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Procedimento Preparatório nº 1.12.000.001617/2017-22

RECOMENDAÇÃO nº 99/2017

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República 

signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com especial 

fundamento nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal; artigos 1º, caput, 2º, 

caput, 5º, I, II, III e V, e art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93; e nos arts. 23 

e 24 da Resolução nº nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal1;

CONSIDERANDO  que  o  Ministério  Público  Federal  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 (artigo 127 da Constituição Federal);

CONSIDERANDO  que  são  funções  institucionais  do  Ministério 

Público  zelar  pelo  efetivo  respeito  dos  Poderes  Públicos  e  dos  serviços  de 

relevância  pública  aos  direitos  assegurados  na  Constituição,  promovendo  as 

1 “Art. 23. No exercício das atribuições do art. 129, II e III, da Constituição Federal, o órgão do  
Ministério Público, de ofício ou mediante provocação, poderá expedir, nos autos de inquérito civil  
ou  procedimento  administrativo,  recomendações  para  que  sejam  observados  os  direitos  e  
interesses que lhe incumba defender, dando, de tudo, publicidade pelo portal eletrônico do MPF.
§ 1° A recomendação conterá o prazo para o seu cumprimento, bem como indicará as medidas que  
deverão ser adotadas.
§ 2° Na hipótese de desatendimento à recomendação, se for o caso, o Ministério Público poderá  
instaurar inquérito civil, celebrar o compromisso de ajustamento de conduta ou promover a ação  
civil competente.
§ 3º A expedição de recomendação não exime ou substitui a celebração de termo de ajustamento  
de conduta ou a propositura de ação civil pública, nos casos em que aquela não for suficiente à  
correção da irregularidade.
Art. 24. O órgão do Ministério Público poderá, no exercício das funções referidas no artigo anterior,  
sugerir à esfera de poder competente a edição de normas, a alteração da legislação em vigor ou a  
adoção de medidas destinadas à efetividade dos direitos assegurados legalmente, nos termos do  
artigo 6°, XX, da Lei Complementar n° 75/93.”
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medidas  necessárias  a  sua  garantia  (CF,  art.  129,  II);  bem  como  promover 

inquérito civil  e a ação civil  pública, para a proteção do patrimônio público e 

social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF, art. 129, 

III);

CONSIDERANDO que, entre suas funções institucionais, compete 

ainda  ao  Ministério  Público  Federal  zelar  pelo  efetivo  respeito  dos  Poderes 

Públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto aos princípios da 

legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade  e  da  publicidade  (Lei 

Complementar n° 75/93, art. 5º, inciso V, alínea “b”);

CONSIDERANDO  o  artigo  81,  III,  e,  I,  da  Lei  nº  8.078/90,  que 

confere  legitimidade  ao  Ministério  Público  Federal  para  tutelar  interesses 

individuais homogêneos;

CONSIDERANDO  que  o  Ministério  Público  pode  expedir 

recomendação, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública,  

bem como  ao  respeito,  aos  interesses,  direitos  e  bens  cuja  defesa  lhe  cabe 

promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis (art. 

6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93 c/c art. 15 da Resolução nº 23/2007 

do Conselho Nacional do Ministério Público; Resolução nº 164/2017 do Conselho 

Nacional do Ministério Público);

CONSIDERANDO  que  o  art.  24  da  Resolução  nº  87  do  CSMPF 

dispõe  que  “O  órgão  do  Ministério  Público  poderá,  no  exercício  das  funções  

referidas no artigo anterior, sugerir à esfera de poder competente a edição de  

normas, a alteração da legislação em vigor ou a adoção de medidas destinadas à 

efetividade dos direitos assegurados legalmente, nos termos do artigo 6°, XX, da  

Lei Complementar n° 75/93”;
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CONSIDERANDO  a  vinculação  da  Administração  Pública  aos 

princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade e da moralidade (art. 

