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                                 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
   PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO

                                PROCURADORIA  REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA __ª VARA CÍVEL

DA __ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

URGENTE

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

RISCO DE PERDA PARCIAL DO OBJETO DA TUTELA PROVISÓRIA CASO

NÃO ANALISADA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – PR/SP

Ré: UNIÃO

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo Procurador da República

signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com endereço eletrônico

PRSP-assessoriaprdc@mpf.mp.br, com fundamento no inciso III do art. 129 da Constituição

Federal,  art.  5º,  inciso  III,  alínea  “d”,  e  artigo  6º,  inciso  VII,  alínea  “b”,  ambos  da  Lei

Complementar nº 75/1993, bem como do art. 176, caput, da Lei nº 13.105/2015 (Código de

Processo Civil) e do inciso I do art. 5º da Lei nº 7.347/1985 e com fulcro no Inquérito Civil nº

1.34.001.007283/2-21-18  (em anexo), vem perante Vossa Excelência ajuizar a presente:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
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em face da UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com representação nesta seção

judiciária pela Procuradoria-Regional da União da 3ª Região, situada na Avenida Paulista, nº

1.374, 7º andar, Bela Vista - São Paulo/SP, CEP 01310937, pelas razões fáticas e jurídicas

adiante expostas.

I. DO OBJETO DA AÇÃO

1. A presente ação tem por objeto reverter a tredestinação e a aplicação

irregular de R$ 3.198.177.688,74 (três bilhões, cento e noventa e oito milhões, cento

e setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos) –

valor de setembro/2021 - verbas vinculadas ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) -

pertencentes a toda sociedade brasileira, também aos demais Poderes e ao Ministério

Público - gerido pela ré UNIÃO [Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos

Difusos  (CFDD), órgão colegiado integrante da estrutura organizacional  do Ministério  da

Justiça,  nos termos do art. 2º da Lei nº 9.008/1995] para amortização da dívida pública em

contrariedade à destinação legal (aplicação dos recursos vinculada à natureza do dano causado

ao meio ambiente,  ao consumidor,  a bens  e  direitos  de valor  artístico,  estético,  histórico,

turístico,  paisagístico,  por  infração  à  ordem  econômica  e  a  outros  interesses  difusos  e

coletivos, na recuperação de bens, na promoção de eventos educativos, científicos e na edição

de material informativo especificamente a ela relacionados, conforme dicção do art. 13 da Lei

nº 7.347/1985, combinado com o art. 1º, §3º da Lei nº 9.008/1995 e do art. 2º do Regimento

Interno do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos), conforme se

descreverá de forma detalhada abaixo.

II. DOS FATOS

2.  O Ministério Público Federal, através desta Procuradoria Regional dos

Direitos do Cidadão,  considerando a notícia veiculada em 29 de março de 2021, de que o

“Executivo  usa  R$  140,9  bilhões  do  Tesouro  para  abater  juros  da  dívida  pública”

(Documento  1.1  do  Inquérito  Civil  nº  1.34.001.007283/2-21-18),  instaurou,  de  ofício,

inquérito civil para averiguar e documentar as providências  adotadas para acompanhamento

da interpretação e aplicação pela Administração Pública Federal, do que preceitua o art. 5º, da

Emenda Constitucional nº 109/2021  (Documento 1.2), relativamente ao Fundo de Direitos
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Difusos e ao Fundo Penitenciário Nacional (Portaria nº 186/2021 PRDC/PRSP, Documento 6

do Inquérito Civil nº 1.34.001.007283/2-21-18).

3. Para instrução do expediente ministerial expediu-se ofício ao Secretário-

Executivo do  Conselho Federal de Fundo de Direitos Difusos (SE/CFDD) requisitando que

informasse: a) os valores recolhidos anualmente, desde a criação do FDD (ano de 1985, Lei nº

7.347/85) até o ano corrente; b) os valores que foram contingenciados no mesmo período, ano

a ano, pela área econômica do governo ou por atos normativos do Poder Executivo ou os

valores que foram autorizados para aplicação, ano a ano, por dotação financeira; c) o valor

que foi efetivamente aplicado, anualmente, desde 1985, nas finalidades previstas no parágrafo

3º,  do  art.  1º,  da  Lei  nº  9.008/95;  d)  qual  o  saldo  atual  do  FDD de toda  a  arrecadação

acumulada desde a sua criação;  e) se porventura tal saldo ou parte de tal saldo já foi ou

será revertido para o Tesouro, destinado à amortização da dívida pública da União; f) se

positiva a resposta da alínea anterior, quem foi a autoridade que determinou tal medida, bem

como  se  tal  decisão  passou  por  deliberação  do  Conselho  Gestor  (Ofício  nº  8550/2021,

Documento8).

4. Em resposta,  o Diretor do Departamento de Projetos e de Políticas de

Direitos  Coletivos  e  Difusos  encaminhou  a  Nota  Técnica  nº

23/2021/CGPFF/DPPDD/SENACON/MJ  (Documento  19.1  do  Inquérito  Civil  nº

1.34.001.007283/2-21-18).

5. Do teor do documento mencionado identificou-se que, erroneamente se

entendeu pela aplicabilidade do art. 5º1 da Emenda Constitucional nº 109/2021 ao FDD, por

considerá-lo fundo público do Poder Executivo, razão pela qual o saldo que do montante

histórico arrecadado pelo FDD, de 2008 a 2021, era de R$ 4.650.836.611,97 (quatro bilhões,

seiscentos  e  cinquenta  milhões,  oitocentos  e  trinta  e  seus  mil,  seiscentos  e  onze  reais  e

noventa e sete centavos), e, em 03 de setembro de 2021, passou a ser de R$ 673.644.398.93

(seiscentos e setenta e três milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e

oito reais  e noventa e três centavos). Em outras palavras,  houve  a   movimentação de R$  

1 “Art.  5º Até o final  do segundo exercício financeiro subsequente à data da promulgação desta Emenda

Constitucional, o superávit financeiro das fontes de recursos dos fundos públicos do Poder Executivo, apurados

ao final de cada exercício, poderá ser destinado à amortização da dívida pública do respectivo ente.”
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3.198.177.688,74   (três bilhões, cento e noventa e oito milhões, cento e setenta e sete mil,  

seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos), por determinação do Órgão

Central  de  Administração  Financeira  do  Ministério  da  Economia  (Portaria  SOF/ME  nº

3.485/2021), para amortização da dívida pública, remanescendo no saldo contábil do FDD

apenas R$ 673.644.398,93 (seiscentos e setenta e três milhões, seiscentos e quarenta e quatro

mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos) - Nota Técnica nº 23/2021

CGPFF/DPPDD/SENACON/MJ,  exarada  no  Processo  no  09012.002228/2021-40,

Documento 19.1 dos autos do Inquérito Civil em epígrafe.

6.  Oportuna  a  transcrição  de  excertos  da  Nota  Técnica  nº  23/2021

CGPFF/DPPDD/SENACON/MJ:

2.8.  Em 24 de março de 2021,  foi  publicada também a Portaria SOF/ME  nº
3.485/2021 (…) que permitiu a utilização do superávit  financeiro das fontes de
recursos  dos  fundos  públicos  do  Poder  Executivo,  apurado  ao  final  de  cada
exercício, para a amortização da dívida pública do respectivo ente, que, no caso
do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), se referiram ao Fundo de
Defesa de Direitos Difusos- FDD:
(…)
2.9 Nesse sentido, o Ministério da Economia solicitou que os recursos referentes
às fontes que não geram conta de liberação financeira (fontes próprias, p. ex. 50 e
80)  deveriam  ser  transferidos,  via  Modulo  de  Programação  Financeira  no
Siafiweb,  diretamente  para  a  UG 170600 (Covid),  por  meio  de  documento  de
programação financeira de transferência- PF, utilizando a situação TRF 910 e que
os recursos referentes às fontes que geram cota de liberação financeira, por sua
vez, deverão ser devolvidos para a UG 170500.
2.10. Dessa forma, por determinação do Órgão Central (Ministério da Economia),
com base na Emenda Constitucional nº 109/2021, foram movimentados do Fundo
de Defesa de Direitos Difusos R$ 3.198.177,74 (três bilhões, cento e noventa e oito
milhões, cento e setenta e sete mil seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e
quatro centavos) referente ao superávit financeiro..
2.11  Destaca-se que a movimentação via sistema se limitou a transferência de
recursos entre Unidades Gestoras Executoras, que operam na Conta Única da
União,  ou  seja,  os  recursos  não  saíram  da  Conta  Única  por  força  dos
lançamentos  efetuados  no  Siaff  por  parte  do  Ministério  da  Justiça  e  da
Segurança Pública, ocorreu apenas o trânsito dos recursos entre o Ministério e o
Órgão  Central  de  Administração  Financeira,  qual  seja,  o  Ministério  da
Economia.
2.12. O procedimento operacional realizado não se trata de despesa pública, mas
sim de movimentação entre Unidades Gestoras Executoras. Não se efetivou gasto
público na operação.
(…)
2.14.  Diante  disso,  verifica-se  que,  com  base  na  Emenda  Constitucional  nº
109/2021, Portaria STN/ME nº 759/2021, na Portaria SOF/ME nº 3.485/2021 e
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na  subordinação  jurídico-contábil  prevista  na  Lei  nº  10.180/01,  houve  a
movimentação  de  recursos  entre  Unidades  Gestoras  Executoras  de  recursos
federais,  por  meio do Siafi,  sem,  contudo,  os  recursos  financeiros  saírem da
Conta Única da União.

