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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA Nº 247, DE 12 DE JUNHO DE 2015.

Revogada parcialmente pela Portaria PRCE n° 656, de 10 de dezembro2015

Complementa  a  Portaria/GAB/CHEFIA  Nº  432/2014,  determinando  a
redistribuição  de  processos/procedimentos  e  audiências  nos  sistemas
informatizados a partir da criação do Núcleo de Combate à Corrupção na
PR-CE

Considerando os termos da Ata de reunião entre os Procuradores da República da

PR-CE realizada em 15 de maio de 2015, que estabelece a implantação do Núcleo de Combate à

Corrupção – NCC em 30 dias contados daquela data;

Considerando os termos da  Portaria  /GAB/CHEFIA Nº 432/2014 que estabelece as

regras de repartição dos serviços entre os Membros no âmbito da PR-CE a partir da implantação do

NCC;

Considerando a necessidade de serem estabelecidas rotinas mínimas de redistribuição

de  processos  judiciais,  procedimentos  extrajudiciais  e  audiências  a  serem  implementadas  nos

sistemas informatizados para o atendimento às regras estabelecidas na  Portaria/GAB/CHEFIA Nº

432/2014;

Considerando a Portaria/GAB/CHEFIA Nº 232, de 3 de maio de 2015, que determina

a reestruturação dos ofícios da PR-CE, em atendimento às determinações da Lei Nº 13.024 de 26 de

agosto de 2015, que institui a gratificação por exercício cumulativo de ofício entre os Membros do

MPU;

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO

DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Disposições Gerais 
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Art.  1º  Alterar  o  Art.  5º  da  Portaria/GAB/CHEFIA Nº 432/2014 que determina a

composição dos Núcleos de Atuação para a seguinte:

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 Macêdo

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
Rômulo Moreira Conrado

14º Ofício
Luíz Carlos Oliveira Júnior

12º Ofício
Anastácio Nóbrega Tahim

Júnior

15º Ofício
Livia Maria de Sousa 

16º Ofício
Vago

(Revogada pela Portaria PRCE 656, de 10 de dezembro de 2015)

Art. 2º A implantação do NCC ocorrerá a partir do dia 15 de junho de 2015, quando

serão  iniciadas  as  redistribuições.  A  primeira  distribuição  das  audiências  entre  os  núcleos

reordenados ocorrerá em 18 de junho de 2015.

Art.  3º  Os  processos  judiciais  (físicos  e  eletrônicos)  e  inquéritos  policiais  serão

redistribuídos a medida em que serão recebidos na unidade. Os procedimentos extrajudiciais serão

redistribuídos a partir do dia 15 de junho de 2015.

Art.  4º  Todos  os  processos  judiciais,  procedimentos  extrajudiciais  e  inquéritos

policiais dos ofícios cujos procuradores integrarão o NCC deverão ser encaminhados às secretarias

dos núcleos, conforme a área de atuação, para redistribuição.

Art.  5º  Apenas  os  processos  judiciais,  procedimentos  extrajudiciais  e  inquéritos

policiais  afetos  ao NCC, cujos  titulares permanecerão no Núcleo da Tutela  Coletiva -  NTC ou

Núcleo  Criminal  -  NUCRIM,  com  autorização  expressa  do  membro  enviada  à  Coordenadoria

Jurídica e de Documentação, deverão ser encaminhados às secretarias dos núcleos de atuação para

redistribuição.
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Seção I 

Das redistribuições

Art. 6º Os processos do Núcleo Cível serão redistribuídos entre todos os membros do

NTC (conforme Art. 14 da Portaria  /GAB/CHEFIA Nº 432/2014).

Art. 7º Os processos, procedimentos e inquéritos policiais do NUCRIM afetos ao

NCC, com autorização expressa do membro enviada à Coordenadoria Jurídica e de Documentação,

serão redistribuídos entre os membros do NCC.

Art.  8º  Os  processos  e  procedimentos  afetos  ao  NCC  cujos  titulares  do  NTC

permanecerão no NTC, com autorização expressa do membro enviada à Coordenadoria Jurídica e

de Documentação, serão redistribuídos entre os membros do NCC.

Art.  9º  Os  processos,  procedimentos  e  inquéritos  policiais  afetos  ao  NCC cujos

titulares do NTC ou NUCRIM integrarão o NCC, migrarão para este núcleo,  permanecendo no

acervo do respectivo procurador para preservação do princípio do Promotor Natural. 

Parágrafo  1°.  Os  processos  e  procedimentos  cujo  titular  decidiu  expressamente

manter  em  seu  acervo,  ainda  que  afetos  ao  NTC,  também  permanecerão  sob  sua  titularidade

(conforme §1º, Art. 15 da Portaria/GAB/CHEFIA Nº 432/2014).

Parágrafo 2o. A substituição (em que não haja designação de substituto por portaria)

dos processos e procedimentos descritos no inciso supra será realizada pelos membros do NCC.

Art. 10º Os membros do NCC realizarão as audiências referentes aos processos sob

sua titularidade.

Parágrafo único – Nos afastamentos legais (em que não haja designação de substituto

por portaria) ou incompatibilidade de horários de todos os membros do NCC com outras audiências,

as audiências de processos criminais do NCC serão redistribuídas entre os membros do NUCRIM, e

as demais, entre os do NTC.

Art. 11º Esta portaria revoga a  portaria nº 115/2015, restabelecendo a validade da

Portaria 432/2014, prevalecendo os termos desta (247/2015) em caso de incompatibilidades.

Alessander Wilckson Cabral Sales
Procurador-Chefe da PR/CE

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 16 jun. 2015. Caderno 
administrativo, p. 25.
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