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RECOMENDAÇÃO Nº 003/2020 

Referência 
NF nº 08190.056953/20-25 

Recomendação ao Secretário de Justiça do 

Distrito Federal a nomeação de servidor 

para cargo comissionado que é sócio 

administrador de empresa privada. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS, por intermédio do Promotor de Justiça signatário, nos termos dos 

artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal e, especialmente, do artigo 6º, inciso 

XX da Lei Complementar nº 75/93, que confere atribuições ao Ministério Público da 

União para expedir recomendações, vem se dirigir a Vossa Excelência, a fim de 

encaminhar o presente expediente, conforme os termos a seguir transcritos: 
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Considerando que a Lei Complementar nº 840/2011 regulamenta o 

regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das 

fundações públicas distritais; 

Considerando que este diploma é aplicável tanto aos servidores 

investidos em cargos efetivos, como àqueles investidos em cargos comissionados, de 

fonna que suas vedações e com.inação de infrações aplicam•se a estas duas "categorias" 

de servidores; 

Considerando que, apesar de ser empregado público da CAESB, 

AL T AMIR SANTOS FILHO, exerce atualmente o cargo de Chefe da Unidade de 

Tecnologia da Informação da Secretaria de Justiça do Distrito Federal; 

Considerando que este cargo integra a Administração Pública Direta 

Distrital, submetendo-se, assim, a todo o regramento estabelecido na Lei Complementar 

nº 840/2011 que prevê em seu art. 193, inciso X, como infração grave, submetida a sanção 

de destituição de cargo em comissão para aqueles servidores que possuem vinculo efetivo 

com o Poder Distrital, a participação de servidor em gerência ou administração de 

sociedade ou empresa privada, personificada ou não personificada; 

Considerando que o servidor em questão é sócio-administrador da 

empresa GETTEK CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA; 

Considerando que esta situação implica em violação a dispositivo 

acima citado, bem como autoriza a imposição de sanção de destituição de cargo 

comissionado que pode vir acompanhada com o impedimento de nova investidura em 

outro cargo efetivo ou em comissão por determinação do art. 205 do mesmo regramento; 

Vem o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios reco

mendar que seja instaurado procedimento administrativo disciplinar contra o ser

vidor AL T AMIR SANTOS FILHO , por descumprimento da norma estabelecida no 

art. 193, inciso X, da Lei Complementar nº 840/2011. 
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Diante do exposto, aguarda-se, no prazo razoável de 15 (quinze) 

dias, resposta formal de Vossa Excelência, informando se cumprirá a presente reco

mendação ou, em caso negativo, explicando as razões. 


