
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA
MORALIDADE ADMINISTRATIVA – CAODPP

Memorando nº 170/2018/CAODPP/PGJ/MPCE
Fortaleza, 28 de agosto de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Dr. Plácido Barroso Rios
DD Presidente do Conselho Superior do Ministério Público
Secretaria dos Órgãos Colegiados
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará
Rua Assunção, 1100, Bairro José Bonifácio, Fortaleza/CE

Ass.: relatório e comprovantes viagem apresenta
Ref.: reunião ampliada PGR e Procuradores Geral – FUNDEF EM 21.8.2018

Excelentíssimo Senhor Presidente do Excelso CSMP,

Primeiramente, reiteramos as saudações de praxe.

Em  cumprimento  de  nosso  dever  funcional  e  de  qualquer  pessoa  que  gera

despesas  para  o  erário,  aqui  justifico-me  em  relação  à  participação  no  evento  supra.

Saliento que ao mesmo fomos enviados representando o Exmo. Sr. Procurador Geral de

Justiça.

Despicienda a prolixidade, segue relatório resumido:

1. Objeto e metodologia expostos no anexo ofício-convite.

2. Início pontual, com largas exposições pela Exma. Procuradora Geral da República,

anfitriã,  sobre os  objetivos  do encontro e  da necessidade de união  de esforços.

Informes todos acerca da já notória problemática dos “precatórios do FUNDEF” e os

riscos  de  desvios  dos  mesmos  para  pagamentos  de  honorários  milionários.

Seguiram-se falas de outros Procuradores da República e de Técnicos do Tribunal

de Contas da União. Idem, de alguns Procuradores Gerais. Percebeu-se ainda a

inexatidão dos dados, pois as estimativas totais oscilaram entre 95 e 100 bilhões;

sendo  patente  o  desconhecimento  de  quantas  e  quais  ações  orginárias  foram

interpostas  por  municípios  –  afora  os  casos  mais  simples  dos  que  apenas
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promoveram execuções a partir  da ACP do MPF-SP. Vários Procuradores Gerais

pela  primeira  vez  tomaram  conhecimento  da  gravidade  do  problema.  Todos

demonstraram preocupação e manifestaram desejo de colaborar com urgência.

3. Retirando-se a doutra PGR e a maioria dos Procuradores Gerais,  permaneceram

para  a  segunda  fase  dos  trabalhos,  conforme  programa,  os  representantes  e

integrantes dos Centros Operacionais do Patrimônio e da Educação que presentes

estavam, incluindo-se o subscritor. Capitaneou-nos empós a eficiente Dra. Elizeta, do

MPF.  Passou-se  a  tratar  de  temas  eminentemente  práticos  e  operacionais.

Mostraram-se exemplos dos trabalhos já desenvolvidos em outros estados, ficando

claro que após os precursores estados do Maranhão e Piauí, o Ceará é um dos que

se encontra mais organizado no tema. 

4. Foi  apresentada página e material  escrito  (anexa impressão)  que bem resume o

tema,  propondo  material  de  trabalho.  Autoria  da  1ª  Câmara  de  Revisão  do

MPF/PGR.

5. É consensual que a formação de GTs – Grupos de Trabalho interinstitucionais será

essencial. Devem ser integrados por membros do MPE, MPF, MP de Contas, TCU e

AGU. Deve, com semelhante formação, ser formado GT nacional, capitaneado pela

PGR, especificamente a 1ª Câmara de Revisão.

6. Na ocasião, pedindo licença, este Coordenador tomou a palavra e relatou sobre a

experiência alencarina. Elogiamos a atuação (unanimemente aplaudida) do Dr. André

Tabosa – que representou o Exmo.  PGJ em semelhante reunião na sede do C.

Tribunal de Contas da União, nos dias 08 e 09 de agosto/2018. A partir de tal evento,

criou-se um grupo de WhatsApp com abrangência nacional, integrado pelo subscritor

e outros membros de nosso GT.

