
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

78ª PROMOTORIA DA EDUCAÇÃO DE NATAL/RN

Av. Marechal Floriano Peixoto, 550, Centro - Natal-RN – CEP 59.020-500
Telefones: (84) 3232-7173 / 3232-1581 – E-mails: pgj-pje@rn.gov.br; pjenatal@hotmail.com

Excelentíssimo  Senhor  Juiz  de  Direito  de  uma  das  Varas  da  Fazenda  Pública  da 

Comarca de Natal/RN, a quem esta couber por distribuição legal.

O  Ministério  Público  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte,  pela  78ª 

Promotoria de Justiça de Natal/RN, no uso de suas atribuições e com fundamento nos artigos 

127, caput, 129, incisos II e III e 212 da Constituição Federal, nos artigos 1º, inciso IV, 3º e 

5º, da Lei nº 7.347/1985, no artigo 67, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 141/1996 

e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), regulamentado pela 

Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, vem à presença de Vossa Excelência propor

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

em desfavor do Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito público interno, 

CNPJ nº  8.241.739/0001-05, com sede no Centro Administrativo,  situado na Av. Senador 

Salgado Filho, s/nº, Natal/RN, na pessoa de seu representante legal, pela situação fática e 

jurídica a seguir aduzidas:



I – DOS FATOS

1-  A Diretoria  Financeira  do  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), ao realizar o 

batimento dos cálculos do valor das receitas transferidas e do valor das receitas que deveriam 

ter sido disponibilizadas, no ano de 2009, pelo Estado do Rio Grande do Norte, encontrou a 

seguinte diferença contábil entre o valor da receita tributária efetivada em 2009 e o valor da 

receita tributária disponibilizada em favor do FUNDEB (doc. 01):

Origem 
dos 

Recursos

Valor final de 2009 
efetivado e 

informado pelo 
Estado do RN em 

2010 (A)

Valor 
disponibilizado 
pelo Estado do 
RN no decorrer 

de 2009 (B)

Diferença a ser 
disponibilizada

C = A - B

ICMS 476.651.780,52 474.727.436,59 1.924.343,93

IPVA 28.276.430,52 27.202.647,29 1.073.783,23

ITCD 1.311.434,52 1.304.177,13 7.257,39

TOTAL 506.239.645,56 503.234.261,01 3.005.384,55

2- Em  15  de  outubro  de  2010,  através  do  ofício  nº 

1.509/2010/CGFSE/DIFIN/FNDE/MEC, a Coordenação-Geral de Operac. do FUNDEB e de 

Acomp. e Distrib. da Arrec. do Salário-Educação comunicou ao então Secretário de Estado do 

Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte que “o MEC editou a Portaria nº 1.174, 

de 23.09.2010, ora encaminhada anexa a essa Secretaria, procedendo a retificação do ajuste a 

que se refere a Portaria/MEC nº 496, de 16.04.2010”, alterando o valor da diferença entre o 

valor  disponibilizado pelo  governo do Rio Grande do Norte  e  o  valor  da receita  efetiva 

destinada ao FUNDEB/2009, para R$ 2.458.879,65 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e 

oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) (doc. 02).

3- Diante  da  informação  da  Diretoria  Financeira  do  Fundo  Nacional  de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), foi oficiada a Secretaria de Estado do Planejamento 

e das Finanças (SEPLAN) que esclareceu haver respondido à Diretoria Financeira do FNDE 

que a diferença apontada decorreu da necessidade de subtrair, do montante, os restos a pagar 

correspondentes ao ano exercício 2008, creditados no ano exercício 2009 e acrescentar ao 

mesmo os  restos  a  pagar  creditados  no ano exercício  2010,  mas  correspondentes  ao ano 



exercício  2009,  tendo em vista  que os  dados do  balanço são  registrados  pelo  regime de 

Competência, enquanto os recolhimentos financeiros seguem o regime de Caixa. Além disso, 

esclareceu que “utilizando o Regime de Caixa em função das determinações do art. 5º da L.C. 

