
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RECOMENDAÇÃO N. 001/2016

1. CONSIDERANDO que  o  Inquérito  Civil  MPF  n. 

1.21.000.000134/2016-11 foi instaurado em 20/01/2016, a fim de verificar a necessidade 

de reavaliar o número de policiais rodoviários federais atualmente lotados no Estado do 

Mato Grosso do Sul, visto ser insuficiente e possivelmente desproporcional em relação às 

demais unidades da federação;

2. CONSIDERANDO que a segurança pública constitui direito social 

assegurado no art. 6º, caput, da Constituição Federal, sendo ainda dever do Estado, direito 

e  responsabilidade  de  todos,  em  consonância  com  o  disposto  no  art.  144,  caput,  da 

Constituição Federal;

3. CONSIDERANDO que a Lei Complementar n. 75/93, no artigo 6º, 

inc.  XX,  estabelece  a  competência  do  Ministério  Público  Federal  para  expedir 

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

como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando 

prazo razoável para a adoção das providências cabíveis;

4. CONSIDERANDO os  fatos  apontados  em  recente  Relatório  do 

Tribunal  de  Contas  da  União  TC  014.387/2014-0,  que  questiona  de  forma  clara  os 

investimentos de segurança pública do Governo Federal na Fronteira;

5. CONSIDERANDO que  o  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul  é 

importante rota de entrada de droga no país, além de armas e de contrabando, em razão da 

extensa fronteira com Bolívia (386 km) e Paraguai (1.131 km);
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6. CONSIDERANDO informação do Coordenardor-Geral de Recursos 

Humanos da PRF do Estado de Mato Grosso do Sul, veiculada através do memorando n. 

469/2015-CGRH, datado de 20/08/2015, de que este Estado conta, atualmente, com efetivo 

real de 403 policiais rodoviários federais (fl. 16);

7. CONSIDERANDO o número insuficiente de policiais  rodoviários 

federais atualmente lotados no Estado de Mato Grosso do Sul, sobretudo em decorrência de 

grande número de aposentadorias recentes;

8. CONSIDERANDO a Portaria nº 533, de 26 de novembro de 2015 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que prevê a nomeação de 579 novos 

policias;

9. CONSIDERANDO a  informação existente  de  que  somente  20 

novos policiais serão lotados no Estado na oportunidade do próximo provimento de cargos 

na carreira,  tendo em vista as remoções já ocorridas durante 2015,  sendo que a notícia 

anterior previa a lotação de 58 policiais no Estado;

10. CONSIDERANDO que  se  tal  notícia  se  concretizar,  obrigará  ao 

fechamento  de postos  rodoviários  por  falta  de  efetivo  e  condições  de  segurança  aos 

policiais;

11. CONSIDERANDO que durante  o  ano de 2015 foram gastos  R$ 

3.961.371,00 (três milhões, novecentos e sessenta e um mil, trezentos e setenta e um reais) 

nas reformas dos postos rodoviários no Estado do Mato Grosso do Sul;

12. CONSIDERANDO que houve gasto semelhante no Estado do Mato 

Grosso  do  Sul  para  implantação  de  moderno  sistema  de  rádio  digital  pela  Polícia 

Rodoviária Federal;

13. CONSIDERANDO informações já constantes nos autos noticiando 

Estados onde o número de policiais por plantão é de até 8 policiais para cada unidade, 
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enquanto no Estado do Mato Grosso do Sul o número em questão é inferior a 2 policiais;

14. CONSIDERANDO informações constantes nos autos de que o atual 

efetivo real de policiais rodoviários federais no Estado do Ceará é de 419 servidores, tendo 

o  Estado  2191  km  de  rodovias  federais  pavimentadas; o  efetivo  real  do  Estado  de 

Pernambuco é de 412 policiais, contando com 2825 km de rodovias federais pavimentadas; 

enquanto o efetivo real do Estado do Mato Grosso do Sul é de 403 policiais, embora tenha 

3822 km de rodovias federais pavimentadas;

15. CONSIDERANDO as  diretrizes  estabelecidas  pela  Instrução 

Normativa n. 40, de 21 de março de 2014, que disciplina os critérios de distribuição dos 

cargos  de  carreira  de  Policial  Rodoviário  Federal  nas  unidades  da  PRF,  tendo  como 

primeiro  critério  a  segurança  do  policial  (art.  1º,  §1º,  I),  a  qual  é  severamente 

comprometida com o número insuficiente de policiais durante as fiscalizações;

16. CONSIDERANDO ainda  que  referida  Instrução  Normativa 

estabelece que para equalizar o efetivo das unidades será levado em consideração o tempo 

gasto  em  atividades  de  fiscalização   (art.  1º,  §1º,  V),  no  qual  se  insere  o indicador 

“criminalidade” de cada regional, que corresponderá ao número de ocorrências de crimes 

registradas na unidade (art. 7º, caput e p.ú. da IN n. 40/2014 e anexo I, Grupo II);

17. CONSIDERANDO a  elevada  produtividade  das  atividades 

operacionais da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Mato Grosso do Sul, que apontam 

um resultado expressivo quando comparado  em termos percentuais  ao restante do país, 

conforme quadro referente às apreensões de drogas:

2011 2012 2013 2014 2015
Cocaína 25% 46% 38% 33% 24%

Maconha 42% 43% 45% 44% 35%

Cigarros 41% 42% 38% 27% 34%

3



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

18. CONSIDERANDO o  uso  de  recursos  oriundos  do  ENAFRON 

(Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras), do qual 11 estados fronteiriços 

participam, o que foi  implementado a partir do Plano Estratégico de Fronteira (Decreto n. 

7.496, de 8 de junho de 2011)

19. CONSIDERANDO a  premente  necessidade  de  incremento  da 

fiscalização neste Estado fronteiriço;

O  Ministério  Público  Federal RECOMENDA  à  Diretora-Geral  da 

Polícia Rodoviária Federal para que adote as medidas necessárias, dentro de sua esfera de 

atribuição,  a  fim  de reavaliar  os  critérios  de  distribuição  de  policiais  rodoviários 

federais ao longo da faixa de fronteira nas unidades da federação, de forma a evitar a 

malversação de recursos  públicos  mediante  o  fechamento  de postos  recém-reformados, 

bem como a piora na segurança pública mediante a ausência de fiscalização na região.

Por fim, com base no artigo 8º, § 5º da Lei Complementar n. 75/93, resta 

fixado o prazo de 15 (quinze) dias para o envio de informações quanto ao implemento da 

presente recomendação, ou as razões para justificar o seu não atendimento.

Encaminhe-se cópia desta recomendação à 7ª Câmara – Controle Externo 

da Atividade Policial e Sistema Prisional para ciência.

Campo Grande, 20 de abril de 2016.

Damaris Rossi Baggio de Alencar,

Procuradora da República.  
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