
Durante os anos de 1998 a 2006, a União deixou de repassar ao FUNDEF os 
valores determinados em lei a título de complementação, a fim de que fosse alcan-
çado o Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA. Em razão desse subfinanciamento 
da educação, várias demandas judiciais foram ajuizadas questionando o cálculo 
desta complementação feita pela União.

Entenda a ação coordenada FUNDEF

Entenda o caso

O MPF propôs Ação Civil Pública 
contra a União devido ao subfi-
nanciamento da educação a fim 
de que fossem restituídos ao 
FUNDEF os valores que deixaram 
de ser corretamente repassados.

Acesse aqui: 
Material de apoio

(Modelos de Ofício, TAC, ACP,
Recomendação, entre outros)

1999

2015

Após ser julgada procedente a 
ACP do MPF/SP, ratificada pelo 
TRF, foi também confirmada pelo 
STF que determinou à União a 
recomposição do FUNDEF.

O MPF/SP iniciou a execução do 
julgado da ACP. 

Alguns municípios propuseram 
individualmente o cumprimento 
da sentença proveniente da ACP 
do MPF/SP, por meio de escritó-
rios de advocacia, à revelia de 
licitação e para realizar trabalho 
de ínfima complexidade, utilizan-
do como pagamento de honorá-
rios contratuais (em média 20%) 
parte dos valores restituídos pela 
União vinculados à educação.

2018

Nova decisão do STF, no 
Agravo RE n.º 1.122.529-PE, 
confirmando que os recursos 
provenientes de precatórios do 
FUNDEF são vinculados às 
ações de manutenção e desen-
volvimento do ensino. 

3) Fica afastada a subvinculação 
de 60% desses recursos para 
remuneração de profissionais da 
educação; 

4) os valores dos precatórios 
devem ser depositados em conta 
específica, a fim de garantir a 
rastreabilidade dos recursos, não 
sendo recomendável misturá-lo 
com os recursos ordinários do 
FUNDEB;

O STF, no julgamento das Ações 
Originárias (ACOs) 648, 660, 669 
e 700, determinou que os recursos 
recebidos a título de diferenças do 
VMAA  do FUNDEF deverão ser 
destinados exclusivamente à 
educação.

A Ministra Cármen Lúcia, na         
SL 1107, decidiu que os recursos 
desses precatórios não se prestam 
ao pagamento de dívidas outras 
que não a manutenção e desen-
volvimento do ensino, entre as 
quais não se inclui o pagamento 
de honorários advocatícios.

Cerca de 90 bilhões é o valor da 
complementação que deixou de ser 
destinada pela União ao FUNDEF no 
período de 1998 a 2006.
Veja a relação.

Repasse para educação

90
bilhões

Saiba por que os recursos federais devem ser vinculados à educação e 
como o MPF atua no caso

2017

Representação proposta pelo 
MPF/MA pelo MPE/MA e pelo 
MPC/MA foi deferida pelo TCU 
que determinou, por meio dos 
acórdãos 1824/2017 e 
1962/2017, firmando os 
seguintes entendimentos:

1) recursos provenientes dos 
precatórios para complementa-
ção do FUNDEF são constitu-
cionalmente vinculados à 
educação;

2) configura desvio de finalida-
de a utilização desses recursos 
para qualquer área, inclusive  
pagamento de honorários 
advocatícios; 

São duas situações a considerar:
Passo a passo

Situação B: Ações de conhecimento propostas pelos 
municípios individualmente

- Atuação para garantir que os recursos continuem 
vinculados às ações de manutenção e desenvolvi-
mento do ensino (precedentes do STF e decisão do 
TCU), manifestando-se contrariamente ao destaque 
de honorários advocatícios a serem pagos com esses 
recursos;

- Requerimento para que os valores sejam deposita-
dos em conta específica, a ser aberta para este fim.

- O MPF deve alegar: a) a ilegitimidade dos Municí-
pios para a execução do julgado, pois, a.1.) a União 
foi condenada a recompor o FUNDEF e não o patri-
mônio do município; a.2)  apenas o MPF pode execu-
tar a sentença pois se trata de um interesse coletivo e 
não  individual homogêneo, sendo o cumprimento 
da sentença uma via inadequada para tal finalidade;

- O MPF deve sustentar a existência de litispendência 
em razão da PR/SP estar promovendo a execução da 
ACP;

- O MPF deve sustentar também que os cumprimen-
tos de sentença estão suspensos em razão da deci-
são liminar na Ação Rescisória 5006325-
-85.2017.4.03.0000, do Des. Fábio Prieto, do TRF 3;

- O Procurador pode analisar a possibilidade da         
execução do julgado em relação aos municípios de 
sua unidade, similar ao adotado pela PR/MA;

- Em caso de identificação de contratação de           
escritórios de advocacia, sem licitação e cujos         
honorários contratuais sejam remunerados com 
recursos do FUNDEF, noticiar ao MPC e ao MPE.

Situação A: Ações dos municípios para cumprimento 
da sentença da ACP do MPF/SPA

B
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