
Pesquisa FUNDEB
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação

Pesquisa  dirigida  aos  Promotores  de  Justiça,  que  atuam  nos  municípios
paranaenses e realizam a fiscalização da verba do FUNDEB repassada pela União,
objetivando averiguar  quais  municípios  paranaenses  realizaram o pagamento  de
honorários advocatícios com verbas complementares do FUNDEF, concedidas por
meio da Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0.

Tal  pesquisa  deverá  ser  respondida  individual  e  separadamente  por  município,
utilizando o formulário on-line:   https://forms.gle/5QfWY3eY76VEBboaA

Página 1
Identificação

Nome completo:
(Nome de quem está respondendo esta pesquisa)

Cargo / Função:
(Cargo ou função de quem está respondendo esta pesquisa)

Município do Paraná:
(Selecionar da lista)

Município tem direito a receber valores de diferença de cálculo do FUNDEF?
(Município foi prejudicado com erro de cálculo da verba do FUNDEF, atual FUNDEB,
tendo portanto direito a receber a diferença)

(        )   Sim

(        )   Não      ←  término da pesquisa

Página 2
Município recebeu Precatório

Município recebeu Precatório?
(Município que recebeu informação sobre dinheiro a receber do FUNDEF)

(        )   Sim

(        )   Não      ←  término da pesquisa

https://forms.gle/5QfWY3eY76VEBboaA


Página 3
Município tem dinheiro a receber

Qual o valor recebido?

Houve destinação de honorários advocatícios?
(Ocorreu previsão de pagamento de dinheiro do FUNDEF para advogados)

(        )   Sim

(        )   Não      ←  término da pesquisa

Página 4
Município pagou honorário advocatício

Qual o valor pago a título de honorários advocatícios?
(Valor pago, ou que deverá ser pago, aos advogados a título de honorários que será 
obtido com desconto do próprio Fundo)

O valor acima devido a escritórios de advocacia já foi pago?

(        )   Sim, na totalidade 

(        )   Sim, parcialmente 

(        )   Não      ←  término da pesquisa

Qual a ação realizada pelo Promotor de Justiça para obter ressarcimento do valor 
pago?

Página 5
Fim da pesquisa

Pesquisa concluída!

Observações:

1. Pesquisa divulgada no Of. Circular nº 14/2019 - CAOPCAE/MPPR - Complementação de
verbas do FUNDEF, de 28 de outubro de 2019.
Disponível em: http://www.crianca.mppr.mp.br/2019/10/204/ 

2. Material adicional sobre "Complementação de verbas do FUNDEF" está disponível em:
http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-2239.html 
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