
 

 

Excelentíssimo Senhor Corregedor Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

 

 

 

Associação Escola sem Partido, pessoa jurídica de direito privado, com          

registro no 1º Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto, Títulos e Documentos e Pessoas               

Jurídicas do Distrito Federal, sob o número 3.542, por seu presidente (doc. 01), vem              

apresentar reclamação disciplinar, contra os Procuradores da República HELDER MAGNO          

DA SILVA e EDMUNDO ANTONIO DIAS NETTO JUNIOR, em exercício na           

Procuradoria da República em Minas Gerais, pelos motivos que passa a expor: 

1. Os referidos Procuradores da República encaminharam ao Presidente da         

Câmara Municipal de Belo Horizonte o Ofício MPF/PRMG nº 7197/2017 (doc. 02), datado             

de 22.08.2017, no qual manifestam, em nome do Ministério Público Federal, o seu             

entendimento sobre a constitucionalidade de projeto de lei em andamento naquela Casa            

Legislativa.  

2. Lê-se no citado documento: 

Cumprimentando-o, informo que chegou ao conhecimento do Ministério        
Público Federal que tramita na Câmara Municipal de Belo Horizonte o           
Projeto de Lei n° 274/2017, de iniciativa parlamentar, tendo por          
objetivo instituir, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino do          
Município de Belo Horizonte, o “Programa Escola Sem Partido”. 

Nota-se que projetos de leis similares já foram analisados pelo          
Ministério Público Federal, inclusive por seu Procurador-Geral da        
República e por sua Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, que           
apontaram a inconstitucionalidade de referidas iniciativas, conforme os        
anexos documentos:  

- Nota Técnica 01/2016 da Procuradoria Federal dos Direitos do          
Cidadão;  
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- Manifestação do Procurador-Geral da República na Ação        
Direta de Inconstitucionalidade n° 5.537, em trâmite perante o         
Supremo Tribunal Federal, em que se discute a        
constitucionalidade da Lei n° 7.800/2016 do Estado de Alagoas,         
que institui o Programa Escola Livre no âmbito do Sistema          
Estadual de Ensino.  

Nota-se ainda que, na referida Ação Direta de Inconstitucionalidade n°          
5.537, foi proferida a anexa decisão liminar pelo eminente Ministro          
Roberto Barroso, por meio da qual o Supremo Tribunal Federal          
manifestou o seguinte entendimento: 

Portanto, legislar sobre diretrizes e bases significa dispor sobre         
a orientação, sobre as finalidades e sobre os alicerces da          
educação. Ocorre justamente que a liberdade de ensinar e o          
pluralismo de ideias constituem diretrizes para a organização da         
educação impostas pela própria Constituição. Assim, compete       
exclusivamente à União dispor a seus respeito. O Estado não          
pode sequer pretender complementar tal norma. Deve se abster         
de legislar sobre o assunto.  

[…] A ideia de neutralidade política e ideológica da lei estadual           
é antagônica à de proteção ao pluralismo de ideias e de           
concepções pedagógicas e à promoção da tolerância, tal como         
previstas na Lei de Diretrizes e Bases.  

[…] Como se nota, ademais, a norma, que foi produzida por           
iniciativa parlamentar, estabelece uma série de comportamentos       
a serem observados pelos professores da rede estadual de ensino          
e veda outros tantos, sob pena de serem processados e punidos           
disciplinarmente. Interfere, portanto, com o regime jurídico dos        
servidores do Executivo, em desrespeito à iniciativa reservada ao         
Chefe do Executivo para encaminhar projetos de lei sobre a          
matéria (CF/1988, art. 61, §1°, II, “c”).  

[…] A toda evidência, os pais não podem pretender limitar o           
universo informacional de seus filhos ou impor à escola que não           
veicule qualquer conteúdo com o qual não estejam de acordo.          
Esse tipo de providência significa impedir o acesso dos jovens a           
domínios inteiros da vida, em evidente violação ao pluralismo e          
aos seus direitos de aprender. (Grifos nossos). 
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Diante do exposto, vimos perante Vossa Excelência encaminhar os         
documentos anexos, de modo a que o Poder Legislativo Municipal          
possa, a seu juízo, no decorrer do processo legislativo, avaliar tais           
fundamentos, que em nosso entendimento apontam para a        
inconstitucionalidade – seja sob aspecto formal, seja material – do          
Projeto de Lei n° 274/2017. 

3. Trata-se, a toda evidência, de consultoria jurídica prestada ex officio por           

membros do MPF a um ente público, o que é expressamente vedado pelo inciso IX do artigo                 

129 da Constituição Federal, verbis: 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que           
compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação        
judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. 

4. Prestar consultoria significa orientar a autoridade competente sobre a         

legalidade, lato sensu, do ato a ser praticado. No caso, os indigitados Procuradores da              

República utilizaram-se do seu cargo para, em nome do Ministério Público Federal, opinar             

sobre a constitucionalidade de projeto de lei em andamento na Câmara Municipal de Belo              

Horizonte.  

5. Inconformados com o fato de não possuírem atribuição legal para se           

intrometer no processo legislativo, mas confiantes no poder de convencimento do timbre do             

MPF, os signatários do ofício em questão resolveram se intrometer mesmo assim. E, na falta               

de outro expediente, partiram para a consultoria jurídica ex officio. Ou seja, em vez de opinar                

como cidadãos, opinaram como membros do Ministério Público Federal, praticando o ato            

vulgarmente conhecido como carteirada. 

