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Art. 2º O Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal –
GAESF funcionará na comarca de Fortaleza, sendo composto por, no
mínimo, 03 (três) Promotores de Justiça de Entrância Final.
§ 1º A designação dos membros para atuação no Grupo de Atuação
Especial de Combate à Sonegação Fiscal – GAESF dar-se-á mediante
portaria do Procurador-Geral de Justiça.
§ 2º A coordenação do GAESF será exercida por procurador de justiça
ou promotor de justiça da mais elevada entrância, conforme designação
do Procurador-Geral de Justiça.
§ 3º O Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal –
GAESF contará com o auxílio de equipe de apoio formada por
servidores do Ministério Público, lotados na Comarca de Fortaleza.
§ 4º Poderão ficar à disposição do GAESF servidores ocupantes do
cargo de Inspetor de Polícia Civil do Ceará e de Auditor Fiscal da
Receita Estadual, como previsto em convênio celebrado entre a
Procuradoria-Geral de Justiça e a pasta a que esteja vinculado o
servidor, a fim de prestar apoio especializado.

Art. 3º Incumbe ao Grupo de Atuação Especial de Combate à
Sonegação Fiscal – GAESF:
I – receber as representações fiscais e outras notitia criminis relativas a
crimes contra a ordem tributária, proceder sua triagem, instaurar o
respectivo procedimento de investigação criminal, nos termos da
legislação aplicável, e atuar na investigação dos crimes contra a ordem
tributária, incluindo o requerimento de medidas cautelares e o
oferecimento de denúncia;
II – encaminhar à Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da
Execução Fiscal e dos Crimes contra a Ordem Tributária as
representações fiscais, os procedimentos de investigação e os
inquéritos policiais de competência estranha ao GAESF;
III - expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimento e,
em caso de não comparecimento injustificado, requisitar a condução
coercitiva, inclusive com auxílio da polícia civil ou militar;
IV – requisitar informações, exames periciais e documentos de
autoridades ou de órgãos e entidades da administração direta e
indireta;
V – promover inspeções e diligências investigatórias junto às
autoridades, órgãos e entidades a que se refere o inciso anterior;
VI – requisitar informações e documentos a entidades privadas,
respeitados o sigilo bancário, fiscal e de correspondências;
VII – ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter
público ou relativo a serviço de relevância pública;
VIII – requisitar auxílio de força policial para garantir a efetividade de
suas prerrogativas;
IX – promover a ação penal pública, nos casos em que proceder à
investigação direta;
X – auxiliar, quando não for o caso de atuação direta, os órgãos locais
de execução do Ministério Público, na promoção da persecução penal,
ou quaisquer outras medidas judiciais ou administrativas destinada a
prevenir ou reprimir a evasão fiscal;
XI – manter arquivo atualizado das peças processuais elaboradas nos
procedimentos de sua competência, inclusive naqueles deflagrados
pelos órgãos locais de execução do Ministério Público, dentro da área
específica de atuação da Promotoria;
XII – remeter, anualmente, ao Procurador-Geral de Justiça, relatórios
das atividades do Ministério Público, relativas à sua área de atribuições,
na forma e prazo previstos Lei Complementar Estadual nº 72/2008;
XIII – manter intercâmbio com os órgãos de combate à sonegação
fiscal, propondo, sempre que oportuno e conveniente, as medidas
judiciais cabíveis;
XIV - registrar em livros próprios todos os expedientes recebidos e
remetidos, bem como o atendimento prestado, e arquivar as portarias
de instauração de procedimentos investigatórios criminais;
§ 1º A atuação direta do GAESF fica restrita às representações fiscais
previstas no art. 83 da Lei Federal nº 9.430/1994 que envolvam,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I – pessoa jurídica cuja situação cadastral perante a Secretaria da
Fazenda do Estado do Ceará seja ativa, ou pessoa jurídica com
situação cadastral inativa que possua unidade ativa ou que seus sócios
participem de pessoa jurídica ativa;
II – pessoa jurídica cadastrada na Secretaria da Fazenda do Estado do
Ceará com regime de recolhimento de tributos ‘Normal’.

