentes. 

§  2º  As  comunicações  iniciais  de  ilícitos,  de  natureza  cível  ou  criminal,  serão

distribuídas aos ofícios do NCC após serem autuadas e registradas como notícias de fato, salvo se já

houver procedimento extrajudicial ou inquérito policial instaurado para apurar os mesmos fatos.

Nesse caso, o expediente será encaminhado ao procurador titular do correspondente feito. 

§ 3º A redução da movimentação processual ordinária cometida ao 7º Ofício fica

condicionada à  permanência  de seu titular  no cargo de procurador-chefe  desta  Procuradoria  da

República. 

§ 4º O PRDC e os titulares do 3º, 4º e 5º ofícios poderão exercer,  individual ou

conjuntamente, as atribuições referentes à Inspeção na Penitenciária Federal de Porto Velho. 

§ 5º Para fins de distribuição, serão sempre de natureza mista (ilícitos híbridos – 2ª e

5ª CCRs) os seguintes crimes, inclusive os seus similares previstos em leis diversas: 

a) arts. 312 e 313 do Código Penal – CP (peculato); 

b) art. 313-A e 313-B do CP (alteração de sistemas de informações); 

c) art. 314 do CP (extravio de documento);

d) art. 315 do CP (emprego irregular de verbas públicas);
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e) art. 316 do CP (concussão e excesso de exação); 

f) art. 317 do CP (corrupção passiva); 

g) art. 318 do CP (facilitação de contrabando); 

h) art. 319 do CP (prevaricação); 

i) art. 320 do CP (condescendência criminosa);

j) art. 321 do CP (advocacia administrativa); 

k) art. 325 do CP (violação de sigilo funcional); 

l) art. 326 do CP (violação do sigilo de proposta de concorrência);

m) art. 328 do CP (usurpação de função pública);

n) art. 332 do CP (tráfico de influência); 

o) art. 333 do CP (corrupção ativa); 

p) art. 335 do CP (fraude de concorrência); 

q) arts. 337-A e 337-B do CP (contra a administração pública estrangeira); 

r) art. 357 do CP (exploração de prestígio); 

s) arts. 359-A a 359-H do CP (contra as finanças públicas); 

t) arts. 89 a 98 da Lei 8.666/93 (licitações); 

u)  os  crimes  previstos  no  artigo  1º  do  Decreto-lei  nº  201/1967 (crimes  de

responsabilidade dos prefeitos municipais); 

v)  arts.  66  e  67  da  Lei  9.605/98 (crimes  funcionais  contra  a  Administração

Ambiental);

w) art. 3º da Lei 8.137/90 (crime funcional contra a administração fazendária); 

x) os crimes previstos na Lei nº 4.898/1965 (abuso de autoridade);

y) os crimes praticados por agentes públicos (art. 327 do Código Penal), no exercício

de suas atribuições ou em razão delas, ou ainda, a pretexto de exercê-las; 

z)  os  crimes  de  lavagem  de  dinheiro  (Lei  nº  9.613/1998)  que  tiverem  como

antecedente os delitos acima listados. 

§  6º  Se  o  membro do NCC discordar  da  classificação  processual  conferida  pela

Coordenadoria  Jurídica  para  fins  de  distribuição,  poderá  determinar  a  reclassificação  e

redistribuição do feito. Eventuais divergências entre os procuradores da República serão resolvidos
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por deliberação majoritária dos membros do núcleo. 

§ 7º Os casos de grande complexidade, assim reconhecidos por simples deliberação

dos membros do NCC, terão escala própria e especial  de distribuição entre  os correspondentes

ofícios,  de  modo  a  assegurar  a  equidade  na  distribuição  de  trabalho,  devendo  a  Coordenação

Jurídica do NCC administrar essa escala especial  de distribuição,  mantendo-a permanentemente

atualizada. Enquanto não for desenvolvida ferramenta específica, essa escala poderá ser feita de

forma manual. 

§ 8ª Quando a grande complexidade de um caso surgir e for reconhecida por decisão

dos  membros  do  NCC, após o feito  ter  sido  previamente  distribuído de  acordo com as  regras

ordinárias, fica facultado ao procurador da República titular do expediente requerer sua manutenção

no ofício, caso em que o feito será computado em seu favor na escala especial de distribuição; 

§ 9º Os casos de grande complexidade serão distribuídos aleatoriamente aos ofícios

do NCC, na seguinte proporção: para cada 2 (dois) casos de grande complexidade distribuídos aos

3º e 7º Ofícios, serão distribuídos 3 (três) para os 2º, 4º e 5º Ofícios. 