(Documento 19.1) (destaques inexistentes no original)

7. Na esteira da Nota Técnica nº 23/2021 CGPFF/DPPDD/SENACON/MJ,

os recursos do FDD foram transferidos para a UG 170600 (Covid), sem que tenham sido

efetivamente  gastos  para  amortização  da  dívida  pública,  não  tendo,  ainda,  sido

realizadas despesas públicas.

8.  De  posse  das  informações  prestadas,  o  Ministério  Público  Federal

expediu a Recomendação nº 11, de 03 de novembro de 2021, nos seguintes termos:

37.  RESOLVE o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  com  fundamento  na
atribuição que lhe foi conferida pelo art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº
75/1993, RECOMENDAR ao SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, Senhor
Paulo  Valle,  e  ao  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  FEDERAL  GESTOR  DO
FUNDO DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS, Senhor Paulo de Tarso Cancela
Campolina  de  Oliveira,  que  façam  serem  restituídos  todos  os  valores
indevidamente transferidos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (Unidade
Orçamentária  30905),  realizando-se  as  necessárias  atualizações  e  correções
monetárias  ao  valor  histórico  de  R$  3.198.177.688,74,  informado  na  Nota
Técnica nº 23/2021 CGPFF/DPPDD/SENACON/MJ.
38. Fica  concedido  ao  Secretário  do  Tesouro  Nacional  e  ao  Presidente  do
Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos o prazo de 45
(quarenta  e  cinco)  dias para  que  informem  o  acatamento  da  presente
Recomendação e as medidas adotadas para seu cumprimento, encaminhando-se,
para  tanto,  a  comprovação  da  publicação,  no  Diário  Oficial,  da  competente
Resolução alteradora. (Documento 23)

9. Antes de escoado o prazo para resposta à Recomendação nº 11/2021, em

30 de novembro de 2021, a pedido do representante do MPF no CFDD e do Presidente  do

Colegiado  (CFDD),  este  Procurador  da  República  reuniu-se  com  as  citadas  autoridades,

ocasião  que contou com a participação da  Coordenadora-Geral de Projetos, Formalização e

Fiscalização  e  com  representantes  da  Consultoria  Jurídica  do  Ministério  da  Justiça  e

Segurança Pública. No bojo da reunião, o destinatário da recomendação (Presidente do CFDD

com  respaldo  da  AGU)  informou que  estava  submetido  às  orientações  da  Secretária  do
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Tesouro Nacional (STN), órgão central  da administração  contábil e financeira da  União e,

consequentemente, estariam inviabilizados de cumpri-la. 

10. É  neste  ensejo,  e    levando-se  em  consideração  o  iminente  

encerramento do ano financeiro em curso (  Art. 34 da Lei 4.320/1964: O exercício financeiro  

coincidirá com o ano civil), baseado nos dispositivos pertinentes à compreensão da matéria, que

o Ministério Público Federal ajuíza a presente ação judicial, com pedido de tutela de urgência.

11. Sendo este o relatório, passa-se à fundamentação.

12. A multiplicidade  fática  e  jurídica  é  mais  bem  compreendida  pelo

respectivo esquadrinhamento temático.

III. DAS PRELIMINARES

III.1. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

13. Em breve síntese, o FDD é gerido por um Conselho Federal Gestor,

presidido por representante do Ministério da Justiça e tendo em seus quadros representantes

de  diversos  outros  Ministérios,  tais  como do Meio Ambiente,  da Cultura,  da Saúde e  da

Fazenda, possuindo ainda representantes do CADE, do MPF   e da sociedade civil   (art. 2º da

Lei nº 9.008/1995).

14. Assim, sendo o  CFDD órgão integrante do Ministério da Justiça, este

Ministério e seus agentes atuam na condição de representantes da própria UNIÃO, de sorte

que seus atos, portanto, podem – e, data vênia, devem – ser controlados pelo Juízo Federal.

15.  Em  acréscimo,  de  acordo  com  a  Nota  Técnica  nº

23/2021/CGPFF/DPPDD/SENACON/MJ,  os recursos do FDD foram movimentados para a

UG  170600   (Covid),  por  orientação  do  Ministério  da  Economia,  órgão  pertencente  à

Administração Federal, o que permitirá que,   em breve  , os valores sejam empenhados para  

amortização  da  dívida  pública  da  União (Documento  19.1  do  Inquérito  Civil  nº

1.34.001.007283/2-21-18).
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16. Com  efeito,  é  de  rigor  verificar  estar  caracterizado  o  interesse  da

UNIÃO apto a atrair a competência da Justiça Federal para processar eventual demanda que

venha a ser ajuizada. Afinal, é da dicção do art. 109, inciso I, da Constituição Federal que:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem

interessadas na condição de autoras,  rés, assistentes ou oponentes,  exceto as de

falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do

Trabalho; [...]”

17. Indubitável,  portanto,  a  competência  da  Justiça  Federal  ao

processamento e julgamento do presente feito.

18. Por derradeiro, considerando a abrangência nacional do dano, já que o

FDD  recebe  recursos  de  todos  os  Estados  da  Federação,  etá  justificada  a  competência

territorial desta capital do Estado de São Paulo, nos termos do art. 2º, Lei nº 7.347/85 c/c art.

93, II, Lei nº 8.078/90.

III.2. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MPF

19. São atribuições constitucionais do Ministério Público defender a ordem

jurídica,  o  regime democrático  e  os  interesses  sociais  e  individuais  disponíveis  (art.  127,

“caput”,  da  Constituição  Federal),  para  além de  zelar  pelo  efetivo  respeito  dos  Poderes

Públicos  e  dos  serviços  de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  na  Constituição,

promovendo  as  medidas  necessárias  à  sua  garantia  (art.  129,  II  e  III,  CF).  Nessa  linha,

incumbe  também ao  Ministério  Público  a  promoção  de  ação  civil  pública,  como  ora  se

evidencia, para a proteção dos direitos constitucionais, a proteção do patrimônio público e

social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e

paisagístico,  dos  interesses  individuais  indisponíveis,  difusos  e  coletivos,  relativos  às

comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao

consumidor e de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e

coletivos (art. 6º, incisos V e VII da Lei Complementar nº 75/1993). 
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20.  E,  no  caso  vertente,  busca-se  justamente  que  os  recursos  do  FDD

(pertencentes a toda sociedade brasileira, também aos demais Poderes e ao Ministério

Público)  sejam utilizados  para  a  reparação dos  direitos  difusos,  não  para  amortização da

dívida pública. Outro propósito da demanda é a salvaguarda da ordem jurídica, para que os

recursos do fundo sejam efetivamente utilizados de acordo com a destinação legal prevista no

art. 13 da Lei nº 7.347/1985, combinado com o art. 1º, §3º da Lei nº 9.008/1995.

21.  Ora, concernindo o presente caso  à proteção ao    p  atrimônio    p  úblico    e  

social, posto em risco ante  o desvio irregular/  aplicação indevida   das verbas do FDD para

fins de arrecadação ordinária no orçamento geral, não há que se duvidar da legitimidade ativa

do MPF ao início e deslinde do feito.