37, caput, da Constituição da República);

CONSIDERANDO  o teor  da Recomendação nº  2/2017,  expedida 

pelo Procurador da República Fernando Rocha de Andrade, nos autos do Inquérito 

Civil nº  1.28.000.002023/2014-26, em trâmite na Procuradoria da República no 

Rio Grande do Norte;  

CONSIDERANDO que a Caixa Econômica Federal, na condição de 

executora de política pública, se enquadra no artigo 37, § 6º,  da Constituição 

Federal, o qual dispõe que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito  

privado  prestadoras  de  serviços  públicos  responderão  pelos  danos  que  seus  

agentes,  nessa  qualidade,  causarem  a  terceiros,  assegurado  o  direito  de  

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”;

CONSIDERANDO  que a Caixa Econômica Federal (CEF) é dotada 

de  poderes  que,  em  razão  da  atividade  administrativa  desempenhada, 

transformam-se em deveres pertinentes à fiscalização da execução do projeto 

previamente aprovado;

CONSIDERANDO que esta fiscalização não se restringe apenas às 

medições feitas no decorrer da obra, mas diz respeito igualmente à constatação 

de possíveis falhas no projeto e em sua execução;

CONSIDERANDO  que a atividade de “fiscalização” é definida na 

Resolução nº 1.010 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, 

Anexo I, como “atividade que envolve a inspeção e o controle técnico sistemático 

de obra ou serviço, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução 

obedece ao projeto e às especificações e prazos estabelecidos”;
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CONSIDERANDO que, nos termos da Lei nº 8.666/93, a atividade 

de  fiscalização  é  considerada  um  serviço  técnico  profissional  especializado, 

definido no art. 58, III c/c art. 67, dispondo que a Administração tem o poder-

dever  de  nomear  um  agente  público  para  fiscalizar  e  acompanhar  toda  a 

execução  contratual,  anotando  em  livros  próprios  todos  os  acontecimentos, 

falhas e ocorrências que poderão vir a existir;

CONSIDERANDO que a função do fiscal do contrato é exigir que os 

contratos administrativos sejam fielmente executados pelas partes, buscando a 

finalidade pública e a boa aplicação do dinheiro público;

CONSIDERANDO que a figura do fiscal do contrato é instrumento 

fundamental  de  controle  interno  dos  contratos  administrativos  e  peça 

indispensável para uma eficiente execução contratual;

CONSIDERANDO que a Lei nº 5.194/1966, que regula o exercício 

das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, prevê em seu 

artigo 22 que: “ao autor do projeto ou a seus prepostos é assegurado o direito de 

acompanhar a execução da obra, de modo a garantir a sua realização, de acordo 

com  as  condições,  especificações  e  demais  pormenores  técnicos  nele 

estabelecidos”;

CONSIDERANDO que a responsabilização do fiscal da obra pública 

é expressamente mencionada no artigo 70 da Lei nº 8.666/93: “O contratado é 

responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 

interessado”;

CONSIDERANDO  que  a  responsabilidade  pelo  atual  estado  de 

coisas pode ser imputada, em parte, à CEF, em razão de omissão e falhas na 
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fiscalização  das  obras  na  fase  de  construção  de  obras  públicas  e  blocos 

residenciais;

CONSIDERANDO o princípio da boa-fé objetiva, e o relevante papel 

da  CEF  de  agente  fomentador  do  mercado  imobiliário  e  a  credibilidade 

desfrutada pela  instituição perante  a sociedade,  como agente transparente e 

zeloso da lisura e segurança dos negócios imobiliários em que toma parte;

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas da União, nos autos da 

TC 006.076/2013-0 (que tratam  de relatório de levantamento realizado na CEF 

com  o  propósito  de  conhecer  a  estrutura  e  gestão  da  entidade  na 

operacionalização  e  fiscalização  de  convênios,  contratos  de  repasse, 

financiamento com verbas da União e demais ações envolvendo o orçamento 

federal, e na utilização de recursos federais ou de fundos públicos, com vistas a 

avaliar  a  viabilidade  da  realização  de  fiscalização) proferiu  o  Acórdão  nº 