§ 2º O GAESF poderá também atuar, ainda que não configurada
qualquer das hipóteses do § 1º, nos procedimentos em que:
I - existirem reiterados autos de infração lavrados em desfavor da
mesma pessoa jurídica; ou
II – a pessoa jurídica representada tenha relação com grupo econômico
objeto de investigação por suspeita de crime contra a ordem tributária.
§ 3º O GAESF não atuará nos casos de representação fiscal em
desfavor de pessoa jurídica registrada sob o regime de sociedade
anônima, ainda que atendidos os requisitos do § 1º.
§ 4º Os procedimentos que não demandem a atuação direta do GAESF
serão devidamente encaminhados à Secretaria Executiva das
Promotorias de Justiça de Execução Fiscal e dos Crimes contra a
Ordem Tributária, que adotará as providências cabíveis.
§ 5º Nos casos de atuação direta do GAESF, proposta a ação penal
públ ica ou qualquer medida cautelar , a atr ibuição para o
acompanhamento do processo será do promotor de justiça que atua
perante a unidade judicial para a qual for distribuído, podendo o Grupo
atuar em conjunto com o promotor natural,  mediante prévio
consentimento deste último.

Art. 4º São atribuições do Coordenador do GAESF, dentre outras:
I - representar o órgão, interna e externamente;
II – coordenar as atividades administrativas do órgão;
III – exercer a chefia administrativa do órgão, coordenando o trabalho
de servidores, realizando a distribuição de tarefas, fiscalizando o
cumprimento de seus deveres funcionais e velando por sua assiduidade
e disciplina;
IV – convocar e presidir reuniões entre os membros do GAESF para o
trato de assuntos pertinentes ao núcleo;
V – fiscalizar o cumprimento dos prazos dos procedimentos
investigatórios criminais em andamento no grupo;
VI – expedir ofícios, memorandos, circulares e demais comunicações
necessárias ao efetivo funcionamento do grupo;
VII – manter relacionamento institucional com autoridades de outros
órgãos, visando à necessária cooperação para consecução dos
objetivos da investigação.

Art. 5º Os casos omissos serão decididos pela Procuradoria-Geral de
Justiça.

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data da sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário, especialmente o Provimento
nº 005/2017.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, em
Fortaleza/CE, 24 de maio de 2017.

PLÁCIDO BARROSO RIOS
Procurador-Geral de Justiça

O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ,
PLÁCIDO BARROSO RIOS, no uso de suas atribuições legais, na
forma do art. 26, inciso V, da Lei Complementar nº 72, de 12 de
dezembro de 2008 (Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do
Estado do Ceará), c/c  as Leis nºs 9.826, de 14 de maio de 1.974,
13.586, de 27 de abril de 2005, publicada no Diário Oficial do Estado do
Ceará de 17 de maio de 2005, 14.043, de 21 de dezembro de 2007,
publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará de 27 de dezembro de
2007, 14.115, de 19 de maio de 2008, publicada no Diário Oficial do
Estado do Ceará de 23 de maio de 2.008, 14.256, de 4 de dezembro de
2.008, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará de 9 de
dezembro de 2.008, 14.435, de 6 de agosto de 2009, publicada no
Diário Oficial do Estado do Ceará de 13 de agosto de 2009, e 15.536,
de 7 de março de 2.014, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará
de 12 de março de 2.014,  e tendo em vista a publicação do resultado
final, no Diário da Justiça de 23 de agosto de 2013, e a homologação
do resultado final, publicada no Diário da Justiça de 25 de novembro de
2013, do 2º Concurso Público para provimento de cargos e cadastro de
reserva do Quadro Permanente de Pessoal da Procuradoria- Geral de
Justiça do Estado do Ceará, regido pelo Edital de Abertura de
Inscrições  nº 01/2013, publicado no Diário da Justiça Estadual de 1º de
abril de 2013, alterado pelo Edital de Retificação nº 02/2013, de 25 de
abril de 2013, publicado no Diário da Justiça Estadual de 29 de abril de

Ato Nº 89/2017 - SERH
Fortaleza, 25 de maio de 2017

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Procurador-Geral de Justiça:
Plácido Barroso Rios
Vice procurador(a)-Geral de Justiça

Secretário-Geral:
Haley de Carvalho Filho



34Diário Oficial Eletrônico nº 93 • Sexta-feira, 26 de maio de 2017

2013.

