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Promotorias de Justiça de Caucaia serão redistribuídos pela
Secretaria-Executiva entre as Promotorias de Justiça da
Comarca, conforme divisão de atribuições, no prazo máximo de
30 (trinta) dias a contar da publicação deste ato normativo,
ficando condicionada obrigatoriamente à emissão prévia de
manifestação a cargo do membro do Ministério Público para o
qual o feito tenha sido antes encaminhado.

Art. 8º A redistribuição de processos judiciais em andamento
para o órgão de execução com atribuição fixada para a matéria,
que possuam prazos iniciados até a entrada em vigor deste ato
normativo, fica condicionada obrigatoriamente à emissão prévia
de manifestação a cargo do membro do Ministério Público para
o qual o feito tenha sido encaminhado.

Art. 9º Esta Resolução em vigor na data de sua publicação,
revogados o Ato Normativo nº 227/2021 e disposições em
contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Sala das Sessões do Órgão Especial do Colégio de Procuradores
de Justiça, em 30 de maio de 2022.

(assinado eletronicamente)
Manuel Pinheiro Freitas

ATOS DO COLÉGIO DE PROCURADORES
DE JUSTIÇA

RESOLUÇÃO Nº 095/2022 – OECPJ

 Altera a Resolução nº 56/2019, que dispõe sobre as atribuições
do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal
- Gaesf.

O ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES
DE JUSTIÇA vem no exercício de suas atribuições
institucionais conferidas pelo art.12, inciso I, da Lei 8.625, de
12 de fevereiro de 1993, c/c o art.31, inciso II, alínea “d”, da
Lei Complementar nº 72, de 12 de dezembro de 2008 – Lei
Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará;
CONSIDERANDO que o Grupo de Atuação Especial de
Combate à Sonegação Fiscal – Gaesf é órgão de execução
dedicado à investigação e ao combate dos crimes tributários,
relacionados principalmente na Lei Federal nº 8.137/1990;

CONSIDERANDO que o Gaesf tem atuação voltada
principalmente às organizações criminosas voltadas à prática de
crimes contra a ordem tributária;

CONSIDERANDO que o Gaesf  compõe o Comitê
Interinstitucional de Recuperação de Ativos – CIRA do Ceará,
o qual tem atuação em todo o território cearense;

CONSIDERANDO o ganho de efetividade e de eficiência na
persecução penal dos delitos relativos à sonegação fiscal;

Resolução Nº 095/2022
Fortaleza, 30 de maio de 2022

CONSIDERANDO as  mani fes tações  presentes  no
Procedimento de Gestão Administrativa nº 13623/2020-5;
RESOLVE:

Art. 1º A Resolução nº 56/2019 do Colégio de Procuradores de
Justiça passa a viger com a seguinte alteração:
“Art. 3º […]
§ 2º O Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação
Fiscal – Gaesf poderá atuar diretamente, ainda que não
configurada qualquer hipótese do §1º, nos procedimentos em
que:
I – existirem indícios de participação em associação ou
organização criminosa envolvida na prática de crimes contra a
ordem tributária e outros delitos conexos ou nas hipóteses em
que a estimativa dos valores sonegados revelem grave lesão ao
erário; ou
[…]
§ 3ª Nos casos de atuação direta do Gaesf, proposta a ação
penal pública, a atribuição 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 juntamente
com o promotor natural, mediante seu prévio consentimento.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Plenário de Sessões do Órgão Especial do Colégio de
Procuradores de Justiça do
Ministério Público do Estado do Ceará, em Fortaleza aos 25 de
maio de 2022.

Manuel Pinheiro Freitas
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de
Justiça

ATOS DA SECRETARIA GERAL

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, MANUEL
PINHEIRO FREITAS, no uso de suas atribuições legais, na
forma do art. 26, inciso XXXIII, da Lei Complementar nº 72,
de 12 de dezembro de 2008  Lei Orgânica e Estatuto do
Ministério Público do Estado do Ceará e tendo em vista o que
consta no Processo nº 09.2022.00004645-7,

RESOLVE REVOGAR parcialmente, a Portaria nº 4374/2021,
datada de 08/12/2021, no que se refere à DESIGNAÇÃO DO
PROMOTOR DE JUSTIÇA MARCUS VINÍCIUS AMORIM
DE OLIVEIRA, para, sem prejuízo de suas atribuições, compor
o Conselho de Consolidação de Teses Institucionais Criminais
no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará (CCTIC).

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

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em
Fortaleza, aos 08 de fevereiro de 2022.

Portaria Nº 0667/2022/SEGE
Fortaleza, 8 de fevereiro de 2022
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