22. Ademais,  extrai-se  do  art.  37,  inciso  I,  da  Lei  Complementar  nº

75/1993 ser atribuição do MPF exercer suas funções “nas causas de competência do Supremo

Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais  e dos

Juízes  Federais,  e  dos  Tribunais  e  Juízes  Eleitorais”.  Dessa  forma,  paralelamente  à

competência da Justiça Federal ao processamento e julgamento da presente ação, nota-se a

atribuição desta Procuradoria Regional de São Paulo no ajuizamento da presente Ação Civil

Pública.

23.  Tudo  não  bastasse,  a  legitimidade  do  Ministério  Público  para

ajuizamento da ação civil pública para defesa de interesses difusos e coletivos também está

lastreada no art. 1º, inciso IV, combinado com o art. 5º, §1º, da Lei nº 7.347/1985.

24. Patente, pois, também a legitimidade do Ministério Público Federal a

fim de figurar no polo ativo da presente demanda. 

III.3. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO

25. Cumpre notar também a legitimidade passiva da UNIÃO no presente

caso, que também é manifesta. Isso porque cumpre a ela adotar quaisquer providências para a

correta aplicação dos recursos do FDD, que, como já ressaltado,  seu órgão gestor (CFDD)

integra o Ministério da Justiça responsável pela gestão do fundo (art. 1º, Lei nº 9.008/1995) e,

portanto, está vinculado à ré. Com isso, resta também demonstrada a legitimidade passiva da

UNIÃO nestes autos. 
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III.4. DO INTERESSE DE AGIR

26. Finalmente, impende destacar estar presente in casu o interesse de agir

do Ministério Público Federal. Como se sabe, conforme leciona Mazzilli,2 este é  presumido

quanto  à  atuação  do  Ministério  Público,  em decorrência  direta  daquilo  que  lhe  atribui  o

ordenamento:

“O interesse de agir do Ministério Público é presumido. Quando a lei lhe confere

legitimidade para acionar ou intervir, é porque lhe presume interesse. Como disse

Salvatore Satta, o interesse do Ministério Público é expresso pela própria norma

que lhe consentiu ou impôs a ação. [...] Quando a lei confere legitimidade de agir

ao Ministério Público, presume-lhe o interesse de agir, pois está identificado por

princípio como defensor dos interesses indisponíveis da sociedade como um todo.”

27. Cumpre, no entanto, salientar a existência interesse de agir na presente

demanda a despeito de ainda não ter decorrido a totalidade do prazo concedido à resposta à

Recomendação  nº  11/2021,  expedida  por  este  órgão  ministerial  em  03/11/2021.  Não  se

desconhece, como consta da própria Recomendação, que essa deve ser manejada anterior e

preferencialmente à ação judicial (art. 6º da Resolução nº 164/2017 do CNMP), nem que a

resolução  extrajudicial  do  conflito,  controvérsia  ou  situação  de  lesão  ou  ameaça,

especialmente  quando  essa  via  se  mostrar  capaz  de  viabilizar  uma  solução  mais  célere,

econômica, implementável e capaz de satisfazer adequadamente as legítimas expectativas dos

titulares dos direitos envolvidos, contribuindo para diminuir a litigiosidade (art. 1º, § 2º, da

Recomendação nº 54/2017 do CNMP).

28. No  entanto,  importante  notar,  desde  logo,  que  a  lei  processual  não

exige, à caracterização do interesse processual, o esgotamento das vias administrativas para se

valer   do provimento jurisdicional  . Esta seria, em verdade, noção contrária à própria redação

da Constituição Federal, cujo art. 5º, inciso XXXV, expressamente preceitua a vedação de

excluir-se  a  apreciação  de  lesão  ou  ameaça  a  direito  do  Poder  Judiciário.  Dessa  sorte,

impensável associar o esgotamento das instâncias administrativas para que este Parquet possa

se socorrer da função jurisdicional a que tem direito.
2 MAZZILLI,  Hugo  Nigro.  A defesa  dos  interesses  difusos  em  juízo. 27ª  edição  revisada,  ampliada  e
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 415 e ss.
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29. Não obstante, o exercício da jurisdição para a obtenção de uma resposta

adequada se mostra necessária  a partir da constatação de que a referida Recomendação

não  será  acatada  pelos  órgãos  competentes,  conforme  informado  pelas  autoridades

presentes  na reunião  ocorrida  na  data  de  30/11/2021,  como  consubstanciado  na Ata  de

Reunião nº 266/2021 PRDC/PRSP (Documentos 46 e 46.1 dos autos do Inquérito Civil em

epígrafe).

30. Em reunião realizada no dia 30 de novembro de 2021, o Presidente do

Conselho  Federal  Gestor  do  Fundo  de  Defesa  de  Direitos  Difusos  informou  que  a

Recomendação já tinha tramitado internamente e a Nota Técnica elaborada em resposta ainda

dependia da análise da Consultoria Jurídica. Todavia, houve a sinalização de que não cabia ao

Conselho  fazer  a  interpretação  da  Emenda  Constitucional  nº  109/2021  e  que  o  Tesouro

Nacional,  Órgão Central  Financeiro,  em portaria,  editou diretrizes  para que os  fundos de

natureza  contábil,  inclusive  o  FDD,  vertessem  os  valores  nos  termos  da  emenda

constitucional,  o  que foi feito.  Destacou que não havia perspectiva de acolhimento ou

viabilização do cumprimento da Recomendação nº 11/2021 (íntegra da reunião disponível

no endereço eletrônico  indicado na  Certidão  nº  7014/2021,  Documento  53,  Página  1,  do

Inquérito Civil nº 1.34.001.007283/2-21-18).

31.  Em  acréscimo,  dos  45  (quarenta  e  cinco)  dias  concedidos,  já  se

transcorreram quase 30 (trinta) dias, desde o recebimento da Recomendação pelo Secretário

do Tesouro Nacional,  em 16 de novembro de 2021 (Documento 39 do Inquérito Civil  nº

1.34.001.007283/2-21-18). Tempo mais do que suficiente para que, pretendendo-se atuar

de forma a se regularizar, fosse providenciado o retorno dos recursos para o FDD. 

32. Ademais, há manifesto perigo de que a demora na obtenção da tutela

jurisdicional  possa  acarretar  prejuízos  de  difícil,  senão impossível,  reparação à  sociedade

brasileira, caracterizado o risco de inutilidade da prestação jurisdicional (art. 300, “caput”, do

Código  de  Processo  Civil).  Isso  porque  houve  movimentação  financeira  de  R$

3.198.177.688,74 (três bilhões, cento e noventa e oito milhões, cento e setenta e sete mil,

seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos) alocados no FDD para a UG

170600 (COVID) (item 2.10 da Nota Técnica nº 23/2021 CGPFF/DPPDD/SENACON/MJ,

Documento 19.1, Página 4, do Inquérito Civil nº 1.34.001.007283/2-21-18). Todavia, houve
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apenas “movimentação de recursos entre Unidades Gestoras Executoras de recursos federais”,

ou seja,  o trânsito  dos recursos entre o Ministério  da Justiça e da Segurança Pública e o

Ministério da Economia, sem que os recursos tenham saído da Conta Única da União (item

2.14 da Nota Técnica nº 23/2021 CGPFF/DPPDD/SENACON/MJ, Documento 19.1, Página

4,  do  Inquérito  Civil  nº  1.34.001.007283/2-21-18).  Todavia,  com   o  encerramento  do  

exercício financeiro   de 2021,   estará autorizada a utilização desses recursos que terão por  

propósito amortizar a dívida pública federal, ou seja, os recursos sairão da Conta Única

da União e haverá enormes dificuldades, quiçá impossibilidade, de que o dinheiro seja

restituído  à  sua  finalidade  legal  (aplicação  dos  recursos  vinculada  à  natureza  do  dano

causado  ao  meio  ambiente,  ao  consumidor,  a  bens  e  direitos  de  valor  artístico,  estético,

histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos

e coletivos,  na recuperação de bens,  na promoção de eventos educativos,  científicos e  na

edição de material informativo especificamente a ela relacionados, conforme dicção do art. 13

da Lei nº 7.347/1985, combinado com o art.  1º, §3º da Lei nº 9.008/1995 e do art.  2º do

Regimento Interno do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos).