CONSIDERANDO que mediante o Edital nº 001/2015-NALCON, de 30
de setembro de 2015, publicado no Diário da Justiça de 5 de outubro de
2015, o prazo de validade do concurso regido pelo Edital nº 01/2013
acima mencionado foi prorrogado por 2 (dois) anos, a contar de 25 de
novembro de 2015.

CONSIDERANDO o teor do Ato nº 79/2017, publicado no Diário Oficial
do Ministério Público de 10 de abril de 2017, que tornou sem efeito, em
razão da expiração do prazo legal para posse, a nomeação do
candidato JOSE ANTONIO LEANDRO DA COSTA, aprovado e
classificado em 242º (ducentésimo quadragésimo segundo) lugar, na
ampla concorrência, no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2013
de Abertura de Inscrições, publicado no Diário da Justiça de 1º de abril
de 2013, alterado pelo Edital de Retificação nº 02/2013, de 25 de abril
de 2013, publicado no Diário da Justiça do Estado do Ceará de 29 de
abril de 2013, nomeado mediante o Ato nº 165/2016, de 29 de outubro
de 2016, publicado no Diário da Justiça de 27 de outubro de 2016.

CONSIDERANDO o teor do Ato nº 82/2017, publicado no Diário Oficial
do Ministério Público de 12 de abril de 2017, que declarou vago, em
razão da aposentadoria objeto do Ato nº 80/2017, publicado no Diário
Oficial do Ministério Público de 10 de abril de 2017, o cargo de Técnico
Ministerial até então ocupado pela servidora GERUZA TARGINO DE
MELO.

CONSIDERANDO a previsão no orçamento para o ano de 2017, de
recursos suficientes ao preenchimento de cargos vagos, conforme
manifestação no Processo Físico nº 6448/2017-7 SP-PGJ/CE.

RESOLVER NOMEAR, em caráter efetivo, os candidatos LEONARDO
UCHOA MADEIRO DOS SANTOS e LIDYA MARA MOTA FERREIRA,
aprovados e classificados, respectivamente, em 252º (ducentésimo
quinquagésimo segundo) e 253º (ducentésimo quinquagésimo terceiro)
lugares, na ampla concorrência, para o cargo de Técnico Ministerial,
obedecida a ordem de classificação publicada no Diário da Justiça de
23 de agosto de 2013.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza,
aos 25 de maio de 2017.

PLÁCIDO BARROSO RIOS
Procurador-Geral de Justiça

O DOUTOR PLÁCIDO BARROSO RIOS, PROCURADOR-GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais,
na forma do art. 135, inciso III, da Constituição Estadual, de 05 de
outubro de 1989, combinado com o art. 26, inciso VIII da Lei
Complementar nº 72, de 12 de dezembro de 2008 (Lei Orgânica e o
Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará) e tendo em vista o
que consta no Processo nº 17430/2017-2 SP-PGJ/CE,

RESOLVE APOSENTAR VOLUNTARIAMENTE POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO, A PARTIR DE 23 DE MAIO DE 2017,  A DRA.
ROSINA LÚCIA FROTA ARAGÃO, Promotora de Justiça de Entrância
Final, matrícula funcional nº 198.454-1-9, nos termos do art. 3º da EC nº
47, de 5 de julho de 2005, publicada no DOU de 6 de julho de 2005; art.
165 da LC nº 72 de 12 de dezembro de 2008 (Lei Orgânica e Estatuto
do Ministério Público do Estado do Ceará), publicada no DOE de 16 de
dezembro de 2008; arts. 54 e 55 da Lei Federal nº 8.625 (Lei Orgânica
do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993; Lei nº 15.807, de 10
de julho de 2015, aposentadoria com remuneração mensal constituída
de subsídio fixado em parcela única de R$ 28.947,55 (vinte e oito mil,
novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza,
aos 25 de maio de 2017.
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PLÁCIDO BARROSO RIOS
Procurador-Geral de Justiça

