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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA N° 218, DE 30 DE ABRIL DE 2014

Alterada parcialmente pela Portaria PRCE n° 220, de 2 de maio de 2014

Disciplina  os  critérios  para  redistribuição  dos  processos  judiciais  e
extrajudiciais dos 3º e 8º Ofícios Criminais.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO

ESTADO DO CEARÁ, no exercício das atribuições legais, considerando a promoção a Procurador

Regional  da  República  dos  Membros  Francisco  Machado  Teixeira  e  Márcio  Andrade  Torres,

titulares dos 3º e 8º Ofícios Criminais, respectivamente, 

RESOLVE:

Art. 1º – Redistribuir os processos judiciais dos 3º e 8º Ofícios Criminais entre os

demais  membros  do  Núcleo  Criminal  automaticamente,  de  forma  equitativa,  aleatória  e  em

substituição,  não  guardando  a  prevenção,  enquanto  permanecer  a  vacância  da  titularidade  dos

referidos Ofícios.

Art. 2º – Redistribuir os processos extrajudiciais dos 3º e 8º Ofícios Criminais entre

os  demais  membros  do  Núcleo  Criminal  automaticamente,  de  forma  equitativa,  aleatória  e  em

substituição, guardando a prevenção, enquanto permanecer a vacância da titularidade dos referidos

Ofícios.

Art. 3º – Redistribuir os processos judiciais que se encontram suspensos por conta de

parcelamento ou não constituição definitiva de crédito tributário dos 3º e 8º Ofícios Criminais entre

os  demais  membros  do  Núcleo  Criminal  automaticamente,  de  forma  equitativa,  aleatória  e  em

substituição, guardando a prevenção, enquanto permanecer a vacância da titularidade dos referidos

Ofícios.

Art. 4º – Os membros que atuarem em substituição nos autos judiciais/extrajudiciais

de titularidade dos 3º e 8º Ofícios Criminais poderão utilizar os servidores lotados nos gabinetes dos

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/189751


referidos ofícios para auxiliá-los nos processos. (Redação dada pela Portaria PRCE n° 220, de 2 de

maio de 2014)

Fortaleza-CE, 30 de abril de 2014.

ALESSANDER WILCKSON CABRAL SALES
Procurador-Chefe da PRCE

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 2 mai. 2014. Caderno extrajudicial, 
p. 57.
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