Federal  nº 63/1990,  as  contribuições  deste  ENTE superaram em R$ 392.946,20  o  valor 

efetivamente devido, não restando ao mesmo nenhum débito decorrente dessas obrigações 

legais,  vez  que  os  valores  demonstrados  como devidos  pelos  Estados  nos  ANEXOS das 

Portaria/MEC de nº 496/2010, retificados pela Portaria/MEC de nº 1.174/2010, incluem as 

contribuições dos municípios, pelas quais responde individualmente cada um dos ENTES que 

compõem o Estado do Rio Grande do Norte” (doc. 03).

4-  Para  avaliar  as  informações  prestadas  pela  Diretoria  Financeira  do  Fundo 

Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  (FUNDEB)  e  pela  Secretaria  de  Estado  do 

Planejamento e das Finanças (SEPLAN), foi oficiado o Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Norte que informou que, “[...] 2. Esta Corte de Contas faz a análise da aplicação 

de recursos no FUNDEB por intermédio das contas do governo do estado, precisamente, no 

capítulo  das  vinculações  constitucionais  e  legais.  Nos  exercícios  de  2007  e  de  2009,  as 

análises  foram  efetuadas  nos  processos  de  nº 7833/2008  –  TC  e  4126/2010  –  TC, 

respectivamente.  3.  Entretanto,  as  análises  efetuadas  nos  processos  retro  mencionados 

restringiam-se ao aspecto quantitativo dos recursos destinados ao FUNDEB pelo Governo do 

Estado. Desta forma, não foi identificado qualquer diferença de recursos disponibilizados ao 

fundo, tanto no ano-exercício de 2007 quanto no de 2009 [...]” (grifos acrescidos) (doc. 04).

5-  Considerando que a divergência apontada pela Diretoria Financeira do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FUNDEB)  não se relacionava à utilização do 

recurso do FUNDEB pelo ente federado, mas ao valor efetivamente repassado ao FUNDEB 

pelo  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  tendo  por  base  a  sua  arrecadação  e  o  percentual 

compulsório  de  repasse,  foi  novamente  oficiado o  Tribunal  de  Contas  do Estado do Rio 

Grande do Norte que, analisando o repasse dos recursos provenientes do ICMS, IPVA e ITCD 

pelo Estado do Rio Grande do Norte ao FUNDEB, no ano exercício 2009, considerando a 

receita arrecadada, a dívida ativa, e os restos a pagar, identificou um recolhimento a menor no 

valor de R$ 378.035,90 (trezentos e setenta e oito mil, trinta e cinco reais e noventa centavos) 

(doc. 05).



6-  Procedendo  a  análise  dos  documentos  contábeis  apresentados  pelo  Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) – (doc. 02), pela Secretaria de Estado do 

Planejamento  e  das  Finanças  (doc.  03)  e  disponibilizados  pelo  Sistema  Integrado  para 

Administração Financeira (SIAF) (doc. 08) e pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos 

Públicos em Educação (SIOPE) (docs. 06 e 07), além do cálculo elaborado pela Diretoria de 

Controle Externo da Administração Direta do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 

Norte (doc. 05), foi identificado pelo Ministério Público um repasse, a menor, do percentual 

dos  impostos (ICMS, IPVA, ITCD) transferidos  pelo Estado do Rio Grande do Norte  ao 

FUNDEB, referente ao exercício financeiro de 2009, contrariando o que preceitua a Lei nº 

11.494/2007, como demonstrado a seguir.  

