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EXCELENTÍSSIMO SENHOR ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS, 

PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO  

 

 

 

 No uso da atribuição conferida pela art. 147 do Regimento Interno do Conselho 

Nacional do Ministério Público (RI/CNMP), apresento à Vossa Excelência proposta de 

Enunciado que visa a uniformizar o julgamento de Conflitos de Atribuição que digam respeito 

a instituições de ensino superior (a) caso a demanda verse sobre questões privadas 

relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino 

superior e o aluno, tais como inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que 

não se trate de mandado de segurança, e, (b) em caso de mandado de segurança ou de registro 

de diploma perante o órgão público competente ou mesmo credenciamento da entidade 

perante o Ministério da Educação (MEC). 

Requeiro à Vossa Excelência o processamento da presente proposta em regime de 

urgência, com dispensa dos prazos regimentais. 

Brasília/Distrito Federal, 22 de fevereiro de 2022. 

 

 

       OTAVIO LUIZ RODRIGUES JR. 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 
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J U S T I F I C A T I V A 

De acordo com o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal nos autos 

da Ação Cível Originária nº 843/SP, julgada em 8/6/2020 e publicada em 4/11/2020, compete 

ao Conselho Nacional do Ministério Público resolver conflitos de atribuições entre os diversos 

ramos do Ministério Público brasileiro. 

Em razão do acórdão da Ação Cível Originária nº 843/SP, o Conselheiro Oswaldo 

D’Albuquerque, em 30/6/2020, apresentou ao Plenário do CNMP proposta de regulamentação 

da nova classe processual “Conflito de Atribuições” no Regimento Interno do CNMP 

(RI/CNMP). A Proposição nº 1.00424/2020-61 tinha por objeto a alteração do art. 37 do 

Regimento Interno, de modo a incluir a nova classe processual que disciplinaria os conflitos 

de atribuições entre ramos e unidades do Ministério Público. Até aquele momento, o 

RI/CNMP não possuía norma específica e os conflitos de atribuições eram comumente 

autuados nas classes processuais de “Pedido de Providências” e “Procedimento de Controle 

Administrativo”. 

Após a fixação da competência do CNMP para dirimir conflitos de atribuições, 

verificou-se uma quantidade substancial de decisões do Conselho nesse campo.  

De acordo com o Ementário de Conflitos de Atribuições produzido em 2021 pela 

Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência (CALJ), sob a coordenação 

deste proponente, “em 23 de fevereiro de 2021, durante a 2ª Sessão Ordinária, na qual 

ocorreu a votação pela alteração regimental que criou a classe processual ‘Conflito de 

Atribuições’, verifica-se que, dos 46 processos apreciados, 15 referiam-se à Pedidos de 

Providência que versavam sobre a temática, além da Proposição que culminou na alteração 

regimental, o que representa aproximadamente um terço da pauta. Por sua vez, na 3ª Sessão 

Ordinária de 9 de março de 2021, dos 21 processos apreciados, 8 deles correspondiam a 

conflitos de atribuições”. 

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial, sob a sistemática dos 

recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), estabeleceu critérios para se definir a 

competência  sobre matéria relacionada às instituições de ensino superior: (a) caso a demanda  
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tenha por objeto pretensões sobre o contrato de prestação de serviços firmado entre a IES e o 

aluno, a competência, em regra, é da Justiça Estadual, desde que não se trate de mandado de 

segurança; e (b) em se tratando de mandado de segurança ou de ação cujo objeto refira-se ao 

registro de diploma perante o órgão público competente ou o credenciamento da IES no 

Ministério da Educação (MEC), a competência será da Justiça Federal, por haver interesse da 

União. (STJ - REsp 1344771 / PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 

24/4/2013, DJe 2/8/2013). 

Transcreve-se trecho da ementa do mencionado julgado do STJ: 

“ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO SUPERIOR. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. 

REGISTRO DE DIPLOMAS CREDENCIAMENTO DA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PELO MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO. 