Dessa  forma,  caracterizado  o  binômio  interesse-necessidade  exigido  processualmente,

também se reputa caracterizado o interesse de agir do Ministério Público Federal na presente

demanda.

33. Diante  de  todo  o  delineado  até  aqui,  uma  vez  presentes  todas  as

condições  da  ação,  conforme  demostrado,  é  de  rigor  o  conhecimento  e  o  consequente

processamento desta Ação Civil Pública, sendo imperativo o exame de seu mérito, exposto a

seguir.

IV. DO MÉRITO

IV.1. DA FINALIDADE VINCULADA DOS RECURSOS DO FDD

34. Institui o art. 13 da Lei nº 7.347/1985 que, havendo condenações em

dinheiro, esse montante a título de indenização pelo dano causado deve ser revertido a um

fundo gerido  pelo  Conselho Federal  ou  por  Conselhos  Estaduais,  sendo os  seus  recursos

afetados à destinação de   “reconstituição dos bens lesados”  .

Num. 187130057 - Pág. 11



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 12

35. O  FDD,  criado  pelo  referido  dispositivo,  assim,  conta  com  uma

finalidade estritamente vinculada. Observa-se da dicção do art. 1º, §1º, da Lei nº 9.008/1995,

que o regulamenta, ser sua finalidade a “reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por

infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos”. Ainda nos termos do

referido diploma, tem-se que os recursos do FDD “serão aplicados na recuperação de bens,

na  promoção  de  eventos  educativos,  científicos  e  na  edição  de  material  informativo

especificamente relacionados com a natureza da infração ou do dano causado, bem como na

modernização administrativa dos órgãos públicos responsáveis pela execução das políticas

relativas às áreas mencionadas no § 1º deste artigo” (art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.008/1995).

36. De sorte que sua utilização deva se dar nos estritos termos da finalidade

à qual o legislador a subordinou, dialogando com a própria razão de ser do fundo e a origem

de seus  recursos.  Isso porque constituem recursos do FDD o produto da arrecadação das

condenações judiciais de que tratam os arts. 11 e 13 da Lei nº 7.347, de 1985; dos valores

destinados à União em virtude da aplicação da multa prevista no art. 57 e seu parágrafo único

e do produto da indenização prevista no art. 100, parágrafo único, da Lei nº 8.078, de 11 de

setembro de 1990; das condenações judiciais de que trata o § 2º do art. 2º da Lei nº 7.913, de

7 de dezembro de 1989; das multas referidas no art. 84 da Lei nº 8.884, de 11 de junho de

1994; dos rendimentos auferidos com a aplicação dos recursos do Fundo; de outras receitas

que vierem a ser destinadas  ao Fundo (por exemplo,  Termos de Ajustamento de Conduta

firmados com o Ministério Público); de doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou

estrangeiras (art. 1º, § 2º, da Lei no 9.008/1995). 

37. Assim, os valores auferidos pelo FDD são oriundos, dentre outros, de

condenações judiciais e sanções administrativas pela prática de atos ilícitos e, portanto, fontes

de receita derivadas, mas não-tributárias. 

38. Indubitável,  portanto,  que  a  aplicação  dos  recursos  do  FDD  é

estritamente vinculada à natureza do dano causado ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e

direitos  de  valor  artístico,  estético,  histórico,  turístico,  paisagístico,  por  infração  à  ordem

econômica e a outros interesses difusos e coletivos, na recuperação de bens, na promoção de

eventos  educativos,  científicos  e  na  edição  de  material  informativo  especificamente  a  ela
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relacionados, conforme dicção do art. 1º, §3º da Lei nº 9.008/1995 e do art. 2º do Regimento

Interno do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (CFDD).

39. Importante  asseverar  que  a  afetação  dos  recursos  à  determinada

finalidade, “para a aplicação determinada em lei”3, ou “afetado pelo Estado, a determinado

fim”4 é inerente ao próprio conceito de fundo financeiro ou fundo público, em consonância ao

que define o art. 71 da Lei nº 4.320/64. A violação à referida finalidade, portanto, se mostra

como violadora da própria razão de ser e do conceito mesmo de fundo financeiro, o que não

pode, em nenhuma circunstância, ser juridicamente admitido. 

40. E tanto o é, que o art. 315 do Código Penal tipifica a conduta de “dar

às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei”, de sorte que o desvio

e a aplicação irregular deles pode incorrer na caracterização do referido crime.

41. Ressalte-se,  por  oportuno,  que  o  FDD  é  meramente  gerido  pelo

Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (CFDD), cuja competência

se restringe ao exame e à aprovação de “projetos de reconstituição de bens lesados, inclusive

os de caráter científico e de pesquisa” (art. 3º, inciso III, da Lei nº 9.008/1995), assim como

ao zelo  “pela aplicação dos recursos na consecução dos objetivos previstos nas Leis nos

7.347, de 1985, 7.853, de 1989, 7.913, de 1989, 8.078, de 1990 e 8.884, de 1994” (art. 3º,

inciso I, da Lei nº 9.008/1995). Assim, não só o CFDD não tem poder ou discricionariedade

para aplicar os recursos de finalidade vinculada do FDD para outras destinações que aquelas

estritas e  expressamente  previstas  em  lei  (art.  3º,  inciso  I,  da  Lei  nº

9.008/1995), este possui o dever objetivo de zelo pela adequada aplicação dos recursos a essas

estritas finalidades, o que foi patentemente violado no caso em exame. 

42.  Note-se  que  os  recursos  do  FDD  (pertencentes  a  toda  sociedade

brasileira, também aos demais Poderes e ao Ministério Público), estão à disposição dos

entes  públicos  e  privados  sem  fins  lucrativos,  para  recuperação  dos  bens  lesados

(ambiental,  consumidor,  artístico,  histórico,  turístico,  paisagístico  etc),  e  não  estão

3 MEIRELLES, Hely Lopes. Finanças municipais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979, p. 133
4 CRETELLA JUNIOR,  José.  Comentários  à  Constituição  brasileira  de  1988.  Rio  de  Janeiro:  Forense
Universitária, 1998, v. 7, p. 3.718. 
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colocados à disposição do Poder Executivo para custeio e  financiamento de políticas

públicas (como acontece com os fundos do Executivo).

43.  Além  disso,  o  mero  fato  do  CFDD  estar  inserido  na  estrutura

administrativa e  hierárquica do Poder Executivo (Ministério da Justiça e Segurança

Pública) não implica, em nenhuma circunstância, a compreensão de que os recursos são

ou pertencem exclusivamente a este poder. A escolha do Executivo para sediar o FDD

certamente deu-se pelo legislador pela facilidade e  atribuição ordinária de gestão de

recursos financeiros de outros fundos e também pelas áreas temáticas relacionadas a

alguns Ministérios. No entanto, a atribuição e composição poderia, certamente, estar em

outra  estrutura  de  Poder  (por  exemplo,  conselho  gestor  subordinado  ao  Supremo

Tribunal Federal-STF, ou vinculado ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, ou ainda, ao

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP).  Nestas últimas hipóteses,  não se

estaria havendo o grave risco aqui combatido (de destinação dos recursos do FDD para

amortização da dívida pública).

44. Assim, a movimentação de R$ 3.198.177.688,74   (três bilhões, cento  

e noventa e oito milhões, cento e setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais

e  setenta  e  quatro  centavos),  por  determinação  do  Órgão  Central  de  Administração

Financeira do Ministério da Economia, como verificado ao longo da apuração do Inquérito

Civil  que  enseja  a  propositura  da  presente  demanda,  se  denota  onerado  por  flagrante

ilegalidade, uma vez que desvirtua a finalidade estrita a que se vincula o FDD. 