7. Salientamos o sucesso já obtido em mais de uma dezena de casos, com notável

sinergia entre os participantes do GT local – sem qualquer prevalência ou “jogo de

vaidades” entre seus denodados membros. Também com a devida vênia, assumimos

o controle do  laptop  ali utilizado e projetamos no sistema multimídia algumas das

sugestões e exemplos de organização de arquivos que já havia remetido por e-mail

para a sobredita 1ª Câmara. Ei-las, em linguagem simples e direta:

6.1 Alguém deve (assumir) a recepção e a compilação dos dados. 
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Desde aquela reunião no TCU, dias 08 e 09-08 (presente estava o 

André Tabosa) a SECEX-EDUCAÇÃO do TCU (com o Ministério da

Educação) ficou de completar o levantamento (verba por município 

+ ações por município)

6.2 Quem o fizer, poderia, conforme sua estrutura administrativa, 

deixar servidor treinado para executar metodicamente a parte 

"braçal" dos tabelamentos e atualizações. Precisamos de tabelas 

confiáveis mostrando a realidade de todo o país, para sabermos 

onde estão as urgências. URGÊNCIAS pois há ações de 

conhecimento movidas por escritórios privados em paralelo com a 

ACP do MPF. As execuções oriundas desta ACP estão supensas, 

aquelas não - e nós não temos dados confiáveis sobre elas

6.3 Como fizemos no GT do CE, esta organização poderia seguir a 

diretriz de "pastas temáticas", por exemplo: Tabelas e Dados gerais;

Modelos (iniciais, recomendações, pareceres, recursos) Peças (já 

judicializas); Decisões (por jurisdição ou tema); Notícias (imprensa, 

assessorias de comunicação); Atuação Grupos (nossos contatos, 

atas / memórias de reuniões, PowerPoints usados nos eventos e 

reuniões...) e Calendário (reunião presencial ou virtual, sessão de 

julgamento importante)

6.4 Dentro desta base de dados, reunamos da forma mais 

organizada possível (preferencialmente dando "nome do caso aos 

arquivos, não apenas o numero da ação) para alimentar tabelas e 

pastas. Os procuradores gerais podem exigir de todas as 

Promotorias-Procuradorias façam o levantamento, no mínimo 

requisitando informações a cada município e designando gente 

para os trabalhos dos pontos "2 e 3" supra.

6.5 Seja criado ambiente virtual (nuvem), hospedando tais pastas. 
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O Google Drive é grátis, caso não seja possível hospedagem na 

própria intranet, com acesso a pessoas de fora (aqui no MPCE não 

é possível ainda)

6.6 Sejam formados “kits” de trabalho com modelo de 

recomendação + modelo de ACP (combatendo a contratação ilícita 

dos escritórios e qualquer gasto fora da área de educação) 

necessariamente instruídos caso a caso com as cópias do 

processo de execução ou de conhecimento (petição inicial + 

procuração + memória de cálculos) a demonstrarem que há 

escritório privado atuando onde deveria estar a Procuradoria do 

Município. Nós fizemos assim, fazendo “tudo” e deixando para o 

coloca no local praticamente só imprimir assinar e dar entrada. 

Cada liminar obtida serve para instruir a ACP seguinte. Assim já 

temos uns 13 sucessos, suspendendo os pagamentos.

6.6 O MPE + o MPF, em litisconsório (talvez) ingressa ele mesmo 

com ações executivas para todos os municípios – argumentando 

inclusive que nós não geramos nem custas nem honorários 

sucumbenciais (até para a União perder, é vantagem reconhecida 

pela AGU). Assim mostramos a todos que desejamos a vinda do 

dinheiro para o Município

6.7 Aguarda-se a decisão do TCU (a qualquer momento) acerca da 

subvinculação: pode pagar ou não abonos aos professores. O 

entendimento que vier, aplicamos e passamos a cobrar via 

Recomendação ou ACP, a exemplo dos bloqueios. Eu sou da 

opinião que não pode haver tais pagamentos de salários e parece 

que isto prevalecerá – mas não acho que valha a pena bater 

cabeça neste ponto...