2076/2013-TCU-Plenário, autorizando expressamente a realização de auditoria de 

conformidade  na  CEF,  com  o  objetivo  de  testar  os  controles  e  analisar  os 

processos  de  desbloqueio  de  recursos  e  de  prestação  de  contas  final  dos 

contratos de repasse (cf. item 9.1 do aludido acórdão);

CONSIDERANDO  que o relatório de levantamento realizado pela 

equipe de auditoria  da unidade técnica da Secretaria de Controle  Externo da 

Fazenda Nacional na CEF identificou os seguintes riscos na atuação da entidade: 

a)  erro  na  verificação  da  documentação  apresentada  pelo  proponente  em 

diversas etapas do processo,  como,  por  exemplo,  a  relativa ao procedimento 

licitatório e à comprovação da execução do objeto pactuado; b) erro em análises 

técnicas, especialmente as correlacionadas à área de engenharia, que envolvem 

aspectos inerentes ao planejamento e à execução do objeto; c) inexecução da 

atividade pelo responsável por procedimentos integrantes do processo, tal como 

a análise técnica de engenharia e d) análises técnicas pró-forma ou com viés 

político;
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CONSIDERANDO que, após a realização da auditoria sobredita, o 

relatório foi submetido à apreciação do Plenário do TCU, tendo dado origem ao 

Acórdão 2162/2014  –  TCU -  Plenário,  de 20/8/2014,  por  meio  do qual  o  TCU 

promoveu determinações e recomendações à CEF e estabeleceu prazos de 120 a 

180 dias para implementação das determinações;

CONSIDERANDO  que  dentre  as  determinações  constantes  no 

Acórdão nº 2162/2014 – TCU – Plenário, que trata da auditoria realizada com o 

objetivo de verificar a regularidade dos controles internos adotados pela CEF nos 

procedimentos em que atua como mandatária da União no repasse de recursos 

federais - constam as seguintes:

“(…) 9.1.determinar à Caixa Econômica Federal que:
9.1.1.  atualize  o  modelo  padronizado  MO  41050  (Ficha  de 
Verificação Preliminar – FVP), de modo a compatibilizá-lo com o 
normativo  AE 099 (que trata  da análise  e  acompanhamento  
das operações de repasse) e dar cumprimento ao disposto nos 
itens 4.1.2.2 e 4.1.2.2.1 desse normativo (que estabelecem o 
uso da FVP como condição para o prosseguimento da análise  
de engenharia),  comunicando a esta Corte, no prazo de 120 
(cento e vinte) dias, o resultado da atualização e as ações de 
divulgação promovidas entre seus empregados para utilização 
do modelo;
9.1.2.  faça  as  alterações  necessárias  para  melhorar  o 
monitoramento  da  atividade  realizada  pela  empresa 
credenciada e indique, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
quais  procedimentos  foram  criados,  as  alterações  feitas  em 
seus  normativos,  inclusive  para  garantir  a  execução  desse 
monitoramento,  apresentando  o  modelo  de  manifestação  do 
monitor  e  as  ações  desenvolvidas  para  divulgação  dessas 
informações, a fim de dar efetivo cumprimento ao normativo 
AE 093, itens 3.2 e 3.4.2.3 (que tratam da gestão técnica de 
atividades especializadas de arquitetura, engenharia e trabalho  
social e define as atividades especializadas de engenharia em 
que é permitida execução por empresa credenciada) e ao AE 
099, item 3.8.4 (que define como é feito o monitoramento das 
empresas credenciadas);
9.1.3. estabeleça mecanismos para assegurar que a empresa 
credenciada  receba  todas  as  informações  necessárias  à 
realização de seu trabalho, de modo que suas análises possam 
ser  subsidiadas  pelos  mesmos  critérios  utilizados  pelo 
engenheiro da Caixa, observando-se o normativo AE 099, item 
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3.8.4,  comunicando  a  esta  Corte,  no  prazo  de  120 (cento  e 
vinte dias,  as  providências adotadas para o cumprimento da 
determinação;
9.1.4  atualize  os  modelos  padronizados  MO 41050 (Ficha de 
Verificação  Preliminar  –  FVP),  41134  (Laudo  de  Análise  de 
Engenharia – LAE), 41188 (Verificação do Resultado do Processo 
Licitatório – VRPL) e 41207 (Relatório de Acompanhamento de 
Engenharia  –  RAE),  de  forma  a  compatibilizá-los  com  o 
normativo  AE  099  (que  orienta  as  atividades  técnicas 
especializadas  de  engenharia  executadas  em  operações  de  
repasse,  em  especial  os  itens  3.3.14.1,  3.4.7.1,  3.5.13.1  e  
4.1.2.2, que especificam os documentos que serão usados para  
consolidação  das  análises),  informando ao  TCU,  no prazo  de 
120 (cento e vinte) dias, as atualizações feitas;
9.1.5.  Reestruture  seus  normativos  relacionados  com  a  
operacionalização dos contratos  de repasse e dos termos de 
compromisso,  de  modo  a  facilitar  os  trabalhos  dos  seus 
funcionários e a mitigar a ocorrência de falhas nas atividades 
desses  colaboradores,  em  consonância  com  a  Portaria 
Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24/11/2011, art. 5º, 
inciso  II,  §  1º,  inciso  I  (que  estabelece  a  competência  da 
mandatária  para  assegurar  a  fiel  observância  de  seus  atos  
normativos  internos  e  aos  expedidos  pelos  concedentes), 
comunicando a esta Corte, no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, sobre as alterações levadas a efeito e como foi o processo 
de sua divulgação entre os empregados (...);