45. Nessa operação, flagrantemente caracterizada como desvio ilegal dos

referidos recursos, tredestinação ilícita desses e remanejamento indevido de verbas bilionárias

que  seriam aplicadas  na  recuperação de  bens  lesados  em setores  essenciais  da  sociedade

brasileira  à  reparação  de  danos  de  diversas  naturezas,  conduziu  ao  saldo  contábil

remanescente  do  FDD  apenas  R$  673.644.398,93 (seiscentos  e  setenta  e  três  milhões,

seiscentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos),

em 03/09/2021, vilipendiando a capacidade do próprio FDD à função a que se destina por

força de lei. Ressalte-se que, do montante histórico de R$ 4.650.836.611,97 (quatro bilhões,

seiscentos e cinquenta milhões, oitocentos e trinta e seis mil, seiscentos e onze reais e noventa

e sete centavos) arrecadado pelo FDD, no período compreendido entre 2008 e 2021, menos

de  17% desses  recursos  foi  efetivamente  destinado  as  finalidades  estabelecidas  em  lei
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(somente R$ 789.383.113,37 - setecentos e oitenta e nove milhões, trezentos e oitenta e três

mil, centro e treze reais e trinta e sete centavos.

46. Nessa  esteira,  em  razão  de  os  recursos  do  FDD  estarem  sendo

utilizados para formação de reserva de contingência (para se reduzir o quadro de deficit fiscal

da  nação  brasileira),  de  acordo  com a  discricionariedade  da  Administração  (como  se  os

recursos fossem provenientes de arrecadação primária), em vez da destinação para projetos e

ações voltadas à proteção de direitos metaindividuais, como determinado em lei (natureza

vinculada), o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública no bojo da qual postulou

que a União fosse condenada, entre outras, a obrigação de fazer consistente em destinar  “a

integralidade dos recursos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos aos fins a que foram

arrecadados, quais sejam, a reparação de direitos transindividuais lesados” (Autos Judiciais

nº 5008138-68.2017.403.6105, em trâmite na 6ª Vara Federal de Campinas/SP).

47. A tutela de urgência foi deferida aos fundamentos de que: 1) “quando

existirem lesões a bens jurídicos coletivos (da sociedade) que foram objeto de reparação

civil, na forma da lei, os valores arrecadados devem reverter à sociedade” (ID 9428679, p. 6

dos Autos Judiciais nº 5008138-68.2017.403.6105); 2) o art. 9º, §2º da Lei Complementar nº

101/00 não autoriza “a interpretação de que os recursos legalmente vinculados a um fundo

público dependem de determinação de dotação, porque não são de empenho obrigatório” (ID

9428679,  p.7  dos  Autos  Judiciais  nº  5008138-68.2017.403.6105);  3)  a  despeito  da

arrecadação de valores expressivos,  “a União sistematicamente vem realizando o empenho

das verbas do Fundo com valores irrisórios, dificultando ou impossibilitando o cumprimento

da finalidade para a qual o FDD foi criado, que é a reparação de danos à sociedade em

razão dos danos a ela ocasionados”  (ID 9428679, p. 11 dos Autos Judiciais nº 5008138-

68.2017.403.6105); 4) “este modo de agir da União faz que todo o trabalho realizado pelo

Ministério Público Federal, pelos Ministérios Públicos Estaduais e demais órgãos que atuam

no sistema dos direitos difusos fiquem assim voltados para intuitos arrecadatórios do Estado,

tornando-os algo semelhante às procuradorias ficais que atuam na cobrança de tributos,

apequenando  por  demais  as  nobres  funções  constitucionais  do  Ministério  Público” (ID

9428679, p. 11 dos Autos Judiciais nº 5008138-68.2017.403.6105); 5) “alguns dos direitos

violados no âmbito dos direitos difusos, e que pela ótica legal merecem recomposição, são
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direitos fundamentais, direitos humanos, ligados a um mínimo existencial, em relação aos

quais o Estado não pode tergiversar”  (ID 9428679, p. 12 dos Autos Judiciais nº 5008138-

68.2017.403.6105); 6) “o que se pede, simplesmente, é o cumprimento da lei, ou seja, do art.

13 da Lei n. 7.347/1985 (LACP), que determinou a criação do FDD para ‘a reconstituição

dos bens lesados’” (ID 9428679, p. 12 dos Autos Judiciais nº 5008138-68.2017.403.6105).

Entre  outras  providências,  restou  determinado:  “obrigação  de  fazer,  no  sentido  de  que,

doravante e até o trânsito em julgado da sentença prolatada nesta Ação Civil Pública, passe

a apresentar, na proposta de Lei Orçamentária anual, disposição no sentido de destinar a

integralidade dos recursos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD) aos fins a que

foram arrecadados, quais sejam, a reparação de direitos transindividuais lesados, na forma

das normas de regência, o que se aplica já na proposta orçamentária para o exercício de

2019, a ser apresentada pela UNIÃO, por meio do Governo Federal, no ano de 2018” (ID

9428679, p. 13 dos Autos Judiciais nº 5008138-68.2017.403.6105).

48. Ainda, ao apreciar pedido liminar formulado pela União no agravo de

instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência (autos  nº  5018837-

66.2018.4.03.0000), a Desembargadora Federal Marli Ferreira do Tribunal Regional Federal

da 3ª Região indeferiu o pedido de efeito suspensivo pelas razões a seguir enumeradas: 1) os

valores do FDD não poderiam ingressar para o orçamento geral do Ministério da

Justiça porque os seus recursos são destinados a reconstituição dos bens lesados ,

nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/1985; 2) o art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar

no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) não permite o contingenciamento tampouco o

desvio de finalidade dos recursos do FDD “para finalidade que nada tenha a ver com direitos

difusos”; 3) “o FDD não compõe receita de nenhum ente político”, bem como “a lei

criou esse Fundo não para compor orçamento do Poder Executivo, mas sim para

atendimento única e exclusivamente dos direito difusos”; 4)  “grave lesão à ordem

jurídica e econômica é o que está sendo alcançado pela inaplicabilidade dos valores aos fins

a  que  se  destina,  como  de  resto  tem  feito  a  União  Federal  com  outros  fundos:  Fundo

Nacional do Meio Ambiente; Fundo Nacional de Segurança Pública; Fundo Nacional da

Criança e do Adolescente; Fundo Nacional dos Direitos da Mulher; Fundo Nacional Anti-

Drogas, onde os vultosos valores nunca são legalmente alocados” (ID 10552201, p. 3-5 dos

Autos Judiciais no 5008138- 68.2017.403.6105).
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49.  Nesta  linha  de  raciocínio,  a  interpretação  feita  pelo  Secretaria  do

Tesouro Nacional (STN) e Secretaria-Executiva do Conselho Federal Gestor do Fundo de

Defesa dos Direitos Difusos de que o FDD é um fundo vinculado ao Poder Executivo, o que

autorizaria a utilização de recursos para amortização da dívida pública, nos termos do art. 5º,

da  Emenda  Constitucional  nº  109/2021,  é apressada,  açodada  e  irresponsável,    a  

medida  que  caracteriza  desvio  ilegal,  tredestinação  ilícita,  e  remanejamento

indevido  de  verbas  bilionárias  que  seriam  aplicadas  na  recuperação  de  bens

lesados em setores essenciais  da sociedade brasileira à reparação de danos de

diversas naturezas,    conforme dicção do art. 13 da Lei nº 7.347/1985,   combinado  

com o    art.  1º,  §3º da Lei nº 9.008/1995 e do art.  2º  do Regimento Interno do  

Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos  .  

50. Registre-se que não é escusável o erro de interpretação de que o FDD é

Fundo  do  Poder  Executivo  o  que  autorizaria  que  seus  recursos  fossem  manejados  para

pagamento  da  dívida  pública.  Isso  porque  em demanda  judicial  proposta  pelo  Ministério

Público Federal, precedentemente à promulgação da Emenda Constitucional nº 109/2021, foi

proferida decisão judicial que expressamente reconheceu que os recursos do FDD

não compõe receita de ente político e que os recursos devem ser utilizados para

reconstituição dos bens difusos e coletivos lesados.

IV.2. DA NATUREZA ORÇAMENTÁRIA DO FDD   (FUNDO MISTO)  

51. Ademais,  para  além  da  finalidade  vinculada  da  aplicação  de  seus

recursos, o FDD não pode ser considerado Fundo Público do Poder Executivo, devendo

antes ser enquadrado como Fundo   Misto (também pertencentes aos demais Poderes e ao  

Ministério  Público)    colocado  à  disposição  da  sociedade  brasileira,  para  execução  de  

projetos e recuperação de danos.