Art.  5º  Sem  prejuízo  do  disposto  no  artigo  8º  desta  portaria,  as  Câmaras  de

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal são representadas pelos seguintes ofícios: 

I – 1ª CCR: Representada pelo 1º ofício; 

II – 2ª CCR: Representada pelos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º ofícios; 

III – 3ª CCR: Representada pelo 6º ofício; 

IV – 4ª CCR: Representada pelo 6º ofício; 

V – 5ª CCR: Representada pelos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º ofícios; 

VI – 6ª CCR: Representada pelos 1º, 3º e 4º ofícios. 

Art. 6º A substituição entre os titulares dos ofícios será ordinariamente realizada da

seguinte maneira: 

I  –  o  titular  do  1º  Ofício  substituirá  o  titular  do  6º  Ofício  e,  no  pertinente  às

atribuições correspondentes à 6ª CCR, o titular do 3º ofício; 

II – o titular do 6º Ofício substituirá o titular do 4º Ofício, exceto nas atribuições

relativas à 6ª CCR;

III – o titular do 4º Ofício substituirá o titular do 1º Ofício; 

IV –  o  titular  do  3º  Ofício  substituirá  o  titular  do  2º  Ofício  e,  no  pertinente  às

atribuições correspondentes à 6ª CCR, o titular do 4º ofício; 



V – o titular do 2º Ofício substituirá o titular do 5º Ofício; 

VI – o titular do 5º Ofício substituirá o titular do 7º Ofício; 

VII – o titular do 7º Ofício substituirá o titular do 3º Ofício apenas no pertinente às

atribuições correspondentes à 2ª CCR. 

§ 1º O procurador da República que se ausentar deverá indicar, com antecedência

razoável, o período em que ficará afastado ao seu substituto e também à Chefia de Gabinete, salvo

se o afastamento ocorrer por motivo de licença médica; 

§ 2º Nos dois dias úteis imediatamente anteriores ao período de férias até o retorno

do membro afastado, os processos judiciais e inquéritos policiais distribuídos ao respectivo ofício

serão conclusos ao procurador substituto. 

§  3º  Os  processos  judiciais  e  inquéritos  policiais  não  urgentes  conclusos  ao

procurador substituto e que,  na ocasião em que cessar o afastamento não houverem sido ainda

despachados, serão encaminhados ao titular do ofício; 

§  4º  Durante  todo  o  período  de  férias  não  haverá  distribuição  de  comunicações

iniciais de crime e outros ilícitos, de notícias de fato e de procedimentos investigatórios criminais ao

ofício do membro afastado, com posterior compensação na distribuição. Essa regra não se aplica ao

NTC. 

Art. 7º É vedado o afastamento simultâneo de mais de metade dos procuradores da

República que compõem cada um dos núcleos previstos nos artigos 2º e 3º desta portaria, salvo nas

situações previstas nos arts. 203, incisos I e II, e 222, incisos I e II, da Lei Complementar 75, de 20

de maio de 1993. 

Art.  8º Ficam todos os  procuradores da República do Núcleo de Tutela  Coletiva

legitimados a atuarem eventualmente em matéria criminal (2ª CCR), de meio ambiente (4º CCR) e

de  combate  à  improbidade  administrativa  (5ª  CCR),  ainda  que  não  integrem  os  ofícios  com

atribuição nestas matérias, com a observância dos seguintes critérios: 

I – A atuação será facultativa e seu exercício depende de juízo de conveniência por

parte  do  procurador  que  não  possui  atribuição  criminal,  de  meio  ambiente  ou  de  improbidade

administrativa; 

II – A atuação eventual somente será admissível se houver vinculação objetiva com

as matérias em que o procurador da República já oficia; 

III – Antes de instaurar qualquer procedimento relacionado com a atuação eventual,

deve  ser  realizada  comunicação  ao  procurador  natural,  da  área  criminal,  ambiental  ou  de

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm
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improbidade, para fins de possível atuação conjunta; 

IV – Havendo conflito de entendimento entre a proposta de atuação do procurador

natural, da área criminal, de meio ambiente ou de improbidade, e o procurador da República que

pretende agir  excepcionalmente  em outra  matéria,  prevalecerá  o entendimento  do membro que

insistir no prosseguimento da apuração ou na propositura de ação judicial, independentemente de

ele  ser  o  procurador  natural,  hipótese  em  que  ficará  incumbido  de  dirigir  e  acompanhar,

integralmente, o andamento do procedimento ou da ação judicial. 

Art. 9º Compõem o Grupo de Controle Externo da Atividade Policial e as Secretarias

do NCC e do NTC, como coordenadores: 

I – Coordenador do NCC: 

a) Titular: procurador da República Reginaldo Pereira da Trindade; 

b) Substituto: procurador da República Daniel de Jesus Sousa Santos. 

