
RECOMENDAÇÃO Nº. 80/2017

CONSIDERANDO tratar-se o Ministério  Público  Federal de instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 

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

indisponíveis, nos termos do art. 127 da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 (CRFB/88) e do art. 1º da Lei Complementar nº. 75/93 (LC nº. 75/93);

CONSIDERANDO que o MPF tem o dever de zelar pelo efetivo respeito 

aos  direitos  assegurados  na  Constituição  Federal  e  na  legislação  infraconstitucional,  bem 

como  defender  os  interesses  difusos  e  coletivos,  promovendo  as  medidas  judiciais  e 

extrajudiciais  necessárias  à  sua garantia,  o  que se almeja é garantir o respeito às  normas 

constitucionais e infraconstitucionais, em especial o princípio da publicidade, no que concerne 

ao  direito  à  informação a  respeito  do  destino  dos  recursos  públicos  enviados  aos  Caixas 

Escolares;

CONSIDERANDO que o Programa Dinheiro Direto na Escola –  PDDE, 

regido pela Lei nº. 11.947/2009 e por Resoluções1 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – FNDE, consiste em um programa cujo objetivo é destinar às escolas, por meio de 

repasses anuais, “recursos financeiros, em caráter suplementar, a escolas públicas da 

educação básica (e casos específicos) para uso em despesas de manutenção do prédio 

escolar e de suas instalações (hidráulicas, elétricas, sanitárias etc.); de material didático e 

pedagógico; e também para realização de pequenos investimentos, de modo a assegurar as 

condições de financiamento da unidade de ensino, além de reforçar a participação social e a 

autogestão escolar”2;

CONSIDERANDO que os gestores dos “Caixas Escolares”  administram 

recursos oriundos de repasses federais, o que atrai o interesse federal  e, consequentemente, 

1 Res. nº. 9/2011; Res. nº. 10/2013; Res. nº. 15/2014 e Res. nº. 8/2016.
2 Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/programas/pdde/sobre-o-plano-ou-programa/sobre-o-pdde>. Acesso 
em: 13/09/2017
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deste órgão ministerial em relação à matéria;

CONSIDERANDO que foi instaurada, nesta Procuradoria da República no 

Estado do Amapá –  PR/AP, a  Notícia  de  Fato  nº. 1.12.000.001302/2017-85, a  partir  de 

relatório  elaborado  pela  Coordenadoria  Jurídica  desta  PR/AP,  do  qual  se  depreende  que, 

somente nos anos de 2016 e 2017 (ainda em curso), foram autuadas 206 (duzentas e seis) 

representações  –  51  em 2016  e  154  no  corrente  ano  –  que  noticiam supostos  desvios  e 

irregularidades na aplicação e prestação de contas dos recursos federais do Programa Dinheiro 

Direto na Escola – PDDE, por parte dos gestores dos caixas escolares;  

CONSIDERANDO que os arts. 5º, XXXIII e 37, caput da CF/88 asseguram 

a todos o direito a receber dos órgão públicos informações de seu interesse particular, ou de 

interesse coletivo ou geral, dentro de prazo legal, sob pena de responsabilidade, havendo 

ressalva tão somente com relação às informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança 

da sociedade e do Estado;

CONSIDERANDO que  o  artigo  37  da  CRFB/88 preceitua  que  “a 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do  

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de  legalidade, impessoalidade,  

moralidade, publicidade e eficiência”;

CONSIDERANDO o que estabelecem os arts. 1º, parágrafo único, I e II, 3º, 

6º, I, 7º, VI e VII, "b", e 8º, todos da Lei nº. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), que 

visam a garantir o acesso às informações previsto no art. 5º, XXXIII da  CRFB/88, estando 

subordinados a esta lei, dentre outros, os órgãos integrantes da administração direta dos três 

Poderes, administração indireta e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelos 

entes federativos;

CONSIDERANDO que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal 

Federal (STF)1 aponta no sentido da prevalência do direito de acesso à informação em face 

de seu sigilo nas hipóteses que envolvam a utilização de verbas de natureza pública, tendo 

em vista que “há interesse da sociedade em conhecer o destino dos recursos públicos”, uma 

vez que, entender em sentido contrário, “implicaria o esvaziamento da própria finalidade do  

princípio da publicidade, que é permitir o controle da atuação do administrador público e do  

emprego de verbas públicas”;

