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RECOMENDAÇÃO Nº 002/2022 – MP/3ªPJ/STM

O  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,  por  intermédio  da
Promotora  de  Justiça  Titular  do  3º  cargo  de  Promotor  de  Justiça  de
Santarém, Dra. Dully Sanae Araújo Otakara, in fine assinado, no uso de
suas atribuições legais com base no art. 129, II da Constituição Federal,
art. 25, inciso IV da Lei 8.625/93, e no art.52, inciso VII e art.54, ambos da
Lei Complementar n° 057/2006, vem dispor o seguinte:

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais
indisponíveis (Constituição Federal art.127);

CONSIDERANDO  que a Constituição Federal  estabelece como uma das funções institucionais  do Ministério
Público exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar n°75/1993 (art.129, VII da
CF/88) c/c artigo 52, inciso IX da Lei Complementar n.º 057/2006;

CONSIDERANDO  que, segundo o artigo 9º, da Lei complementar retro mencionada, o exercício do controle
externo  da  atividade  policial  se  concretiza  por  meio  de  medidas  judiciais  e  extrajudiciais,  representando  a
autoridade competente pela adoção de providências preventivas de modo a adequar-se às exigências de ordem
legal;

CONSIDERANDO que Tribunal de Justiça do Estado do Pará publicou o Provimento Conjunto nº 002/2021-
CJRMB/CJCI  estabelecendo  regramentos  que  deverão  ser  observados  na  destinação  dos  bens  que  são
apreendidos pelas autoridades policiais nos casos em que há apreensão de bens;

CONSIDERANDO que foi Instaurado o Procedimento Administrativo nº 011/2022, a partir da Notícia de Fato nº
007468-031/2021 e, segundo informado pela Direção da 16ª Seccional  de Polícia de Santarém, no mês de
dezembro de 2021, havia dezessete automóveis apreendidos na DEPOL, tanto no pátio interno, quanto em via
pública, indicando suas placas e quais os processos/procedimentos que estão associados;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 3º do Provimento Conjunto nº 002/2021-CJRMB/CJCI, as formas de
destinação dos bens apreendidos são a restituição, doação, destruição, alienação antecipada e manutenção,
sob guarda, nos casos em que seja imprescindível para a persecução penal;

CONSIDERANDO que a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial, mediante
termos nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante, conforme art. 120 e parágrafos
do Código de Processo Penal; 
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CONSIDERANDO que, quando conhecido o proprietário do bem apreendido e passível de restituição, deverá a
autoridade policial intimá-lo para que o retire, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de alienação cautelar;

CONSIDERANDO que, caso não conhecido o proprietário ou verificada a sua inércia, o bem será submetido a
alienação cautelar pela autoridade judiciária; 

CONSIDERANDO que, tratando-se de (1) materiais deteriorados ou com data de validade vencida, tornando
inviável a sua destinação; (2) materiais apreendidos que possuam valor irrisório ou na condição de inservíveis;
(3) bens notoriamente imprestáveis e perecíveis, não passiveis de doação; (4) quando não seja indicado voltar à
circulação; caberá ao Magistrado, ouvido o Ministério Público, determinar a destruição;

CONSIDERANDO que,  diante  de  apreensão  de  objeto/bem  apreendido  de  grande  porte  e/ou  de  difícil
acomodação  na  Unidade  responsável  pela  guarda,  poderá  o  Magistrado,  de  ofício  ou  a  requerimento  da
autoridade  policial,  nomear  leiloeiro  oficial  cadastrado  junto  ao  TJPA,  como depositário  judicial,  em tempo
estritamente necessário à correta destinação do mesmo;

CONSIDERANDO,  por  fim,  que no  caso de  bens  que perderam o vínculo  com seus respectivos  feitos,  aí
incluídos  aqueles  que  estão  depositados  nas  Unidades  Policiais,  caberá  ao  Poder  Judiciário  dar-lhes  a
destinação final mais adequada, seguindo os trâmites do Provimento Conjunto; 

RESOLVE

RECOMENDAR  à Polícia  Militar de  Santarém  que,  no  âmbito  de  suas  atividades,  notadamente
durante  autuações  em flagrantes,  sempre  indiquem,  detalhadamente,  quais  são  os  bens  que  estão  sendo
apreendidos (marca, modelo, cor, tamanho etc) e quem são os seus respectivos proprietários ou, a depender o
caso, quem está sob sua posse. 

