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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 903/2020/CHEFIA/PRCE

Fortaleza, 29 de fevereiro de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
CAMILO SOBREIRA SANTANA
Governador do Estado do Ceará

c/c

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ SARTO
Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará

Senhores Governador e Presidente, 

Cumprimentando-os,  o  Ministério  Público  Federal  se  dirige  a  Vossas

Excelências para, tendo em vista fatos relacionados à greve em curso dos Policiais Militares

do Estado do Ceará,  e considerando diálogos mantidos  junto ao Comando da 10ª  Região

Militar,  propor,  com  fundamento  no  artigo  165  do  Código  de  Processo  Penal,  o

estabelecimento de um  Fórum Permanente de Discussão e Acompanhamento junto aos

integrantes das respectivas carreiras.

Ao  decidir  pela  inconstitucionalidade  das  greves  dos  Policiais  Militares,  o

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 654.432-

GO,  Rel.  Ministro  Alexandre  de  Moraes,  julgado  em 05  de  abril  de  2017,  assentou  ser

“obrigatória  a  participação  do  Poder  Público  em  mediação  instaurada  pelos  órgãos

classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do Código de Processo

Civil, para vocalização dos interesses da categoria”. 
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Inquestionável  o  não cabimento  de  anistia  no  caso  em exame,  nas  esferas

administrativas, cíveis ou criminais, medida que apresentaria graves efeitos multiplicativos,

seja  por  estimular  a  repetição  dos  ilícitos  em outras  unidades  da  federação,  seja  por  sua

repetição no Estado do Ceará. Por outro lado, considerando os desdobramentos inerentes aos

fatos,  tais  como  processos  administrativos  e  disciplinares,  negociações  salariais,  medidas

punitivas, entre outras,  faz-se imprescindível a manutenção de um canal permanente de

diálogo. 

Assim,  propõe respeitosamente  a  instalação,  ultimados  os  movimentos  de

paralisação e restaurada a normalidade institucional, do referido Fórum, o qual terá por

objeto a apreciação de reivindicações salariais, projetos legislativos, estruturação da carreira,

acompanhamento de processos administrativos e judiciais,  e a garantia da efetividade dos

princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, com vistas a obstaculizar

eventuais atos persecutórios à categoria.

O referido Fórum poderá, ainda, assumir uma atuação de caráter preventivo em

relação a novos conflitos, cuja composição dar-se-á mediante a conversão da atual comissão

de acompanhamento em fórum permanente.

Atenciosamente,

OSCAR COSTA FILHO
Procurador da República

RÔMULO MOREIRA CONRADO

Procurador da República
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