6. O evidente objetivo da ilícita consultoria ‒ tumultuar e deslegitimar          

perante a opinião pública a tramitação do PL n° 274/2017 na Câmara Municipal de Belo               

Horizonte ‒ foi plenamente alcançado, como se vê das notícias abaixo, a primeira delas              

veiculada na página do próprio MPF na internet: 

http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-aponta-inconstitucionalidade-d
o-projeto-escola-sem-partido-da-camara-municipal-de-belo-horizonte:  
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*  *  * 

https://twitter.com/exame/status/902260227470352385: 

   

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2017-08/mpf-diz-camara-dos-vereadores-de
-bh-que-escola-sem-partido-e:  
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*  *  * 

https://www.brasil247.com/pt/247/minas247/314310/MP-v%C3%AA-Escola-Sem-Partido-c
omo-inconstitucional-em-Minas.htm:  

 

7. Segundo a notícia publicada na página do MPF, o mesmo ofício/consulta           

foi encaminhado aos presidentes da Comissão de Legislação e Justiça e da Comissão de              

Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo da Câmara Municipal de            

Belo Horizonte; e à Secretária de Educação do Município. 

8. Como se vê do teor da manifestação assinada pela dupla de           

Procuradores, o encaminhamento de documentos por meio dos ofícios foi um mero pretexto             

para que ambos expressassem ‒ repita-se: em nome do MPF ‒, seu entendimento pessoal              

sobre a constitucionalidade do PL n° 274/2017: 
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Diante do exposto, vimos perante Vossa Excelência encaminhar os         
documentos anexos, de modo a que o Poder Legislativo Municipal          
possa, a seu juízo, no decorrer do processo legislativo, avaliar tais           
fundamentos, que em nosso entendimento apontam para a        
inconstitucionalidade – seja sob aspecto formal, seja material – do          
Projeto de Lei n° 274/2017. 

9. Nesse contexto, a única finalidade dos documentos encaminhados ‒ que          

são públicos ‒ era dar respaldo ao entendimento manifestado pelos subscritores da consulta. 

10. A leviana iniciativa dos Procuradores atinge em cheio a credibilidade da           

instituição que representam, na medida em que oferece ao Poder Legislativo Municipal a             

oportunidade de destinar à lata de lixo um documento que foi impresso, afinal, em papel               

timbrado do MPF. E não é outro, com efeito, o merecido destino de um ofício que visa a                  

deslegitimar, de forma intrusiva e antidemocrática, o exercício da função legislativa por parte             

da Câmara Municipal de Belo Horizonte. 

11. Vale dizer: além da ilegalidade da consultoria em si, é preciso chamar a             

atenção para a ilegalidade do fim visado pela dupla de consultores ad hoc, qual seja, interferir                

no livre exercício da função legislativa. Se o próprio Judiciário não tem esse poder ‒ nas                

palavras do ex-Ministro Joaquim Barbosa “é bizarra a intervenção de uma corte judiciária             

no sentido de impedir o Legislativo de deliberar” (MS 32.033-DF) ‒, que dizer do Ministério               

Público? 

12. Assim, não podendo ser enquadrada em qualquer das atribuições do          

MPF, a ação dos Procuradores só pode ser entendida como aquilo que de fato é: exercício da                 

atividade de consultoria jurídica, expressamente vedado pela Constituição Federal.  

13. Por fim, mas não menos importante, o Ofício MPF/PRMG nº 7197/2017           

não faz referência a nenhum procedimento instaurado no âmbito da Procuradoria Regional            

dos Direitos do Cidadão, o que significa que os Procuradores Helder e Edmundo agiram de               

supetão, sem nem mesmo se dar ao trabalho de documentar os fatos que os levaram a                

concluir pela inconstitucionalidade do PL n° 274/2017 ‒ cujo teor não se confunde com a lei                
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alagoana que é objeto da ADIn 5.537, nem com o PL 867/2015, que é objeto da Nota Técnica                  

nº 1, da PFDC ‒ e a adotar a providência questionada. 

14. Ora, ao atuar de improviso, sem a prévia instauração de procedimento           

administrativo, os Procuradores burlaram todo o sistema de documentação previsto na           

Resolução CNMP nº 174/2017, que estabelece, no capítulo atinente à Notícia de Fato, a              

obrigatoriedade do registro em sistema informatizado de controle, a livre e aleatória            

distribuição entre os órgãos ministeriais com atribuição para apreciar a matéria, as hipóteses             

de prevenção, o prazo para conclusão do procedimento, o cabimento de recurso etc. O mero               

descumprimento dessas formalidades ‒ que existem para assegurar o respeito ao princípio            

constitucional da publicidade e transparência ‒ constitui, por si só, uma infração disciplinar.  

15. Ante o exposto, requer a Associação Escola sem Partido a abertura de            

procedimento disciplinar contra os Procuradores da República HELDER MAGNO DA          

SILVA e EDMUNDO ANTONIO DIAS NETTO JUNIOR, visando à aplicação da pena de             

censura, prevista no art. 239 da Lei Complementar 75/93. 

Brasília, 29 de agosto de 2017. 

 

MIGUEL NAGIB 

Presidente da Associação Escola sem Partido 
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