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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, em matéria cível e de improbidade administrativa, à fiscalização e ao 

acompanhamento do plano de aplicação de verbas de precatórios do FUNDEF, pagos fora do 

prazo, relativamente ao período de 1998 a 2006, elaborado por município, quando ausentes 

indícios de malversação de verbas federais. 

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”. 

A Recomendação nº 1, de 15 de outubro de 2018, da 1ª Câmara de Coordenação e 

Revisão (Direitos Sociais e Atos Administrativos em Geral) do MPF, expedida em conjunto 

pelo Ministério Público Federal, pelos Ministérios Públicos de Contas e pelos Ministérios 
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Públicos dos Estados de Alagoas, do Amazonas, da Bahia, do Ceará, de Goiás, do Maranhão, 

do Mato Grosso, do Mato Grosso Do Sul, de Minas Gerais, do Pará, da Paraíba, de 

Pernambuco, do Piauí, do Paraná, do Rio Grande Do Norte, de Rondônia, de Sergipe e do 

Tocantins, orienta aos prefeitos e demais gestores dos recursos da educação dos municípios 

que figurem como credores dos valores complementares do FUNDEF pagos pela União sobre 

a gestão desses valores. Além disso, determina que o Ministério Público Estadual tome as 

providências necessárias para o acompanhamento do cumprimento da recomendação. 

Transcreve-se trecho da mencionada recomendação conjunta: 

“RESOLVEM RECOMENDAR 

Aos Excelentíssimos Senhores Prefeitos e demais gestores dos 

recursos da educação dos municípios que figurem como credores dos 

valores complementares do FUNDEF pagos pela União (seja por 

força da ACP nº 1999.61.00.050616-0, seja com amparo em qualquer 

outra ação judicial), que: 

a) ABSTENHAM-SE de contratar escritório de advocacia para 

prestação de serviços visando ao recebimento dos valores decorrentes 

de diferenças do FUNDEF pela subestimação do valor mínimo anual 

por aluno (VMAA), previsto na Lei do FUNDEF (Lei n.º 9.424/96), 

por inexigibilidade de licitação, prevendo pagamento dos honorários 

contratuais com cláusula de risco ou vinculando o pagamento dos 

honorários contratuais a qualquer percentual dos recursos a serem 

recebidos a esse título; 

b) SUSPENDAM os pagamentos a escritório de advocacia caso 

tenha sido contratado para tal finalidade com a consequente anulação 

da relação contratual e assunção, pela Procuradoria Municipal (ou por 

quem execute a função) da causa, englobando a atuação extrajudicial 

e /ou judicial; 

c) ADOTEM as medidas judiciais cabíveis para reaver os valores 

eventualmente pagos indevidamente a tal título; 

d) APLIQUEM os valores (recebidos ou a receber), de forma 

integral, em ações de educação, conforme Plano de Ação 

Estratégico elaborado pelo Município e em consonância com as 

metas e estratégias previstas no seu Plano Municipal de 

Educação, a fim de garantir que os recursos da educação, 

oriundos das diferenças do FUNDEF pela subestimação do valor 

mínimo anual por aluno (VMAA), sejam aplicados 
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exclusivamente em ações de manutenção e desenvolvimento do 

ensino para a educação básica pública; 

e) ABSTENHAM-SE de praticar a subvinculação prevista no art. 

22, da Lei nº 11.494/2007, na utilização dos recursos recebidos ou a 

serem recebidos em decorrência de diferenças do FUNDEF; 

Encaminhe-se a presente Recomendação ao Prefeito do Município 

de XXXXX que deverá informar ao Ministério Público, no prazo de 

30 (trinta) dias, as medidas adotadas ou a serem adotadas. 

As redes formadas em cada um dos Estados da Federação 

inicialmente identificados, compostas por órgãos de controle, 

dentre eles, o Ministério Público, adotarão as providências 

necessárias ao acompanhamento do cumprimento da presente 

recomendação.” (grifos nossos) 

 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO nº 1.109/SP, de relatoria da 

Ministra Ellen Gracie, sendo designado para redator do acórdão o Ministro Luiz Fux, definiu 

que “a sistemática de formação do FUNDEF impõe, para a definição de atribuições entre o 

Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, adequada delimitação da 

natureza cível ou criminal da matéria envolvida”. Dessa forma, reconheceu a atribuição do 

MPF para atuar em matéria penal e a atribuição dos MPE’s para atuarem em matéria cível e 

de improbidade administrativa, sem prejuízo, na última hipótese, de deslocamento da 

competência para a Justiça Federal, caso haja superveniente intervenção da União ou diante 

do reconhecimento ulterior de lesão ao patrimônio nacional. 

A Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, revogada pela Lei nº 14.113, de 15 de 

dezembro de 2020, determinava que as ações cíveis previstas em seu art. 29 competiam tanto 

ao Ministério Público Estadual quanto ao Ministério Público Federal, dependendo de qual 

ente federativo estivesse envolvido. O elemento preponderante aqui seria o interesse 

processual em cada caso, nestes termos: 

“Art. 29.  A defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, relacionada ao pleno 

cumprimento desta Lei, compete ao Ministério Público dos Estados e 
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do Distrito Federal e Territórios e ao Ministério Público Federal, 

especialmente quanto às transferências de recursos federais.” 

Assim, o caput do art. 29 da Lei nº 11.494/2007 atribuía ao Ministério Público 

Federal a tutela dos atos de cumprimento da mencionada Lei, quanto à correta transferência 

dos recursos federais ao Fundo. Idêntica redação do art. 29 foi reproduzida no art. 32, caput, 

da Lei no 14.113/2020: 

“Art. 32.  A defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, relacionada ao pleno 

cumprimento desta Lei, compete ao Ministério Público dos Estados e 

do Distrito Federal e Territórios e ao Ministério Público Federal, 

especialmente quanto às transferências de recursos federais.” 

No caso da tutela da correta transferência dos recursos federais do 

FUNDEF/FUNDEB, evidentemente, estará no polo passivo a União, sendo competente a 

Justiça Federal. Se a ação for voltada à exigência do cumprimento de um dever exclusivo do 

Estado, a atribuição será do Ministério Público Estadual.  

 A respeito da competência para processar e julgar ações de ressarcimento ao erário 

e de improbidade administrativa relacionadas à eventuais irregularidades na utilização ou 

prestação de contas de repasses de verbas federais aos demais entes federativos, o STJ tem 

dirimido a questão sob o enfoque das Súmulas 208/STJ ("Compete à Justiça Federal 

processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba  sujeita  à  prestação  de  contas  

perante  órgão federal") e 209/STJ ("Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito 

por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal"). 

Diante da inexistência de interesse direto da União, entidade autárquica ou de 

empresa pública federal, ou de suposto delito contra bens, serviços ou interesses da União, 

não há justificativa para fixar a atribuição do Ministério Público Federal.  

Dessa forma, em matéria cível e de improbidade administrativa, quando ausentes 

indícios de malversação de verbas federais, a atribuição para a fiscalização e o 



 

6 

acompanhamento do plano de aplicação de verbas de precatórios do FUNDEF/FUNDEB, 

cabe ao Ministério Público Estadual. 

Registre-se, por oportuno, que o Plenário deste CNMP já teve a oportunidade de se 

pronunciar sobre o tema no julgamento dos Conflitos de Atribuições nº 1.00709/2021-47 e nº 

1.00710/2021-07 e Pedidos de Providências nº 1.00188/2021-37 e n° 1.00227/2021-41. 

O julgamento de Conflitos de Atribuições pelo CNMP, portanto, demonstrou a 

repetição de determinados temas em conflitos idênticos ou similares. 

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

uniformizar o julgamento de Conflitos de Atribuição que digam respeito, em matéria cível e 

de improbidade administrativa, à fiscalização e ao acompanhamento do plano de aplicação de 

verbas de precatórios do FUNDEF, pagos fora do prazo, relativamente ao período de 1998 a 

2006, elaborado por município, quando ausentes indícios de malversação de verbas federais. 

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 CNMP para se definir a atribuição do 

Ministério Público para fiscalizar e acompanhar o plano de aplicação de verbas de precatórios 

do FUNDEF, pagos fora do prazo, relativamente ao período de 1998 a 2006, elaborado por 

município, quando ausentes indícios de malversação de verbas federais; 

CONSIDERANDO que o enunciado tem a finalidade de explicitar o posicionamento 

deste Conselho Nacional;  

RESOLVE: 

Art. 1º. Propor o seguinte enunciado: 

“Em matéria cível e de improbidade administrativa, quando ausentes 

indícios de malversação de verbas federais, é atribuição do Ministério 

Público estadual fiscalizar e acompanhar o plano de aplicação de 

verbas de precatórios do FUNDEF, pagos fora do prazo, 

relativamente ao período de 1998 a 2006, elaborado por município.” 

 

Brasília/Distrito Federal, _____ de ___________ 2022. 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

 