II – Coordenador do Grupo de Controle Externo da Atividade Policial: 

a) Titular: procurador da República Filipe Albernaz Pires; 

b) Substituto: procurador da República Fernando Antônio Alves de Oliveira Júnior. 

III – Coordenador da Secretaria do NTC: 

a) Titular: procuradora da República Gisele Dias de Oliveira Bleggi Cunha; 

b) Substituto: procurador da República Raphael Luis Pereira Bevilaqua; 

Art. 10. O membro titular da Procuradoria da República no Município de Guajará-

Mirim atuará em todos os processos judiciais, inquéritos policiais e procedimentos extrajudiciais

relacionados  aos  municípios  que  compõem a  subseção  judiciária  de  Guajará-Mirim,  exceto  os

procedimentos de natureza cível que tenham como objeto danos com abrangência estadual, os quais

são de atribuição da PR-RO. 

Art.  11.  Os  ofícios  e  atribuições  no  âmbito  da  Procuradoria  da  República  no

Município de Ji-Paraná (PRM Ji-Paraná) são organizados conforme a seguinte distribuição: 

I – 1° OFÍCIO: 

a)  50% (cinquenta  por  cento)  da  distribuição  dos  processos  criminais,  inquéritos

policiais e notícias de fato criminais, excetuados os relacionados a crimes ambientais; 

b)  50%  (cinquenta  por  cento)  da  distribuição  de  procedimentos  judiciais  e

extrajudiciais  relacionados  com  a  defesa  do  patrimônio  público  e  social,  da  moralidade

administrativa e o combate à improbidade; 



c)  50%  (cinquenta  por  cento)  dos  procedimentos  judiciais  e  extrajudiciais

relacionados com a defesa da concorrência, ordem econômica e do consumidor;

d) 50% (cinquenta por cento) de processos e procedimentos judiciais e extrajudiciais

originados de fatos ocorridos nos municípios de Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Chupinguaia,

Corumbiara,  Cerejeiras,  Pimenteiras,  Colorado,  Cabixi  e  Vilhena  e  relacionados  à  defesa  do

patrimônio público e social, da moralidade administrativa e do combate à improbidade (5ª CCR);

e)  exercício  do  controle  externo  da  atividade  policial  e  distribuição  de  50%

(cinquenta  por  cento)  dos  documentos,  notícias  de  fato  ou  demais  expedientes  instaurados  no

exercício do controle externo ou em razão dele; 

II – 2° OFÍCIO: 

a)  50% (cinquenta  por  cento)  da  distribuição  dos  processos  criminais,  inquéritos

policiais e notícias de fato criminais, excetuados os relacionados a crimes ambientais; 

b)  50%  (cinquenta  por  cento)  da  distribuição  de  procedimentos  judiciais  e

extrajudiciais  relacionados  com  a  defesa  do  patrimônio  público  e  social,  da  moralidade

administrativa e o combate à improbidade; 

c)  50%  (cinquenta  por  cento)  dos  procedimentos  judiciais  e  extrajudiciais

relacionados com a defesa da concorrência, ordem econômica e do consumidor;

d) 50% (cinquenta por cento) de processos e procedimentos judiciais e extrajudiciais

originados de fatos ocorridos nos municípios de Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Chupinguaia,

Corumbiara,  Cerejeiras,  Pimenteiras,  Colorado,  Cabixi  e  Vilhena  e  relacionados  à  defesa  do

patrimônio público e social, da moralidade administrativa e do combate à improbidade (5ª CCR);

e)  exercício  do  controle  externo  da  atividade  policial  e  distribuição  de  50%

(cinquenta  por  cento)  dos  documentos,  notícias  de  fato  ou  demais  expedientes  instaurados  no

exercício do controle externo ou em razão dele; 

f) 50% (cinquenta por cento) dos processos afetos à 1ª CCR. 

III – 3° OFÍCIO: 

a) Atribuição de tutela coletiva relacionada à proteção dos Povos Indígenas e demais

populações tradicionais, à exceção daqueles que habitam os municípios de atribuição do Ofício de

Vilhena; 

b) Matéria ambiental, incluindo-se os crimes ambientais, à exceção dos atos e fatos

ocorridos nas localidades compreendidas na atribuição do Ofício de Vilhena; 



c) Matéria atinente às atribuições da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão,

em questões que envolvam dano de ordem municipal ou regional, nos municípios que integram a

Subseção  Judiciária  de  Ji-Paraná,  à  exceção  dos  atos  e  fatos  ocorridos  nas  localidades

compreendidas na atribuição do Ofício de Vilhena;

IV – Ofício de Vilhena: atribuição para atuar nos processos, procedimentos judiciais

e extrajudiciais e inquéritos policiais referentes a fatos ocorridos nos municípios de Espigão do

Oeste,  Pimenta  Bueno,  Chupinguaia,  Corumbiara,  Cerejeiras,  Pimenteiras,  Colorado,  Cabixi  e

Vilhena, à exceção das letras “d” dos incisos I e II deste artigo. 