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas da União, por meio de 

outros diversos acórdãos, entende como situação ideal que o fiscal da obra seja 

um  profissional  pertencente  ao  quadro  efetivo  do  órgão  contratante,  nos 

seguintes termos:

“Mantenha representante pertencente a seus quadros próprios 
de  pessoal,  especialmente  designado  para  acompanhar  e 
fiscalizar a execução dos contratos que celebrar,  permitida a 
contratação de agentes terceirizados apenas para assisti-lo e 
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, a teor 
do  art.  37  da  Lei  n.  8.666/93”  (Acórdão  690/2005  –  TCU  – 
Plenário)
“O  art.  67  da  Lei  8.666/1993  exige  a  designação  pela 
Administração, de representante para acompanhar e fiscalizar a 
execução, facultando-se a contratação de empresa supervisora 
para  assisti-lo.  Assim,  (…)  o  contrato  de  supervisão  tem 
natureza eminentemente assistencial ou subsidiária, no sentido 
de que a responsabilidade última pela fiscalização da execução 
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não  se  altera  com  sua  presença,  permanecendo  com  a 
Administração Pública” (Acórdão 1930/2009 – TCU – Plenário)
“(…) As ocorrências que dão ensejo à proposta de aplicação de 
multa a todos os responsáveis ouvidos em audiência prévia no 
processo são, como visto, as seguintes: 
(…) 4. O art.  67 da Lei 8.666/1993 exige a designação, pela 
Administração, de representante para acompanhar e fiscalizar a 
execução, facultando-se a contratação de empresa supervisora 
para  assisti-lo.  Assim,  parece-me  claro  que  o  contrato  de 
supervisão  tem  natureza  eminentemente  assistencial  ou 
subsidiária, no sentido de que a responsabilidade última pela 
fiscalização  da  execução  não  se  altera  com  sua  presença, 
permanecendo com a Administração Pública. Apesar disso, em 
certos  casos,  esta  Corte  tem  exigido  a  contratação  de 
supervisora  quando  a  fiscalização  reconhecidamente  não 
dispuser  de  condições  para,  com  seus  próprios  meios, 
desincumbir-se adequadamente de suas tarefas, seja pelo porte 
ou  complexidade  do  empreendimento,  seja  pelo  quadro  de 
carência  de  recursos  humanos  e  materiais  que,  não  raro, 
prevalece  no  setor  público”  (Acórdão  nº  1.930/2006  –  TCU 
-Plenário)

