
RECOMENDAÇÃO Nº.  95/2017

CONSIDERANDO tratar-se o MPF 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 que 

regem  o  Programa  Bolsa  Família  (PBF)  e, em especial, os princípios da igualdade,  da 

moralidade, da probidade administrativa, da publicidade e da legalidade;

CONSIDERANDO que o Programa Bolsa Família (PBF), regido pela Lei 

nº. 10.836/2004 e pelo Dec. nº. 5.209/2004, consiste em um programa cujo objetivo é o de 

promover, por meio da transferência de renda, o acesso à rede de serviços públicos, em 

especial, de saúde, educação e assistência social; combater a fome e promover a segurança 

alimentar e nutricional; estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem em 

situação de pobreza e extrema pobreza; combater a pobreza; e promover a intersetorialidade, a 

complementaridade e a sinergia das ações sociais do Poder Público;

CONSIDERANDO que os gestores do PBF nos municípios administram 

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

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. 1.12.000.000308/2017-35, a  partir  de 

relatório de fiscalização resultante da 38ª etapa do Programa de Fiscalização por meio de 

Sorteios Públicos da Controladoria-Geral da União (CGU) nos programas dos Ministérios da 

Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no município de Ferreira Gomes/AP; 
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CONSIDERANDO que, no referido relatório, foram destacados inúmeros 

problemas,  dentre  os  quais  a  existência  de  famílias  que,  comprovadamente,  recebiam o 

benefício do PBF mesmo percebendo remuneração per capita acima da permitida (art. 2º da 

Lei nº. 10.836/2004); a ausência de realização da visita  in loco  e da entrevista na casa dos 

pretensos beneficiários; a falta de publicidade as listas de beneficiários selecionados e do seu 

respectivo cadastro de reserva (art. 32, §1º do Dec. nº. 5.209/2004); guarda dos documentos 

por período inferior aos 5 (cinco) anos previstos na regulamentação do PBF (art. 33, §1º do 

Dec. nº. 5.209/2004);

CONSIDERANDO que “a probidade é condição inarredável para a boa 

administração  pública e,  mais  do  que  isso,  que  a  corrupção  e  a  desonestidade  são  as  

maiores  travas  ao  desenvolvimento  do  país  e  ao  resgate  da  credibilidade  dos  agentes  

políticos perante a sociedade” (voto do Min. Luiz Fux no RE 929670/BA);

CONSIDERANDO que  o  direito  à  boa  governança (right  to  good 

governance) vem sendo fruto de inúmeros debates no âmbito da Organização das Nações 

Unidas (ONU), especialmente sobre o vínculo entre a corrupção e as violações de direitos 

humanos;

CONSIDERANDO que o direito à boa governança “consiste na exigência  

de um  agir  governamental  baseado na transparência,  responsabilização do governante,  

igualdade, legalidade, não discriminação e participação”1;

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”;

RESOLVE  :

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

de  Ferreira  Gomes/AP, representado pelo seu Prefeito  Divino  Rocha, e à Secretaria 

Municipal de Assistência Social, representada pela Secretária Irrane de Almeida Pereira:

1 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, pp. 935-936.
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a) que adotem todas as medidas administrativas suficientes e necessárias à:

a.1) revisão, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, de todos os 

procedimentos administrativos dos beneficiários do Bolsa Família no município, a fim de 

que o município promova a exclusão daqueles que perceberem remuneração per capita acima 

da permitida (art. 2º da Lei nº. 10.836/2004); 

a.2)  realização de  visita  in  loco  e  entrevista  na casa  de  todos 

aqueles que pleiteiem ou venham a pleitear o recebimento do benefício no âmbito do PBF; 

a.3) promoção da publicidade,  em locais  públicos  e de grande 

visitação no município (a exemplo da Prefeitura, da Secretaria de Assistência Social  e do 

Fórum)  das listas de beneficiários selecionados no PBF e do seu respectivo cadastro de 

reserva (art. 32, §1º do Dec. nº. 5.209/2004); 

a.4) guarda adequada dos documentos pelo período de 5 (cinco) 

anos previsto na regulamentação do PBF (art. 33, §1º do Dec. nº. 5.209/2004).

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, 22 de novembro de 2017.

Assinado eletronicamente
RODOLFO SOARES RIBEIRO LOPES

Procurador da República 
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