6.8 Estabeleçamos, realistamente, prazos para tais tarefas...
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6.9 Não vamos reinventar a roda: é compilar o resto dos dados, 

baixar só as peças necessárias das ações movidas pelos 

escritórios, mandar tudo “mastigado” e recomendar + acionar.

6.10. A presente tarefa contrariará interesses de miríades de 

advogados e da própria OAB nacional – que provavelmente cerrará

fileiras contra nossa atuação, sendo este um tema plausível de 

pautar inclusive sua eleição nacional, haja vista os montantes 

envolvidos desta que é, atualmente, a “causa mais cara” da 

jurisdição brasileira.

8. Todo nosso material foi naquele momento disponibilizado para a PGR, tal como  os

demais  dispuseram-se  a  fazê-lo.  O  compartilhamento  geral,  centralizado  na

sobredita 1ª Câmara é o primeiro passo, urgente. Existe pasta específica no servidor

deste CAODPP, caso qualquer membro interessado deseje consultar.

9. Consensualmente houve o indicativo de nova reunião nas proximidades do próximo

grande  evento  em  Brasília:  o  9º  Congresso  Brasileiro  de  Gestão  do  Ministério

Público. Isto tornaria mais econômica a vinda para ambos os eventos. O subscritor

salientou que também é louvável e econômico utilizarem-se reuniões virtuais, mesmo

que sem abarcar todos os envolvidos, haja vista as dificuldades de deslocamento e

as  inerentes  despesas.  Que  ao  menos  reuniões  preparatórias  e  quaisquer

discussões  sobre  temas  pontuais  ocorressem  em  ambiente  virtual,  usando

ferramentas de nossos portais dos MPs ou mesmo gratuitos, como o Google Docs e

o Hang Outs ou Skype.

10. Como  diretrizes  gerais,  a  constarem  de  Ata  (ainda  não  disponibilizada)  temos:

compilar os dados a partir dos levantamentos em andamento do TCU; a PGR oficiará

(já o fez) a todos os PGJs, concitando-os à formação de GTs (tal como no Ceará); a

PGR indicará um membro do MPF em cada estado, com a missão de fomentar e

integral o GT local (no CE temos dois já em atuação, os Drs. Marcelo e Milton – o

qual ali esteve presente); os trabalhos serão centralizados na pluricitada Câmara; os

materiais  e  modelos  ali  recebidos  serão  compilados  e  organizados  para  ampla

utilização;  todos  precisam  ajudar  no  levantamento  minucioso  das  ações  de

conhecimento  que  correram  em  paralelo  à  ACP do  MPF  (proposta  em  1999  e
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transitada em 2015) – pois estas não estão suspensas e pode haver o pagamento de

honorários milionários em “destaques” a qualquer momento; na próxima reunião, já

com o completo  diagnóstico  da situação do  país  e  com contatos  prévios,  serão

finalizadas  e  divulgadas  as  estratégias  e  os  materiais  para  o  enfrentamento  da

questão de forma uniforme.

Recebemos  ajuda  de  custo  e  diárias  em  meias,  totalizando  R$964,92.  Em

apressado cálculo, avaliamos haver gasto no máximo R$450,00. Devolveremos o restante

aos cofres públicos – como antes já realizamos, voluntariamente.

Por fim, seguem impressões dos comprovantes de viagem (e-tickets).

Posto isto,  requer a este nobre colegiado o exame do presente relatório pós-

afastamento, conforme a praxe e a regulamentação da espécie. 

São termos em que esperamos deferimento,  apenas lamentando melhor  não

servir.

Atenciosamente
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