CONSIDERANDO que este órgão ministerial teve ciência de que a 

vistoria da CEF se restringe à análise visual da execução da obra, de maneira que 

fica a cargo do engenheiro indicado pelo tomador da obra a efetiva fiscalização 

da execução desta, sendo que tal rotina tem permitido que os empreendimentos 

sejam executados de forma diferente do que o plano de trabalho e o projeto 

preveem, seja no aspecto quantitativo, seja no qualitativo; 

CONSIDERANDO  que,  durante  as  atividades  de  fiscalização, a 

atribuição  dos  engenheiros  da  CEF  se  restringe  a  verificar  os  serviços 

executados,  por  meio,  exclusivamente,  da  análise  do boletim  de  medição 

apresentado pelo  tomador  da obra,  o  qual  é  assinado pelo  engenheiro  fiscal 

indicado por este e identificado com a Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART),  sem a realização  de  medições  e  análise  aprofundada  da execução da 

empreitada,  presumindo  verdadeiras  todas  as  informações  prestadas  pelo 

tomador;
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CONSIDERANDO  que  tal  método  não  é  capaz  de  coibir  as 

irregularidades na execução da empreitada, uma vez que, na maioria dos casos 

já  constatados pelo MPF, as obras são realizadas em descompasso flagrante com 

o  projeto  e  o  plano  de  trabalho,  permitindo  superfaturamento  do 

empreendimento, bem como que o tomador da obra e/ou a empresa contratada 

a  executem  em  contraste  com  o  plano  de  trabalho,  de  modo  a  torná-la 

superfaturada, utilizando materiais de baixa qualidade, diversos dos previstos ou 

a menor, sem que haja efetiva fiscalização, seja por parte do agente financeiro 

repassador dos recursos, seja pelo órgão federal concedente destes;

CONSIDERANDO  que  a  CEF,  na  Nota  Técnica 

003/2015#CONFIDENCIAL  20,  de  23  de  junho  de  2015,  manifestou-se 

desfavoravelmente  em  relação  a  apontar  solução(ões)  para  tornar  as 

fiscalizações de obras nos contratos de repasse eficazes;

CONSIDERANDO  que as deficiências e irregularidades indicadas 

na presente recomendação conspiram contra princípios constitucionais e legais 

da  Administração  Púbica:  legalidade,  moralidade,  eficiência,  razoabilidade, 

probidade administrativa, competitividade, economicidade, julgamento objetivo, 

finalidade,  interesse  público  e  motivação  (art.  37,  caput  e  inciso  XXI,  da 

Constituição Federal,  art.  3º,  caput,  da Lei  nº 8.666/1993 e art.  2º  da Lei  nº 

9.784/1999);

CONSIDERANDO, no entanto, que,  preliminarmente à tomada de 

providências  administrativas  e/ou  judiciais  por  parte  deste  Ministério  Público 

Federal  em  face  da  CEF  e  respectivos  agentes  públicos  responsáveis, 

decorrentes de eventual desídia ou mesmo ato de improbidade administrativa 

em  virtude  da  omissão  na  fiscalização  de  obras  públicas  financiadas  com 

recursos públicos federais  mediante contratos de repasse,  deve prevalecer  o 

interesse público de que haja a efetiva fiscalização das obras em questão, com 

vistas  ao  atendimento  dos  direitos  sociais,  nos  moldes  como  propostos  e, 
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inclusive, em cumprimento aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência 

administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO  que  a  inobservância  dos  requisitos  e 

formalidades legais na realização de fiscalização das obras públicas financiadas 

com recursos  públicos  federais  mediante  contratos  de  repasse  configura,  em 

tese,  a  prática  de  atos  de  improbidade  administrativa  previstos  na  Lei  nº 

8.429/1992:

RESOLVE, pelas razões acima mencionadas e com fundamento no 

artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, bem como nos arts. 23 e 24 

da Resolução nº 87/2006,  do Conselho Superior  do Ministério  Público Federal 

(CSMPF),  RECOMENDAR  à  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL,  na  pessoa  de  seu 