RECOMENDAR aos Delegados de Polícia Civil de Santarém que:

1. Sejam adotadas providências relativas ao controle/gerenciamento de todos os bens apreendidos, no qual
conste a  data de apreensão, o  nome do proprietário ou de quem detém a posse e  qual o procedimento
policial e/ou processo judicial vinculado;

2. Quando cabível a restituição pela autoridade policial, que a faça somente mediante termo nos autos (art. 5º);

3. Sendo caso de restituição pela autoridade policial e sendo conhecido o proprietário, que o intime o para que,
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, faça a retirada, sob pena de alienação cautelar (art. 6º, “caput”);

4. Sendo  o  caso de  restituição  pela  autoridade  policial  e  desconhecido  o  proprietário,  imediatamente  seja
comunicado o Poder Judiciário para que, dentro de sua competência, adote as providências para destinação
(art. 6º, parágrafo único); 

5. No caso de alienação antecipada, caso o objeto/bem de grande porte   e/ou de difícil acomodação   na Unidade
responsável pela guarda, comunique ao Poder Judiciário, requerendo, se for o caso, a nomeação de leiloeiro
oficial  cadastrado  junto  ao  TJPA como depositário  judicial,  em tempo  estritamente  necessário  à  correta
destinação do mesmo (art. 18);

2

http://www.mppa.mp.br/
mailto:3pjsantarem@mppa.mp.br


3ª Promotoria de Justiça de Santarém.
Avenida Mendonça Furtado, 3991, Liberdade. 
Santarém/PA - CEP 68.040-148

(093) 3512 0461
www.mppa.mp.br
3pjsantarem@mppa.mp.br

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTARÉM
Direitos Humanos, Controle Externo da Atividade Policial, Execuções Penais,
Penas e Medidas Alternativas

6. Tratando-se  de  (1)  materiais  deteriorados  ou  com  data  de  validade  vencida,  tornando  inviável  a  sua
destinação; (2) materiais apreendidos que possuam valor irrisório ou na condição de inservíveis; (3) bens
notoriamente imprestáveis  e perecíveis,  não passiveis de doação;  (4) quando não seja indicado voltar  à
circulação;  seja oficiado à Direção do Poder Judiciário em Santarém, a fim de que tome conhecimento e
adote as providências destinadas à destruição do bem;

7. Mesmo  diante  do  estabelecimento  de  ferramenta  de  controle/gerenciamento  dos  bens  apreendidos,  na
hipótese de subsistirem bens que perderam o vínculo com seus respectivos feitos e que se encontram há
mais de 90 (noventa)  dias  sem que tenham reclamados pelos supostos  proprietários,  sejam os  objetos
detalhadamente listados (indicando suas características identificadoras) e remetidos ao Poder Judiciário (art.
21).

Estabeleço o prazo de 15 (quinze) dias para envio informações pelos Recomendados sobre as providências
adotadas (art. 57 da Resolução nº 007/2019 do CPJ-MPPA).

Por fim, DETERMINO ao Apoio Administrativo desta Promotoria de Justiça:

a) Encaminhe cópia desta Recomendação, com o Provimento Conjunto nº 002/2021-CJRMB/CJCI anexo,
para o  Superintendente da Polícia Civil do Médio e Baixo Amazonas,  Diretor da 16ª Seccional
Urbana de Polícia Civil de Santarém e Corregedoria Regional Baixo e Médio Amazonas/Tapajós e
ao Comando de Policiamento Regional I de Santarém, requisitando sua imediata divulgação a todas
as autoridades policiais;

b) Encaminhe-se cópia da Recomendação, com o Provimento Conjunto nº 002/2021-CJRMB/CJCI anexo
para os Promotores de Justiça dos 1º, 2º, 4º, 5º e 6º Cargo de Santarém, apenas conhecimento;

c) Proceda à publicação desta Recomendação no átrio da sede do Ministério Público em Santarém, a fim
de ninguém alegue desconhecimento de seu teor; 

d) Proceda  o  envio  da  Recomendação  do  Setor  de  Correspondência  do  Ministério  Público  para
publicação, bem como ao Setor de Imprensa para publicação no Diário Oficial; 

e) Dê-se ciência da presente Recomendação aos Promotores de Justiça Criminais de Santarém, bem
como ao Poder Judiciário de Santarém para ciência.

Santarém/PA, 03 de agosto de 2022. 

DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA
Promotora de Justiça Titular da 3ª PJ de Direitos Humanos, Controle Externo da Atividade

Policial, Execuções Penais, Penas e Medidas Alternativas.
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