1 A título exemplificativo, vide o  MS 33340 e o  RHC 133118
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CONSIDERANDO que,  em  tais  julgados,  o  STF  deixa  claro  que  as 

“operações financeiras que envolvam recursos públicos  não estão abrangidas pelo sigilo  

bancário a que alude a Lei Complementar nº 105/2001, visto que as operações dessa espécie  

estão  submetidas  aos  princípios  da  administração  pública  insculpidos  no  art.  37  da  

Constituição Federal”,  uma vez  que  “quem contrata  com o  poder  público  não pode ter  

segredos, especialmente se a revelação for necessária para o controle da legitimidade do  

emprego dos recursos públicos”

CONSIDERANDO que as providências a serem adotadas pelo Banco do 

Brasil não se inserem no dever de fiscalizar as verbas públicas, mas consistem em 

instrumentos preventivos contra a malversação dos recursos públicos destinados à 

educação";

CONSIDERANDO que  o  direito  à  boa  governança (right  to  good 

governance) “consiste na exigência de um agir governamental baseado na transparência,  

responsabilização do governante, igualdade, legalidade, não discriminação e participação”2 

e que “a exigência de “vida pregressa”, a preocupação com a probidade e moralidade, bem  

como  com o abuso do poder econômico e político correspondem a uma exigência de defesa da  

democracia”3;

CONSIDERANDO,  por fim,  que o  Conselho de Direitos Humanos da 

ONU editou, em 27 de março de 2008, a Resolução nº. 7/11 sobre o papel da boa governança 

na  promoção  e  proteção  de  direitos  humanos,  reconhecendo  que  “medidas  efetivas 

anticorrupção e a proteção dos direitos humanos se reforçam mutuamente e que a promoção  

e proteção dos direitos humanos é essencial para o alcance de todos os aspectos de uma  

estratégia anticorrupção”;

RESOLVE  :

RECOMENDAR, com fulcro no artigo 6º, XX da LC nº. 75/93:

a)  à Superintendência  Estadual  do  Banco  do  Brasil  no  Amapá, 

representada pelo seu Superintendente: i) que oriente todas as agências do Banco do Brasil no 

2 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, pp. 935-936.
3 Ibidem.
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Estado do Amapá a não criar impedimentos para o fornecimento de extratos bancários dos 

Caixas Escolares do Estado do Amapá a quaisquer órgãos ou entidades do poder público sob a 

alegação de sigilo bancário;

b) ao Estado do Amapá, representado pelo seu Governador, e à Secretaria 

de Estado da Educação – SEED, representada pelo Secretário de Estado da Educação: i) que 

promovam a  publicidade dos extratos bancários e das prestações de contas dos Caixas 

Escolares do Estado do Amapá no sítio eletrônico da SEED, para que todo cidadão tenha 

pleno acesso a tais informações, em cumprimento ao que dispõem os arts. 5º, inciso XXXIII, 

37, § 3º, e 216, § 2º, todos da CRFB/88, bem como o art. 3º da Lei nº. 12.527/2011 (Lei de 

Acesso à  Informação);  ii)  que orientem o Núcleo de Prestação de Contas  da SEED a se 

manifestar  conclusivamente  na  análise  das  prestações  de  contas  dos  Caixas  Escolares  do 

Estado do Amapá quanto à aprovação ou reprovação das contas, evitando que a mera entrega 

de documentos signifique estado de adimplência automático.

O Ministério Público Federal estipula o prazo de 10 (dez) dias úteis para 

que  comunique a esta Procuradoria da República, a partir do recebimento desta, sobre o 

acatamento  da  recomendação,  com  as  devidas  justificativas,  apresentando  manifestação 

quanto às medidas executadas e programadas, conforme o caso.

Salienta-se que as recomendações do Ministério Público Federal têm o 

intuito de alertar o seu destinatário sobre as irregularidades nelas descritas e possuem a 

eficácia de notificar e constituir o seu destinatário em mora no dever de corrigi-las, ficando de 

logo esclarecido que a reincidência nas irregularidades indicadas serão consideradas 

intencionais, o que ensejará a adoção das providências legais cabíveis por parte deste órgão 

ministerial.

Macapá, 3 de novembro de 2017.

Assinado eletronicamente
RODOLFO SOARES RIBEIRO LOPES

Procurador da República 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão
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