
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA Nº 1611, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2015

Altera dispositivos da Portaria PR/RJ/Nº 578, de 20 de junho de 2014.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO, no uso da competência conferida pela Portaria  nº 88,  de 9.3.2007, do

Procurador-Geral da República,

Considerando a deliberação dos Procuradores da República da Área Criminal e do

Núcleo de Combate à Corrupção da Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro, que

aprovaram alterações nas atribuições de sua área de atuação;

RESOLVE:

editar a presente Portaria, alterando dispositivos da Portaria PR/RJ/Nº 578, de 20 de

junho  de  2014,  publicada  no  DMPF-e  -  Extrajudicial  de  24/06/2014,  página  84,  no  seguintes

termos:

Art. 1º. A Portaria PR/RJ/Nº 578, de 20 de junho de 2014, passa a vigorar com as

seguintes alterações:

“Art.  3º.  A Área  Criminal  compreende  23  (vinte  e  três)  Ofícios,  distribuídos  da

seguinte maneira:

I  –  5 (cinco)  ofícios  criminais  temáticos,  com atribuição plena  e  exclusiva  para,

excetuados  os  casos  de  designação  especial,  notícias  de  fato,  procedimentos  investigatórios

criminais, inquéritos policiais, distribuídos ou não a uma Vara Federal Criminal, e feitos judiciais,

com os respectivos  dias de audiências judiciais,  relacionados a crimes de lavagem de dinheiro,

crimes contra o sistema financeiro nacional e contra o mercado de capitais, além dos feitos relativos

à cooperação jurídica internacional passiva tendo tais matérias por objeto;

II – 18 ofícios vinculados às Varas Federais Criminais da Sede da Seção Judiciária do

Rio de Janeiro, sendo 2 em cada Vara Federal Criminal, exceto a 9ª Vara Federal Criminal.
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§ 1º. Os ofícios vinculados às Varas Federais Criminais têm atribuição para inquéritos

policiais  e  feitos  judiciais,  incluindo  as  respectivas  audiências,  distribuídos  às  Varas  Federais

Criminais,  bem como, concorrentemente,  para as notícias de fato,  procedimentos investigatórios

criminais  e  inquéritos  policiais  sem  distribuição  judicial,  excetuados  os  casos  de  designação

especial, os feitos relacionados a lesões de qualquer ordem ao patrimônio ambiental juridicamente

protegido pela legislação, bem como aqueles de atribuição dos ofícios criminais temáticos descritos

no inciso I do presente artigo e aqueles do Núcleo de Combate à Corrupção.

§ 2º. Os feitos da 9ª Vara Federal Criminal, exceto aqueles de atribuição dos ofícios

do meio ambiente, dos ofícios criminais temáticos e do Núcleo de Combate à Corrupção, são de

atribuição  dos  ofícios  vinculados  às  Varas  Federais  Criminais  (inciso  II),  aos  quais  serão

distribuídos em rodízio geral, estabelecendo-se vínculo ordinário pela primeira distribuição.

“Art. 8º. Nos afastamentos com prejuízo de distribuição, em que não sejam aplicadas

as regras da Portaria PR/RJ Nº 983, de 26 de setembro de 2014, os inquéritos policiais, notícias de

fato  e  feitos  judiciais  correspondentes  ao  ofício  do  membro  afastado  serão  distribuídos,  em

substituição, entre os demais ofícios da Área Criminal. Alteração dada pela Portaria PR/RJ nº 1320

de 28 de novembro de 2014.

§ 1º.  Caso o ofício substituto  também se encontre  com o membro afastado com

prejuízo da distribuição, proceder-se-á à nova distribuição na forma do caput.

§ 2º. Ressalvada a aplicação da Portaria PR/RJ Nº 983, de 26 de setembro de 2014 a

primeira  distribuição  por  substituição  dos  ofícios  criminais  temáticos  prevenirá  a  atribuição  do

ofício para o feito para substituições futuras.

“Art.  12.  Cabe aos Procuradores da República integrantes da Área Criminal e do

Núcleo de Combate à Corrupção a participação nas audiências judiciais referentes aos feitos das

suas respectivas áreas de atuação, nos termos deste artigo.

§ 1º. Excetuados os dias de audiência de atribuição dos ofícios criminais temáticos

descritos  no artigo 3º,  inciso I,  cabe aos Procuradores da República oficiantes  perante as Varas

Federais Criminais a participação nas audiências de suas Varas conforme escala de participação por

eles definida e encaminhada ao Procurador-Chefe. 