52. Deve-se  compreender  os  valores  do  FDD  enquanto  componentes

necessários  ao  financiamento  do  interesse  público  primário,  titularizados  “pela  sociedade

como um todo, não apenas a denominada sociedade civil, mas também a grande massa da
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população, englobada com o rótulo de povo ou de população do censo”, como leciona Regis

Fernandes  de  Oliveira,  Professor  Titular  da  Faculdade  de Direito  da  USP.5 Não se pode,

assim, compreendê-los como interesses públicos secundários, atinentes ao erário do Estado,

como delimitado pela mais autorizada doutrina. 

53. Da constatação de serem os recursos do FDD pertencentes a toda a

sociedade brasileira  (também aos demais Poderes e ao Ministério Público), isto é, parte do

interesse público primário, depreende-se tanto que este não é de titularidade do CFDD, sendo

por ele apenas gerido, nem pode servir ao atendimento do interesse público secundário, não

sendo  passíveis  de  alocação  à  amortização  da  dívida  pública,  nem  podendo  ser  o  FDD

classificado    “fundos  públicos  do  Poder  Executivo”  ,  como  introduzido  pela  Emenda  

Constitucional nº 109/2021.

54. Como se bem sabe, o CFDD é órgão colegiado integrante da estrutura

organizacional do Ministério da Justiça,  e é composto por representantes da Secretaria de

Direito Econômico do Ministério da Justiça, do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos

Hídricos e da Amazônia Legal, do Ministério da Cultura, do Ministério da Saúde vinculado à

área  de  vigilância  sanitária,  do  Ministério  da  Fazenda,  do  CADE,  do  MPF e  de  três

representantes de entidades civis (art. 2º da Lei nº 9.008/1995)

55. Conforme anteriormente asseverado, compete ao CFDD meramente o

exame e a aprovação de projetos vinculados às finalidades do FDD (art. 3º, inciso III, da Lei

nº 9.008/1995), bem como pelo zelo à aplicação dos recursos consoante as finalidades devidas

(art. 3º, inciso I, da Lei no 9.008/1995).

56. Esclareça-se, por definitivo, que o FDD é apenas gerido pelo Conselho

Federal  Gestor  do  Fundo  de  Defesa  de  Direitos  Difusos  (CFDD), cuja  competência  se

restringe ao exame e à aprovação de “projetos de reconstituição de bens lesados, inclusive os

de caráter científico e de pesquisa” (art. 3º, inciso III, da Lei nº 9.008/1995), assim como ao

zelo “pela aplicação dos recursos na consecução dos objetivos previstos nas Leis nos 7.347,

de 1985, 7.853, de 1989, 7.913, de 1989, 8.078, de 1990 e 8.884, de 1994” (art. 3º, inciso I,

da Lei nº 9.008/1995). 

5 OLIVEIRA, Regis Fernandes de.  Curso de Direito Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.
282.
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57. Dessa  forma,  tanto  quanto  o  CFDD  não  tem  poder  ou

discricionariedade  para  aplicar  os  recursos  de  finalidade  vinculada  do  FDD  para  outras

destinações que aquelas estritas e expressamente previstas em lei, possuindo o dever objetivo

de  zelo  pela  adequada  aplicação  dos  recursos  a  essas  estritas  finalidades,  o  que  foi

patentemente violado no caso em exame, não é de sua titularidade ou da União para que possa

a seus interesses fiscais dele se utilizar.

58. Nessa esteira, os valores do FDD – compreendidos no interesse público

primário –, não são passíveis de alocação à amortização da dívida pública, nem podem ser

classificados, nesses mesmos termos, enquanto “fundos públicos do Poder Executivo”, como

introduzido  pela  Emenda  Constitucional  editada,  mas  sim  pertencentes  a  toda  sociedade

brasileira, inclusive ao Poder Judiciário (da União, dos Estados e do Distrito Federal) e ao

Ministério Público (da União, dos Estados e do Distrito Federal). Com isso, pode o FDD,

inclusive, ser considerado um Fundo Misto, pois além da sociedade e do Poder

Executivo, também pertence aos demais Poderes e ao Ministério Público.

59. Com razão descreve Fábio Nesi Venzon:6

Assim, o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, diante da destinação que vem sendo
dada  aos  seus  recursos,  passa  por  um  processo  de  inconstitucionalização  por
afronta ao direito de acesso à justiça, na medida em que não é assegurada a tutela
efetiva do direito material.  A desvirtuação do FDD viola,  outrossim,  as normas
constitucionais que estabelecem os direitos difusos e coletivos no momento em que
não concretiza a reparação integral desses direitos quando lesados.
[...]
O  aludido  fundo  federal  tem  por  escopo  constitucional  e  legal  permitir  que  o
processo coletivo importe em garantia de tutela efetiva do direito material violado,
mediante a reparação integral do dano no âmbito da responsabilidade civil. Para
tanto, deveria o FDD destinar os recursos recebidos em virtude de condenações em
dinheiro em ações coletivas para a reconstituição dos específicos bens lesados que
ensejaram a condenação.
Contudo, não é o que se verifica na prática, na medida em que a quase totalidade
dos  recursos  (mais  de  99%) recebidos  pelo  FDD tem sido  contingenciada  pelo
Governo Federal para assegurar metas de superavit primário, não mais retornando
ao fundo. 
Reputamos esse contingenciamento como violador da Constituição Federal e  da
legislação que instituiu e regula o FDD, bem como das normas processuais que
asseguram  a  efetividade  da  tutela  jurisdicional,  pois  está  impedindo  que  se

6 VENZON, Fábio Nesi. Fundo de Defesa de Direitos Difusos: descompasso com a garantia da tutela adequada e
efetiva dos direitos coletivos. Boletim Científico ESMPU, Brasília, v.16, n.50, p. 125-146, jul./dez. 2017.
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concretize a reparação de danos estabelecidos em sentença judicial, em afronta ao
direito constitucional de acesso à justiça e ao próprio direito difuso ou coletivo
lesado,  no  mais  das  vezes  de  estatura  constitucional,  que  termina  não  sendo
integralmente reparado.

60. Nessa  linha,  imperativo  outra  vez  destacar  o  precedente  no  qual  o

Tribunal Regional Federal da 3ª Região  reconheceu que o FDD   “não compõe receita de  

nenhum  ente  político”,  bem  como  que  seus  valores “não  poderiam  ingressar  para  o

orçamento  geral  do  Ministério  da  Justiça  porque  os  seus  recursos  são  destinados  a

reconstituição dos  bens  lesados” (ID 10552201,  p.  3-5  dos  Autos  Judiciais  nº  5008138-

68.2017.403.6105), o que impede a interpretação errônea e lesiva de que o FDD é Fundo do

Poder Executivo, nos termos do art. 5º da EC 109/2021.

IV.3.  DA IRRETROATIVIDADE DA E  MENDA CONSTITUCIONAL  

nº 109/2021

61. Ainda  que  assim  não  fosse,  deve-se  atentar  à  irretroatividade  da

vigência  das  normas em geral  (inclusive  das  Emendas Constitucionais),  em particular  no

constante a atos jurídicos perfeitos e direitos adquiridos, como é próprio da redação do art. 6º

da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), e do art. 5º, inciso XXXVI,

da  Constituição  Federal,  o  que  implica  ser  a  segurança  jurídica  direito  fundamental  dos

cidadãos:

Art.  6º  A Lei  em vigor  terá  efeito  imediato  e  geral,  respeitados  o  ato  jurídico
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.  
§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo
em que se efetuou.
§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por
ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou
condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.
§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba
recurso.

Art.  5º  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,
garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a
inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  segurança  e  à
propriedade, nos termos seguintes: [...] 
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada.
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62. Ora,  a  própria  Emenda  Constitucional  nº  109/2021  dispôs  que  sua

aplicação se daria com os superávits financeiros que seriam formados nos exercícios fiscais,

corrente e subsequentes ao da publicação da Emenda Constitucional (2021, 2022 e 2023,

portanto). Confira-se:

Art.  5º  Até  o  final  do  segundo  exercício  financeiro  subsequente  à  data  da
promulgação desta Emenda Constitucional,  o  superávit  financeiro  das fontes  de
recursos  dos  fundos  públicos  do  Poder  Executivo,  apurados  ao  final  de  cada

exercício, poderá ser destinado à amortização da dívida pública do respectivo ente.