O PROMOTOR DE JUSTIÇA E SECRETÁRIO-GERAL, HALEY DE
CARVALHO FILHO, no uso de suas atribuições legais, conforme
intelecção do art.5º, inciso III, da Lei Estadual nº 12.482, de 31 de julho
de 1995, e de acordo com a delegação contida na Portaria nº
2090/2017, de 03 de abril de 2017.

CONSIDERANDO os termos da Lei nº 14.043, de 21 de dezembro de
2007, que instituiu o auxílio-transporte, em pecúnia, a ser pago aos
servidores do Ministério Público do Estado do Ceará.

CONSIDERANDO o que consta no PROCESSO Nº 15021/2017-7
SP/PGJ/CE.

RESOLVE CONCEDER, a partir de 24 de abril de 2017, auxílio-
transporte ao servidor ÁLVARO TAVARES DE MENEZES, Técnico
Ministerial, matrícula nº 218.270-1-0, em virtude de encontrar-se lotado
na Promotoria de Justiça da Comarca de Barreira/CE.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

SECRETARIA-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em
Fortaleza, aos 18 de maio de 2017.

HALEY DE CARVALHO FILHO
Secretário-Geral

Portaria Nº 3059/2017 - SERH
Fortaleza, 18 de maio de 2017

O PROMOTOR DE JUSTIÇA E SECRETÁRIO-GERAL, HALEY DE
CARVALHO FILHO, no uso de suas atribuições legais, conforme
intelecção do art.5º, inciso III, da Lei Estadual nº 12.482, de 31 de julho
de 1995, e de acordo com a delegação contida na Portaria nº
2090/2017, de 03 de abril de 2017, c/c as Resoluções nº 58/2010, do
Conselho Nacional do Ministério Público, e nº 008/2015, do Colégio de
Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará.

CONSIDERANDO que o servidor do Ministério Público, no prazo
máximo de 15 (cinco) dias, deverá comprovar o efetivo deslocamento,
bem como apresentar relatório das atividades à autoridade competente
e documentos que atestem a ocorrência do pernoite, sob pena da
devolução dos valores percebidos e tendo em vista o que consta no
Processo nº 17262/2017-9 SP-PGJ/CE.

RESOLVE CONCEDER AO SERVIDOR, SIDNEY FERNANDES
COUTINHO, Técnico Ministerial, matrícula nº16815713, lotado no
DECON- Fortaleza/CE, o pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, no
valor unitário de R$ 160,00, perfazendo um total de R$ 720,00, pelo seu
deslocamento às Comarcas de Itapipoca, Trairi, Apuiarés e Tejuçuoca,
no período de 15 a 19 de maio de 2017, em razão da realização de
diligências fiscalizatórias e atendimento à população do Projeto
“DECON Viajante,” devendo a despesa correr por conta de verba
própria da Procuradoria-Geral de Justiça.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

SECRETARIA-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em
Fortaleza, aos 22 de maio de 2017.

HALEY DE CARVALHO FILHO
Secretário-Geral

Portaria Nº 3104/2017 - SERH
Fortaleza, 22 de maio de 2017

O PROMOTOR DE JUSTIÇA E SECRETÁRIO-GERAL, HALEY DE
CARVALHO FILHO, no uso de suas atribuições legais, conforme
intelecção do art.5º, inciso III, da Lei Estadual nº 12.482, de 31 de julho
de 1995, e de acordo com a delegação contida na Portaria nº
2090/2017, de 03 de abril de 2017, c/c o artigo 34, inciso IV, alínea “c”,
da Lei nº 14.043, de 21 de dezembro de 2007, c/c o artigo 1º, alínea “d”,
do Provimento nº 03, de 16 de janeiro de 2008, Parecer Normativo nº
001, de 17 de abril de 2008, e tendo em vista o que consta no Processo
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