§ 2º. Havendo, no mesmo dia e na mesma Vara,  audiências de feitos dos ofícios

criminais temáticos e de feitos dos ofícios junto às Varas Federais Criminais, cabem todas elas aos

Procuradores da República dos ofícios criminais temáticos, conforme escala de participação por eles

definida e encaminhada ao Procurador-Chefe.

§ 3º. As audiências da 9ª Vara Federal Criminal serão distribuídas em rodízio geral,

por  designação  de  dias  de  audiência  ou  por  escala  semanal  previamente  definida,  consoante

deliberação entre os membros da Área, entre todos os ofícios da Área Criminal.
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“Art. 48-A. No período em que se verificar afastamento de membro por longo prazo,

a  substituição  para  atuação  nos  autos  extrajudiciais  e  judiciais  identificados  como  de  grande

relevância ou complexidade em seu Ofício será feita por membro específico, após despacho do

Coordenador do Núcleo de Combate a Corrupção, na forma deste artigo.

§ 1º. Considera-se de longo prazo, para efeito do caput, todo e qualquer afastamento

superior  a  90  (noventa)  dias  e  demais  afastamentos  por  tempo  indeterminado,  tais  como

afastamentos decorrentes de titularidade da Chefia da PRRJ, lotação provisória em outra unidade,

designação para assessoramento do PGR, designação para cargo em comissão que exija afastamento

da unidade, dentre outros.

§ 2º. Em se tratando de membro afastado por licença médica, ensejará a aplicação da

regra constante do caput o afastamento ininterrupto por prazo superior ao previsto no § 1º.

§  3º.  Considera-se  de  grande relevância  e  complexidade,  dentre  outros,  os  feitos

designados  como  operações  policiais,  aqueles  em  que  venha  sendo  realizada  interceptação  de

comunicações telefônicas, captação ambiental ou ação controlada, e, ainda, aqueles que demandem

acompanhamento constante por parte do titular, assim como a realização de várias diligências em

gabinete;

§  4º.  A identificação  do  feito  como  de  grande  relevância  ou  complexidade  será

realizada pelo Coordenador do Núcleo de Combate à Corrupção por iniciativa própria ou a partir de

solicitação de qualquer membro lotado na área, inclusive do próprio titular do ofício afastado.

§ 5º. Após identificado o feito como de grande relevância ou complexidade, este será

encaminhado  à  DICRIMJ,  à  DICRIMEX,  à  DICIVE  ou  à  DICIVJ  para  distribuição,  em

substituição, entre todos os Procuradores que oficiem na Área, automaticamente e em grupo próprio,

garantindo-se a distribuição equitativa, imediata e impessoal entre os membros.

§ 6º. Em caso de afastamento do membro substituto, a distribuição do feito deverá

seguir as regras ordinárias para acumulação de ofícios e substituição do Ofício Titular.

§ 7º. A distribuição dos feitos em que seja realizada designação especial será feita

dentro do grupo citado no § 5º.

“Art. 52. Cabe aos Procuradores da República integrantes do Núcleo de Combate a

Corrupção a participação nas audiências cíveis e criminais relativas aos feitos de sua atribuição, nos

termos do art. 12 desta Portaria.

Parágrafo Único. REVOGADO.”

Art.  2º.  Os feitos  vinculados  aos  três  Ofícios  Criminais  Temáticos  até  a  data  de

entrada em vigor desta Portaria serão redistribuídos, aleatoriamente, a partir de 07 de janeiro de

2016, entre os cinco novos Ofícios Criminais Temáticos.



Parágrafo Único. Os feitos já distribuídos, ordinariamente ou em substituição, até a

data da entrada em vigor desta Portaria, permanecem de atribuição dos membros a quem foram

distribuídos até a adoção da medida cabível para o ato, ficando vedada a mera redistribuição sem

adoção de qualquer providência.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor no dia 07 de janeiro de 2016.

Dê-se  ciência  ao  Exmo.  Sr.  Procurador-Geral  da  República,  aos  Exmos.  Srs.

Membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal, ao Exmo. Sr. Corregedor-Geral do

Ministério Público Federal, aos Exmos. Srs. Procuradores da República lotados no Estado do Rio de

Janeiro, ao Exmo. Sr. Juiz Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro e à

COJUD.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

JOSÉ SCHETTINO

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 3 dez. 2015. Caderno Extrajudicial,
p. 39.
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