II – DO DIREITO

7- Diante da necessidade de atendimento à educação básica, em 19 de dezembro 

de  2006,  a  Emenda  Constitucional  nº  53  alterou  o  art.  60  do  Ato  das  Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT) e instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica (FUNDEB), compreendendo todos os níveis, etapas e modalidades de 

ensino, bem como a valorização dos profissionais do magistério de toda a Educação Básica. A 

seguir, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB) foi regulamentado pela Medida Provisória nº 339, de 

28 de dezembro de 2006, que foi transformada na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

8- Os  recursos  que  constituem  o  FUNDEB  possuem  natureza  contábil  e  de 

âmbito estadual (um Fundo por Estado e Distrito Federal, num total de vinte e sete Fundos), 

formado por parcela financeira de recursos federais e por recursos provenientes dos impostos 

e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios vinculados à educação por 

força do disposto no art. 212 da Constituição Federal1.

9- A receita do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (FUNDEB) tem previsão na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 

2007 e é constituída de:

Art. 3º.  Os Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, são compostos por  
20% (vinte por cento) das seguintes fontes de receita:

1Manual de orientação FUNDEB, Ministério da Educação, 2008, p. 8.



I - imposto sobre transmissão  causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos 
previsto no inciso I do caput do art. 155 da Constituição Federal;

II - imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação previsto 
no inciso II do caput do art. 155 combinado com o inciso IV do caput do art. 158 da 
Constituição Federal;

III - imposto sobre a propriedade de veículos automotores previsto no inciso III do 
caput do art. 155 combinado com o inciso III do  caput do art. 158 da Constituição 
Federal;

IV - parcela do produto da arrecadação do imposto que a União eventualmente instituir no 
exercício  da  competência  que  lhe  é  atribuída  pelo  inciso  I  do  caput  do  art.  154  da 
Constituição Federal prevista no inciso II do caput do art. 157 da Constituição Federal;

V - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial rural,  
relativamente a imóveis situados nos Municípios, prevista no  inciso II do caput do art. 158 
da Constituição Federal;

VI - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer 
natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal – FPE e prevista na alínea a do inciso I do caput do art. 159 
da Constituição Federal e no Sistema Tributário Nacional de que trata a Lei no 5.172, de 25 
de outubro de 1966;

VII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer 
natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao Fundo de Participação dos 
Municípios – FPM e prevista na alínea b do inciso I do caput do art. 159 da Constituição 
Federal e no Sistema Tributário Nacional de que trata a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966;

VIII  -  parcela  do  produto  da  arrecadação  do  imposto  sobre  produtos  industrializados 
devida aos Estados e ao Distrito Federal e prevista no inciso II do  caput do art. 159 da 
Constituição Federal e na Lei Complementar nº 61, de 26 de dezembro de 1989; e

IX - receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos previstos neste artigo, 
bem como juros e multas eventualmente incidentes. 

§ 1º Inclui-se na base de cálculo dos recursos referidos nos incisos do caput deste artigo o 
montante de recursos financeiros transferidos pela União aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos  Municípios,  conforme disposto na Lei  Complementar  nº 87, de 13 de setembro de 
1996.

§ 2º Além dos recursos mencionados nos incisos do caput e no § 1o deste artigo, os Fundos 
contarão com a complementação da União, nos termos da Seção II deste Capítulo. (grifos 
acrescidos)

10- A transferência dos recursos ao FUNDEB, nos termos da Lei nº 11.494/2007, 

obedece às seguintes regras:

Art. 31.  Os Fundos serão implantados progressivamente nos primeiros 3 (três) anos de 
vigência, conforme o disposto neste artigo. 

§ 1º A porcentagem de recursos de que trata o art. 3º desta Lei será alcançada conforme a 
seguinte progressão:

I - para os impostos e transferências constantes do inciso II do caput do art. 155, do inciso 
IV do caput do art. 158, das alíneas a e b do inciso I e do inciso II do caput do art. 159 da 
Constituição Federal, bem como para a receita a que se refere o § 1º do art. 3º desta Lei:

a) 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), no 1º (primeiro) ano;



b) 18,33% (dezoito inteiros e trinta e três centésimos por cento), no 2º (segundo) ano; e

c) 20% (vinte por cento), a partir do 3º (terceiro) ano, inclusive;

II - para os impostos e transferências constantes dos incisos I e III do caput do art. 155,  
inciso II do caput do art. 157, incisos II e III do caput do art. 158 da Constituição Federal:

a) 6,66% (seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), no 1º (primeiro) ano;

b) 13,33% (treze inteiros e trinta e três centésimos por cento), no 2º (segundo) ano; e

c) 20% (vinte por cento), a partir do 3º (terceiro) ano, inclusive.  