§1º Os 1° e 2° Ofícios de Ji-Paraná atuarão em colaboração com o Ofício de Vilhena

no que tange aos processos, procedimentos e inquéritos policiais que tangenciam os temas afetos à

2ª e 5ª CCR. 

§2º O 3° Ofício de Ji-Paraná atuará em colaboração com o Ofício de Vilhena no

tocante à defesa dos Povos Indígenas se a lesão afetar, além do território dos municípios de Espigão

do Oeste, Pimenta Bueno, Chupinguaia, Corumbiara, Cerejeiras, Pimenteiras, Colorado, Cabixi e

Vilhena, outros locais da atribuição da circunscrição de Ji-Paraná. 

Art. 12. Os ofícios da Procuradoria da República no Município de Ji-Paraná passam a

ser exercidos pelos seguintes procuradores da República: 

I – 1º Ofício: titularizado pelo procurador da República José Rubens Plates, tendo

como substituto o procurador da República Guilherme Rocha Göpfert; 

II – 2º Ofício: titularizado pela procuradora da República Carolina Augusta da Rocha

Rosado, tendo como substituto o procurador da República José Rubens Plates; 

III  – 3º Ofício:  titularizado pelo procurador  da República Henrique Felber  Heck,

tendo como substituta da procuradora da República Carolina Augusta da Rocha Rosado; 

IV – Ofício de Vilhena: titularizado pelo procurador da República Guilherme Rocha

Göpfert, tendo como substituto o procurador da República Henrique Felber Heck; 

Art. 13. O 4º Ofício da PR-RO e o Ofício de Vilhena poderão exercer, individual ou

conjuntamente, as atribuições referentes à etnia Cinta Larga. 

Art. 14. O procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Rondônia

expedirá,  semestralmente,  portaria  com escala  de plantões dos Membros do MPF, atendidos os

seguintes critérios: 

I – Atuarão na escala de plantão apenas os Membros do MPF lotados na Procuradoria

da República no Estado de Rondônia (PRRO), os quais realizarão a atividade de plantonista com



abrangência em todo o estado e em qualquer matéria urgente; 

II – Serão designados como plantonistas dois procuradores da República por período

de 1 (uma) semana, o primeiro deles atuará como plantonista titular e o segundo como substituto; 

III – Os plantões têm início, ordinariamente, às 18h, com seu término às 8h do dia

seguinte.  Nos  dias  que  antecedem finais  de  semana  e  feriados,  o  plantão  se  iniciará  às  12h e

terminará às 12h do dia útil subsequente. 

IV – Em razão da proximidade dos fatos com as autoridades policiais, ministeriais e

judiciárias investidas, no período das 8h às 18h de segunda a quinta-feira e de 8h às 12h na sexta-

feira, o plantão nas Subseções de Ji-Paraná, de Vilhena e de Guajará-Mirim serão realizados pelos

procuradores da República lotados nas nestas PRMS, no primeiro caso, na forma definida pelos

respectivos membros. 

Parágrafo único. Será elaborada escala especial de plantão para o período de recesso

de final de ano, bem como para feriados que estendam o período de final de semana, segundo

critérios a serem acordados no Colégio de procuradores da República do Estado de Rondônia. 

Art. 15. As nomenclaturas e definições utilizadas nesta portaria poderão sofrer as

adaptações  necessárias,  sem  que  haja  qualquer  prejuízo  ao  exercício  da  atividade,  para  a

compatibilização  com  os  dados  lançados  no  Sistema  Único  ou  equivalente,  devendo  o  setor

processual manter registro atualizado sobre as essas adaptações. 

Art. 16. Portaria específica disciplinará a redistribuição dos feitos extrajudiciais  e

judiciais,  cíveis  e  criminais,  decorrente  da  criação  do  NCC,  assim  como  a  reconfiguração  e

composição dos correspondentes Ofícios, respeitadas as regras definidas nesta portaria. 

Art. 17. A presente portaria entra em vigor no dia 14 de abril de 2014. 

Art. 18. Ficam revogadas as disposições normativas em contrário. Publique-se. 

WESLEY MIRANDA ALVES 

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no  D  MPF-e,  Brasília,  DF,  21  mar.  2014.  Caderno  
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