63. Como  já  referenciado,  a  interpretação  apressada,  açodada  e

irresponsável do Poder Executivo – ao transferir grande parte do saldo contábil do FDD, via

Módulo de Programação Financeira no Siafiweb, diretamente para a UG 170600 (Covid) –

mesmo antes de se apurar o final do exercício de 2021 (como menciona o dispositivo acima

negritado do art.  5º da EC),  levou ao desvio ilegal,  tredestinação ilícita e remanejamento

indevido  de  verbas  bilionárias  que  seriam aplicadas  na  recuperação  de  bens  lesados  em

setores essenciais da sociedade brasileira à reparação de danos de diversas naturezas.

64. Isso  porque,  ad  argumentandum  tantum,  ainda  que  o  FDD  fosse

considerado fundo público do Poder Executivo – o que, como acima demonstrado, não se

pode conceber –, por força do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro

(LINDB),  e  art.  5º,  inciso  XXXVI,  da  Constituição  Federal  (irretroatividade  dos  atos

normativos), supratranscritos, só seria possível a destinação do superávit financeiro do fundo

para amortização da dívida pública do respectivo ente no tocante aos recursos que viessem a

ser vinculados ao fundo depois da entrada em vigor da Emenda Complementar nº 109/2021,

razão pela qual as receitas somadas até 2020   estariam livres dessa “abocanhada” do Tesouro  

Nacional.

65. Com isso, repita-se outra vez, o que se logrou evidenciar foi flagrante

desvirtuamento  da  aplicação  dos  recursos  do  FDD,  utilizados  como  mecanismo  de

arrecadação primária,  em não só violação à  finalidade estritamente vinculada do Fundo a

projetos e ações de defesa de direitos e interesses metaindividuais, mas também ao arrepio

da  conceituação  de  interesse  público  primário,  em  contraste  ao  interesse  público
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secundário, e em ofensa à irretroatividade das normas do direito brasileiro, sobretudo

vilipendiando direitos adquiridos e atos jurídicos perfeitos (consistentes em ter as rendas

públicas efetivamente aplicadas nas finalidades sociais estabelecidas).

66. Por  fim,  ressalte-se  que  toda  esta  situação  relatada  (sucessivos

contingenciamentos de recursos do FDD e posterior transferência indevida para amortização

da  dívida  pública  do  superávit  financeiro)  acaba  gerando  situação  antijurídica  e

teratológica no sistema normativo brasileiro, em que uma emenda parlamentar (individual

ou de bancada) ao Orçamento da União, acaba tendo mais força, efetividade e exequibilidade

(por força do orçamento parcialmente impositivo consagrado no art. 166, §§11 e 12, pelas

Emendas Constitucionais 86/2015 e 100/2019) que todo o microssistema de tutela coletiva

gizado  por  diversas  leis  federais,  e  concretizado  por  centenas  de  condenações  judiciais,

punições administrativas e termos de ajustamento de conduta.

V. DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

V.1  DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE

URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

67. Não incide, no caso concreto, a vedação estabelecida pelo art. 1º, § 3º,

da Lei nº 8.437/1992 (“Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer

parte,  o  objeto  da  ação”).  Isso  porque  eventual  decisão  judicial  liminar  que  retorne  os

recursos  ao  FDD  não  esgotará  o  objeto  e  assunto  tratados  na  ACP,  mas  meramente

assegurando que  os  recursos  não se  percam,  em definitivo,  no  item contábil  destinado à

amortização da dívida pública.

V.2 DA PROBABILIDADE DO DIREITO

68. A UNIÃO, a partir da equivocada interpretação do  art. 5º, da Emenda

Constitucional  nº  109/2021  (por  considerar  que  o  FDD  é  Fundo  do  Poder  Executivo),

movimentou R$ 3.198.177.688,74 (três bilhões, cento e noventa e oito milhões, cento e

setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos), verbas

vinculadas ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD), ao  UG 170600 (Covid) para
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permitir futura amortização da dívida pública federal (Documento 19 do Inquérito Civil  nº

1.34.001.007283/2021-18).

69.  A  conduta  acima  descrita  viola  o  art.  13  da  Lei  nº  7.347/1985,

combinado com o art. 1º, §3º da Lei nº 9.008/1995, os quais preceituam que os recursos do

FDD tem destinação vinculada à natureza do dano causado ao meio ambiente, ao consumidor,

a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração à

ordem  econômica  e  a  outros  interesses  difusos  e  coletivos,  na  recuperação  de  bens,  na

promoção  de  eventos  educativos,  científicos  e  na  edição  de  material  informativo

especificamente  a  ela  relacionados,  e,  consequentemente,  não  podem  ser  utilizadas  para

pagamento da dívida pública.

70. Nesta linha de raciocínio, a  UNIÃO pretende dar  (e já se encaminha

para isso) destinação aos recursos do FDD diversos daqueles previstos em lei, em manifesta

afronta ao ordenamento jurídico. O ente público não pode ao seu bel prazer der a destinação

que  entende  cabível,  uma  vez  que  é  mero  gestor  do  Fundo  e  os  seus  recursos  devem

patrocinar projetos e ações de defesa de interesses metaindividuais (art. 3º, inciso III, da Lei

nº  9.008/1995).  Projetos  estes  que  são  selecionados  a  partir  de  chamamentos  públicos

lançados  por  edital  (item  2.4  da  Nota  Técnica  23/2021,  Documento  19.1,  Página  2,  do

Inquérito Civil  nº 1.34.001.007283/2021-18).

71.  Ademais,  ainda  que  o  FDD  fosse  considerado  fundo  do  Poder

Executivo, não poderiam ser transferidos os montantes históricos arrecadados até 2020, por

força  da irretroatividade  da  vigência  das  leis  em  geral  (inclusive  das  Emendas

Constitucionais), em particular no constante a atos jurídicos perfeitos e direitos adquiridos,

como é próprio da redação do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro

(LINDB), e art.  5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal (segurança jurídica como direito

fundamental  dos  cidadãos.  Aliás,  a  própria  EC  109/2021  dispôs  que  sua  aplicação

se daria com os superávits financeiros que seriam formados nos exercícios fiscais (corrente

e subsequentes ao da publicação da Emenda Constitucional (2021, 2022 e 2023, portanto).

V.3 DO PERIGO DA DEMORA
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72. Há fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300,

caput, do Código de Processo Civil): houve movimentação financeira de R$ 3.198.177.688,74

(três  bilhões,  cento e  noventa e  oito  milhões,  cento e  setenta  e  sete  mil,  seiscentos  e

oitenta  e  oito  reais  e  setenta e  quatro centavos)  alocados  no FDD para  a  UG 170600

(COVID)  (item  2.10  da  Nota  Técnica  nº  23/2021  CGPFF/DPPDD/SENACON/MJ,

Documento  19.1,  Página  4,  do  Inquérito  Civil  nº  1.34.001.007283/2-21-18).  Em  outras

palavras, houve apenas “movimentação de recursos entre Unidades Gestoras Executoras de

recursos  federais”,  ou  seja,  o  trânsito  dos  recursos  entre  o  Ministério  da  Justiça  e  da

Segurança Pública e o Ministério da Economia, sem que os recursos tenham saído da Conta

Única  da  União  (item 2.14 da Nota  Técnica  nº  23/2021 CGPFF/DPPDD/SENACON/MJ,

Documento 19.1, Página 4, do Inquérito Civil nº 1.34.001.007283/2-21-18).

73. Sem embargo do acima expendido, com o encerramento do ano fiscal de

2021,  estará autorizada a utilização desses recursos do FDD com a amortização da dívida

pública  federal,  ou  seja,  os  recursos  sairão  da  Conta  Única  da  União  e  haverá  enormes

dificuldades, quiçá impossibilidade, de que o dinheiro seja restituído à sua finalidade legal

(aplicação  dos  recursos  vinculada  à  natureza  do  dano  causado  ao  meio  ambiente,  ao

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por

infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos, na recuperação de bens,

na  promoção  de  eventos  educativos,  científicos  e  na  edição  de  material  informativo

especificamente  a  ela  relacionados,  conforme  dicção  do  art.  13  da  Lei  nº  7.347/1985,

combinado com o art.  1º, §3º da Lei nº 9.008/1995 e do art.  2º do Regimento Interno do

Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos).