[…] (grifos acrescidos)

11- Diante  da  legislação  vigente  que  prevê  o  sistema  de  progressão  da 

disponibilização das receitas tributárias em favor do FUNDEB, o Estado do Rio Grande do 

Norte,  no  exercício  financeiro  de  2009,  deveria  repassar:  Impostos  sobre  Circulação  de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) – 20% (vinte por cento), Imposto sobre Transmissão Causa 

Mortis (ITCDM)  –  20%  (vinte  por  cento)  e  Imposto  sobre  Propriedade  de  Veículos 

Automotores (IPVA) – 20% (vinte por cento),  além das receitas da dívida ativa tributária 

relativa a esses impostos, bem como juros e multas eventualmente incidentes.

12- Contudo,  no exercício financeiro de 2009,  considerando as  informações  do 

Anexo à Portaria nº 1.174/2010 – Demonstrativo do ajuste anual da distribuição dos recursos 

do FUNDEB do exercício de 2009 (doc. 02); dos dados do Sistema de Informações sobre 

Orçamentos  Públicos  em Educação (SIOPE),  do Fundo Nacional  de Desenvolvimento  da 

Educação (FNDE) - Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) – Anexo X da 

Lei de Responsabilidade Fiscal (doc. 06) e Relatório de Dados Informados pelas UF’s (doc. 

07);  do  balanço  orçamentário  (Natureza  da  Receita),  extraído  do  Sistema  Integrado  para 

Administração Financeira (SIAF/RN) (doc. 08); e da comprovação da quitação de restos a 

pagar (doc. 03) foi identificada a seguinte situação orçamentária do Estado do Rio Grande do 

Norte em relação à formação do FUNDEB:



13- O valor de R$ 1.439.254,74 (hum milhão, quatrocentos e trinta e nove mil, 

duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), correspondente à diferença a 

favor  do  FUNDEB  ano  2009,  diverge  do  valor  apontado  pela  Secretaria  de  Estado  do 

Planejamento e das Finanças e pelo Tribunal de Contas do Estado, uma vez que a primeira 

não incluiu, no cálculo, os valores relativos à receita da dívida ativa, multa e juros de mora; e 

o segundo não incluiu os valores relativos à multa e juros de mora referentes ao ICMS, IPVA 

e ITCD. No entanto, o art.  3º, IX, da Lei 11.494/2007, expressamente, dispõe que para a 

constituição do FUNDEB incidirá o percentual de 20% (vinte por cento) do ICMS, IPVA e 

ITCD e as receitas da dívida ativa tributária relativa a esses impostos, bem como juros e  

multas eventualmente incidentes.

14 - Identificada,  no exercício financeiro do ano de 2009, diferença a menor do 

repasse em favor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), restou evidenciado o prejuízo para as 

ações  de  manutenção  e  desenvolvimento  da  educação  básica  pública,  particularmente  na 

valorização do magistério e para as despesas diversas consideradas como de Manutenção e 

Desenvolvimento  do  Ensino  (MDE),  como  a  aquisição,  manutenção,  construção  e 

conservação de instalações e de equipamentos necessários ao ensino.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS PELO ESTADO SUJEITAS À INCIDÊNCIA DO % DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB

VALORES DAS RECEITAS DE 2009

ICMS 2.383.154.554,45 4.550.393,97 6.468.364,65 2.394.173.313,07 598.543.328,26 1.795.629.984,81 359.125.996,96

IPVA 141.382.152,58 874.840,17 874.840,17 143.131.832,92 71.565.916,46 71.565.916,46 14.313.183,29

ITCD 6.557.172,60 22.095,62 0,00 6.579.268,22 0,00 6.579.268,22 1.315.853,64

TOTAL 2.531.093.879,63 5.447.329,76 7.343.204,82 2.543.884.414,21 670.109.244,72 1.873.775.169,49 374.755.033,89

VALORES DO FUNDEB

VALORES EFETIVOS DISTRIBUÍDOS AO FUNDEB

REG. BALANÇOS R.P. 2008/2009 (-) R.P. 2009/2010 (+) TOTAL (B)

ICMS 352.213.885,78 1.228.371,89 6.638.493,53 357.624.007,42

IPVA 14.123.625,13 27.417,07 303.918,78 14.400.126,84

ITCD 1.279.588,92 30.565,71 42.621,68 1.291.644,89

TOTAL 367.617.099,83 1.286.354,67 6.985.033,99 373.315.779,15

DIFERENÇA (A) – (B) = 374.755.033,89 (A) – 373.315.779,15 (B) = R$ 1.439.254,74 (A RECOLHER)

ORIGEM DOS 
RECURSOS REGISTRADAS 

EM BALANÇOS
RECEITA DA 
DÍVIDA ATIVA

MULTA E JUROS 
DE MORA

TOTAL 
ARRECADAÇÃO 
EXERCICIO 2009

PERTENCENTE 
AOS MUNICÍPIOS

PERTENCENTE AO 
ESTADO

20% ICMS, 
IPVA/ITCD  A 
DESTINAR AO 
FUNDEB (A)

ORIGEM DOS 
RECURSOS



15 - Configurado o descumprimento pelo Estado do Rio Grande do Norte do art. 

212 da Constituição Federal e do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT),  regulamentado  pela  Lei  nº 11.494/2007  e  pelo  Decreto  nº 6.253/2007,  que 

estabelecem a vinculação de recursos,  com fonte e percentuais certos e determinados, é 

imprescindível que haja o ajuste contábil para que o Estado do Rio Grande do Norte faça o 

ressarcimento  ao  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) do valor de R$ 1.439.254,74 (hum 

milhão, quatrocentos e trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e 

quatro centavos), devidamente atualizado, que lhe foi subtraído no exercício financeiro do 

ano de 2009, conforme demonstrado pelos documentos contábeis que instruem a presente 

demanda.

III – DOS PEDIDOS

16 - Ante o exposto, requer: 

16.1- A citação do Estado do Rio Grande do Norte, através da Procuradoria 

Geral  do  Estado,  situada  na  Av.  Afonso  Pena,  nº  1.155,  Tirol,  Natal/RN,  para  contestar, 

querendo, a presente ação;

16.2- A total procedência do pedido, na forma da Lei nº 7.347/1985, no intuito 

de condenar  o Estado do Rio  Grande do Norte  a  realizar  o  ajuste  contábil,  do exercício 

financeiro do ano de 2009, creditando o valor de R$ 1.439.254,74 (hum milhão, quatrocentos 

e  trinta  e  nove  mil,  duzentos  e  cinquenta  e  quatro  reais  e  setenta  e  quatro  centavos), 

devidamente atualizado, em prol do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), conforme preceituam o 

art.  212  da  Constituição  Federal  e  o  art.  60  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais 

Transitórias (ADCT), regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007.

16.3-  A produção  de  todas  as  provas  legalmente  admitidas,  em especial  a 

documental;

 16.4- A condenação do Estado ao pagamento de encargos de sucumbência e 

demais cominações legais.

  Sem custas  e  emolumentos,  em razão do disposto  no  artigo  18  da  Lei  n.º 

7.347/1985. 



 Dar-se à causa o valor  R$ 1.439.254,74 (hum milhão, quatrocentos e trinta e 

nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Nestes Termos.

Pede Deferimento.

Natal, 12 de novembro de 2012.

Carla Campos Amico

78ª Promotora de Justiça de Natal/RN


