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Ref.: Procedimento Preparatório nº. 1.12.000.00106/2017-93

RECOMENDAÇÃO Nº. 106/2017-3ºOFÍCIO

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pela  procuradora  da  República 

signatária, no exercício das atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas pelos 

artigos 127, caput, e 129, incisos II, III e IX da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988 (CRFB/88); artigo 5º, incisos I, III, alínea e, V, VI, e artigo 6º, incisos VII, XIV, alínea 

e e XX, todos da Lei Complementar nº. 75/1993 (LC nº. 75/93); artigo 4º, inciso IV, e artigo 

23, ambos da Resolução CSMPF nº. 87/2006, e demais dispositivos pertinentes à espécie.

CONSIDERANDO que  incumbe  ao  Ministério  Público  a  defesa  da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 

nos termos do art. 127 da Constituição Federal e do art. 1º da Lei Complementar nº 75/93;

CONSIDERANDO  o  teor  do  art.  144,  caput da  CRFB/88,  que 

estabelece que é dever do Estado e direito de todos a preservação das pessoas e do patrimônio;

CONSIDERANDO que, dentre as funções institucionais atribuídas ao 

Ministério Público, consta o  exercício do controle externo da atividade policial, tendo em 

vista  o  respeito  aos  fundamentos  do  Estado  Democrático  de  Direito,  aos  objetivos 

fundamentais  da  República,  aos  princípios  informadores  das  relações  internacionais,  bem 

como aos direitos assegurados na Constituição Federal e na lei, conforme disposto no art. 129, 

inc. VII, da Carta Magna e art. 3º da Lei Complementar nº 75/93;

CONSIDERANDO que a segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade 
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das pessoas e do patrimônio,  através de diversos órgãos estatais,  dentre os quais consta a 

Polícia Federal, nos termos do art. 144, inc. I, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal expedir  

recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como  

ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover, com a fixação de 

prazo razoável para a adoção das providências cabíveis, consoante inc. XX do art. 6º da Lei 

Complementar nº 75/93;

CONSIDERANDO  que  tramita  nessa  Procuradoria  da República  no 

Estado do Amapá o Procedimento Preparatório nº. 1.12.000.000106/2017-93, que se destina à 

apuração de fatos ligados à inércia em seus deveres funcionais em apurar a responsabilidade 

administrativa do policial civil  João das Neves Filho  (servidor do ex-território, cedido ao 

Estado do Amapá), em infração penal que ensejaram na  prescrição da pretensão punitiva 

por parte da administração pública;

CONSIDERANDO a lei 11.490/2007, Art. 30.  A autoridade dos órgãos 

cessionários que tiver ciência de irregularidade no serviço público praticada por servidores 

civis, oriundos de ex-Territórios Federais, cedidos aos Estados do Acre, Amapá, Rondônia e 

Roraima, promoverá sua apuração imediata,  inclusive sobre fatos pretéritos, observadas as 

disposições da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Parágrafo único.  Finda a apuração, o 

processo será encaminhado à autoridade do órgão cedente para julgamento.

CONSIDERANDO  o que restou  assentado pelo  STJ.  Corte  Especial. 

MS  21.991-DF,  Rel.  Min.  Humberto  Martins,  Rel.  para  acórdão  Min.  João  Otávio  de 

Noronha,  julgado  em  16/11/2016,  que  a  instauração  de  processo  disciplinar  contra 

servidor efetivo cedido deve ocorrer,  preferencialmente,  no órgão em que tenha sido 

praticada a suposta irregularidade. Contudo, o julgamento e a eventual aplicação de sanção 

só podem ocorrer no órgão ao qual o servidor efetivo estiver vinculado.
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RESOLVE:

RECOMENDAR à  Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Amapá 

que observe a seguinte providência a ser adotada nos Processos Administrativos Disciplinares 

(PAD) envolvendo Policiais Civis do quadro do ex-Território Federal do Amapá, cedidos ao 

Estado  do  Amapá  e  lotados  na  Polícia  Civil  amapaense:  a  instauração  de  processo 

disciplinar contra servidor efetivo cedido deve dar-se, preferencialmente, no órgão em 

que tenha sido praticada a suposta irregularidade. Todavia, o julgamento e a eventual 

aplicação  de  sanção  somente  podem  ocorrer  no  órgão  ao  qual  o  servidor  estiver 

vinculado, nos termos estabelecidos no art. 30 da lei 11.490/2007 e conforme o Precedente do 

STJ. Corte Especial. MS 21.991-DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. para acórdão Min. 

João Otávio de Noronha, julgado em 16/11/2016.

Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias úteis  para resposta a esta 

Procuradoria da República acerca da implementação da providência acima indicada, frisando-

se  que  a  falta  de  resposta  será  considerada  negativa  ao  seu  atendimento,  aquiescendo  o 

Ministério Público Federal para adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis e que, 

por  outro lado, o seu acolhimento expresso prevenirá o ajuizamento da ação específica e 

auxiliará na solução do problema de maneira consensual.

Macapá, 14 de dezembro de 2017.

Assinado eletronicamente
NATHÁLIA MARIEL FERREIRA DE SOUZA PEREIRA

Procurador da República
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