74.  Como  cediço,  o  exercício  financeiro  coincide  com o  ano  civil,  nos

termos do art. 34 da Lei  nº 4.320/1964. E os recursos alocados até 31 de dezembro de 2021

na  UG 170600  (COVID)  serão,  a  partir  de  2022,  empenhados  e  utilizados  em despesas

públicas  concernentes  à  amortização  da  dívida  federal.  A utilização  dos  recursos,  com o

esvaziamento do FDD (e não mera movimentação de Unidade Gestora Executora), tornará

muito dificultoso o retorno ao “status quo antes”(estado anterior), quiça impossível.

75. Além disso inexiste perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório

(art.  300,  §  3º,  do  Código  de  Processo  Civil),  tendo  em  vista  que,  na  remota  hipótese  de
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desacolhimento do requerimento final, o recurso pode voltar para a UG 170600 (COVID) e ser

empenhado para pagamento da dívida pública.

76.  É  o  quanto  basta  a  caracterizar  a  hipótese  de  perigo  concreto  para  a

concessão da tutela provisória aqui requerida, garantindo o resultado útil do processo e afastando

a eventual consolidação de situações incompatíveis com a ordem jurídica.

77.  Portanto,  há  fundamentos  fáticos  e  jurídicos  –  prova  inequívoca,

elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e fundado receio de dano

irreparável  ou  de  difícil  reparação  (art.  300,  caput,  do  Código  de  Processo  Civil,

combinado com o art. 12 da Lei nº 7.347/1985) – para a concessão da tutela provisória.

78.  Frise-se  que,  para  a  garantia  do  efetivo  adimplemento  da  tutela

específica  das  obrigações  de  fazer,  é  mister  que  sejam determinadas  providências  para

assegurar a sua obtenção, entre as quais a cominação de multa diária (art. 497, 499, 297 e

301, todos do Código de Processo Civil).

VI. DOS REQUERIMENTOS

VI.1 DO REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA

79.  Logo,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  requer  a  Vossa

Excelência a concessão de tutela de urgência,  inaudita altera parte  (sem justificativa prévia

da outra parte, ficando o contraditório diferido)7, com base no arts. 294 e 300, caput, do Código

7 Destaque-se, aqui, que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a concessão de medida liminar sem oitiva
prévia  da  outra  parte  mesmo  nas  demandas  promovidas  em  face  do  Poder  Público:  ADMINISTRATIVO  E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 2º DA LEI Nº 8.437/1992. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM A
OITIVA DO  PODER  PÚBLICO.  NULIDADE  INEXISTENTE.  PAS  DE  NULLITÉS  SANS  GRIEF.  AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. 1. A
jurisprudência do STJ entende que a obrigatoriedade de manifestação da autoridade pública, prevista no art. 2º da Lei nº
8.437/1992, antes da concessão da liminar não é absoluta, podendo ser mitigada à luz do caso concreto, notadamente quando
a medida não atinge bens ou interesses da entidade em questão. 2. Inviável o reconhecimento da nulidade na hipótese, em
razão da ausência de prejuízo, uma vez que houve manifestação da autoridade pública (por mais de uma vez) sobre os fatos
narrados na inicial. Aplicação do princípio pas de nullités sans grief. 3. É inadmissível o Recurso Especial quanto a questão
não decidida pelo tribunal de origem, por falta de prequestionamento. (…) 5. Agravo regimental não provido. (Superior
Tribunal de Justiça STJ; AgRg-AREsp 290.086; Proc. 2013/0022625-3; ES; Segunda Turma; Relª Minª Eliana Calmon Alves;
DJE 28/08/2013; Pág. 131)”. No caso da presente ação civil pública, a UNIFESP já tem conhecimento da argumentação
fática e jurídica, tanto que se negou a acatar a Recomendação nº 02- 2016 (fls. 46-48).
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de Processo Civil, combinados com o art. 12, caput, da Lei nº 7.347/1985, mormente porque já se

propiciou o exercício do contraditório na esfera extrajudicial tendo a ré se manifestado contra o

acatamento da recomendação por ocasião da reunião realizada em 30 de novembro (Documento

46),  oportunidade  em  que  reiterou  os  termos  da  Nota  Técnica  nº

23/2021/CGPFF/DPPDD/SENACON/MJ (Documento 19.1), determinando-se:

A) o imediato retorno dos recursos indevidamente transferidos do Fundo de

Defesa de Direitos Difusos (FDD) a UG 170600 (Covid), pelo menos até o dia 31 de dezembro de

2021, inclusive os R$ 3.198.177.688,74 (três bilhões, cento e noventa e oito milhões, cento e

setenta  e  sete  mil,  seiscentos  e  oitenta  e  oito  reais  e  setenta  e  quatro  centavos)

mencionados na  Nota Técnica nº 23/2021/CGPFF/DPPDD/SENACON/MJ (Documento 19.1),

sob pena de pagamento de multa de R$ 31.982,00 (trinta e um mil, novecentos e oitenta e dois

reais) por dia  (correspondente a 1% do montante indevidamente retirado do FDD), limitado ao

valor  total  transferido  do  FDD,  ou  outra   providências  para  assegurar  a  sua  obtenção  do

resultado almejado na demanda, inclusive com bloqueio de ativos financeiros correspondentes

a quantia indevidamente transferida, a critério do julgador;

B) a intimação da UNIÃO para o adimplemento das obrigações de fazer aqui

requeridas,  já que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a

cobrança de multa pelo descumprimento de  obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410 do

Superior Tribunal de Justiça);

C)  todas  as  medidas  judiciais  adequadas  e  necessárias  para  o  efetivo

cumprimento da tutela aqui requerida (obrigações de fazer), na forma prevista no art. 300 e no art.

497, ambos do Código de Processo Civil, determinado-se, inclusive em caso de descumprimento

do item A, o bloqueio de verbas públicas federais, depois do qual deve ser efetuada a transferência

dos valores para o FDD;

VI.  2) REQUERIMENTOS FINAIS  

80) Ante todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer a

Vossa Excelência:

A)  seja  a  presente  Ação  Civil  Pública  recebida,  autuada  e  processada,

inclusive com o Inquérito Civil nº 1.34.001.007283/2-21-18 anexo;
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B) a concessão da tutela de urgência;

C) a citação da UNIÃO para, querendo, contestar a ação;

D) ao final, ultrapassado o devido processo legal, na forma do art. 19 da Lei nº

7.347/1985:

D.1)  a  condenação  da  UNIÃO  nos  requerimentos  deduzidos  em  tutela  de

urgência, confirmando-se a liminar’;

D.2)  obrigação  de  não  fazer,  no  sentido  de  se  abster  de  realizar  novas

transferências indevidas de valores do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos a fim de amortização

da dívida pública ou qualquer outra finalidade incompatível ao que estritamente vinculados os

recursos do referido Fundo;

E) a dispensa do MPF do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos,

à vista do disposto no art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.289/1996, bem como do art. 18 da Lei nº

7.347/1985 e do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor;

81.  Protesta-se  provar  o  alegado  por  todos  os  meios  de  prova  em  direito

admitidos (art. 369 e seguintes do Código de Processo Civil).

82.  A  petição  inicial  é  instruída  com  os  documentos  indispensáveis  à

propositura da ação (art. 320 do Código de Processo Civil).

83. Atribui-se  à  causa,  apenas  para  efeitos  fiscais,  o  montante  cuja

restituição é de rigor, no importe equivalente a R$ 3.198.177.688,74 (três bilhões, cento e

noventa e oito milhões, cento e setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e

quatro centavos).
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84. Por  fim,  requer-se  remessa  dos  autos  ao  plantão  de  recesso  do

Judiciário, nos termos do art. 1 da Resolução 71, de 31 de março de 2019, combinado com o

Capítulo IX (Do plantão) do Provimento CORE (Corregedoria Regional do Tribunal Federal

Regional Federal da 3a  Região n. 64, de 28 de abril de 2005,  para que se acompanhe o

cumprimento da eventual tutela provisória a ser deferida.

Termos em que,

     pede deferimento,

São Paulo, data da assinatura digital.

(datado e assinado digitalmente)

JOSÉ RUBENS PLATES
Procurador da República

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão Adjunto no Estado de São Paulo
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