Superintendente Regional no Estado do Amapá:

a) que, durante a execução de obras decorrentes de convênios ou 

contratos  de  repasse  nas  quais  a  Caixa  Econômica  Federal  seja  integrante, 

determine ao Setor de Engenharia que proceda à efetiva fiscalização das obras, 

com  a  realização  de  medições,  comparações  com  os  materiais  previstos  e 

exigidos no projeto e no plano de trabalho, tanto em seus aspectos quantitativos 

quanto  qualitativos,  evitando-se,  dessa  forma,  a  realização  de  vistorias 

superficiais,  nos  termos  da  Resolução  nº  1.010  do  Conselho  Federal  de 

Engenharia e Agronomia – CONFEA;

b) que proceda à implementação das medidas descritas no item 

“a”, acima, em todas as obras públicas atualmente em execução no Estado do 

Amapá, celebradas por meio de convênio ou contrato de repasse, sob pena do 

ajuizamento,  pelo  Ministério  Público  Federal,  de ações  judiciais  objetivando à 

suspensão do(s)  repasse(s)  de recursos  federais,  bem como à paralisação da 

execução das aludidas obras públicas;

c) que  proceda à alteração dos atos normativos internos dessa 

empresa  pública,  no  que  tange  ao  dever  de  fiscalização  efetiva  das  obras 

públicas,  que  devem  ser,  doravante,  observados  pelo  Setor  Técnico  de 
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Engenharia,  bem  como  pelos  seus  engenheiros  civis  responsáveis  pelo 

acompanhamento  da  execução  das  obras  custeadas  mediante  contrato  de 

repasse, nos termos da Resolução nº 1.010 do CONFEA;

 Nos termos do art. 8º, § 5º, da Lei Complementar nº 75/93 e do 

art. 8º da Resolução nº 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, fica 

estabelecido  o  prazo  de  10  dias  úteis  para  que  seja  informado  pela  Caixa 

Econômica  Federal  ao  Ministério  Público  Federal  o  acatamento  ou  não  da 

recomendação  e  as  providências  adotadas,  esclarecendo,  de  forma  clara  e 

objetiva, os procedimentos administrativos tomados, prazos, órgãos e agentes 

responsáveis, bem como demais informações pertinentes à questão.

Ressalte-se  que, a  partir  da  data  de  entrega  da  presente 

recomendação, o Ministério Público Federal considera seus destinatários como 

pessoalmente cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de 

responsabilização  por  quaisquer  eventos  futuros  imputáveis  à  sua  eventual 

omissão.

Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação 

não esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema, não excluindo 

futuras recomendações ou outras iniciativas com relação à instituição, agentes, 

ou  outros  envolvidos,  bem  como  com  relação  aos  entes  públicos  com 

responsabilidade e competência no objeto.

Outrossim,  ficam  os  destinatários  advertidos  que  a  presente 

recomendação torna inequívoca a demonstração da consciência das deficiências 

e das ilicitudes descritas e, na inércia da adoção das medidas recomendadas, 

caracteriza  o  dolo,  a  má-fé  e/ou  a  ciência  para  viabilizar  futuras 

responsabilizações  em  sede  de  ação  civil  pública  por  ato(s)  de  improbidade 

administrativa e demais ações cíveis e/ou ações penais.

Dê-se ciência da presente recomendação ao Tribunal de Contas 

da União, à Controladoria-Geral da União, à Superintendência da Polícia Federal,  

às  Varas  Federais  da  Seção  Judiciária  do  Estado  do  Amapá  e  ao  Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá.
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Encaminhem-se cópias desta recomendação à 2ª e à 5ª Câmara 

de  Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, por meio do Sistema 

Único,  para  conhecimento  e  adoção  das  providências  cabíveis,  bem  como 

providencie-se publicidade pelo portal eletrônico da Procuradoria da República no 

Estado do Amapá (art. 23, caput, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal).

Macapá, 5 de dezembro de 2017.

(assinado eletronicamente)

ALEXANDRE PARREIRA GUIMARÃES
Procurador da República
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