INTERESSE DA UNIÃO - INTELIGÊNCIA DA LEI DE 

DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 

DA JUSTIÇA FEDERAL.  

[...] 

3.  Nos  termos  da  jurisprudência  já  firmada pela 1ª Seção deste 

Sodalício,  em  se  tratando  da competência para processar e julgar 

demandas  que envolvam instituições de ensino superior particular, 

é possível  extrair  as seguintes orientações, quais sejam: (a) caso 

a demanda  verse  sobre  questões privadas relacionadas ao contrato 

de 

prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior 

e  o  aluno,  tais como, por exemplo, inadimplemento de 

mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado 

de segurança, a competência,  via  de regra, é da Justiça Estadual; 

e, (b) ao revés, sendo  mandado  de  segurança ou referindo-se ao 

registro de diploma perante  o  órgão   público competente - ou 

mesmo credenciamento da 

entidade  perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como 

negar a  existência de interesse da União Federal no presente feito, 

razão pela  qual,  nos  termos  do  art.  109 da Constituição Federal, 

a competência para processamento do feito será da Justiça Federal. 

Precedentes. [...].” 

(STJ - REsp 1344771 / PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, j. 24/4/2013, DJe 2/8/2013) 
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Além disso, o STJ editou a Súmula nº 570, segundo a qual: 

“Compete à Justiça Federal o processo e julgamento de demanda em 

que se discute a ausência de ou o obstáculo ao credenciamento de 

instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação 

como condição de expedição de diploma de ensino a distância aos 

estudantes.” 

 

Especificamente sobre causas referentes a mensalidades em instituição particular de 

ensino, tem-se a Súmula nº 34 do STJ, que dispõe o seguinte: 

“Compete à Justiça Estadual processar e julgar causa relativa a 

mensalidade escolar, cobrada por estabelecimento particular de 

ensino.” 

 

O julgamento de Conflitos de Atribuições pelo CNMP demonstrou a repetição de 

determinados temas em conflitos idênticos ou similares, a exemplo de demandas envolvendo 

instituições de ensino superior. 

Ante o exposto, apresenta-se a presente proposta de Enunciado com o fim de 

uniformizar o julgamento de Conflitos de Atribuição que digam respeito a instituições de 

ensino superior (a) caso a demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de 

prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais como 

inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado de 

segurança, e, (b) em caso de mandado de segurança ou de registro de diploma perante o órgão 

público competente ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação 

(MEC). 

Brasília/Distrito Federal, 22 de fevereiro de 2022.  

 

 

OTAVIO LUIZ RODRIGUES JR. 

Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público 
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ENUNCIADO Nº ___, DE ___ DE ____________ DE 2022. 

 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP, no exercício 

da competência fixada no art. 130-A, § 2°, incisos I, II e III, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988; 

CONSIDERANDO que compete a qualquer membro ou Comissão apresentar 

Proposta de Enunciado, conforme dispõe o art. 147 do Regimento Interno do CNMP; 

 CONSIDERANDO a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito dos 

critérios para se definir a competência sobre matéria relacionada às instituições de ensino 

superior, bem como a jurisprudência do CNMP para se definir a atribuição do Ministério 

Público para atuar em procedimentos que versem sobre o referido tema; 

CONSIDERANDO as Súmulas nº 34 e nº 570 do Superior Tribunal de Justiça; 

CONSIDERANDO que o enunciado tem a finalidade de explicitar o posicionamento 

deste Conselho Nacional;  

RESOLVE: 

Art. 1º. Propor o seguinte enunciado: 

“É atribuição do Ministério Público federal apurar supostas 

irregularidades envolvendo instituições de ensino superior nas 

hipóteses (i) de propositura de mandado de segurança; ou (ii) de 

demandas que tenham por objeto (ii.i) o registro de diploma perante 

o órgão público competente ou (ii.ii) o credenciamento da entidade 

perante o Ministério da Educação (MEC). A atribuição será do 

Ministério Público estadual nas demais hipóteses.”  

Brasília/Distrito Federal, _____ de ___________ 2022. 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 


