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IMPDO.(A/S) :RELATOR DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE 

ADMINISTRATIVO N°  1.00787.2018-55  DO 
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PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

MEDIDA  CAUTELAR  EM  MANDADO 
DE  SEGURANÇA.  DECISÃO 
MONOCRÁTICA  DE  CONSELHEIRO 
DO  CONSELHO  NACIONAL  DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. MODIFICAÇÃO 
DA  LEI  ORÇAMENTÁRIA  DO 
MINISTÉRIO  PÚBLICO  PARA  O  ANO 
DE  2019.  INCOMPETÊNCIA  DO 
CONSELHO  NACIONAL  DO 
MINISTÉRIO  PÚBLICO  PARA 
SINDICAR ATOS DA PROCURADORA-
GERAL DA REPÚBLICA NO EXERCÍCIO 
DE  SUAS  ATRIBUIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS.  ATO 
ORÇAMENTÁRIO QUE SE DISTINGUE 
DE CONTROLE FINANCEIRO. ART. 130-
A, § 2º DA CRFB/88.  FUMUS BONI IURIS 
E  PERICULUM  IN  MORA 
CONFIGURADOS. LIMINAR 
DEFERIDA.

DECISÃO:  Trata-se  de  mandado  de  segurança,  aparelhado  com 
pedido  de  medida  liminar,  impetrado  pela  Procuradora-Geral  da 
República  em  face  de  decisão  liminar  concedida  por  membro  do 
Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  nos  autos  do  Pedido  de 
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Providências 1.00787/2018-55.
Narra a impetrante que o Pedido de Providências foi apresentado 

pelos Procuradores-Gerais do Ministério Público do Trabalho, Ministério 
Público Militar, e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 
contra  a  Procuradora-Geral  da  República,  na  condição  de  chefe  do 
Ministério  Público  da  União,  questionando  o  teor  da  proposta  de 
orçamento do Ministério Público da União para o ano de 2019.

Depreende-se dos autos, em síntese, que através do ato ora apontado 
como coator o Conselheiro Relator do Pedido de Providências concedeu a 
medida liminar no seguintes termos, in verbis:

(...)
Desse modo, considero a possibilidade de concessão parcial da  

liminar vindicada, para determinar à Chefia do MPU, na pessoa da  
Procuradora-Geral  da  República,  que  promova  a  justificativa  das  
razões ensejadoras do rateio desigual dos saldos atinentes às despesas  
discricionárias dos ramos do MPU e da ESMPU, bem assim justifique  
as  razões  de  fazê-lo  fora  da moldura  da LDO. Igualmente,  dada  a  
urgência  premente  no  caso,  derivada  da  proposta  já  deduzida  ao  
Congresso Nacional, impõe-se a imediata comunicação pela Chefia do  
MPU, para possível nova proposta a ser deduzida.

- III -

Diante  do  exposto,  concedo  parcialmente  a  liminar  pleiteada,  
para  determinar  à  Procuradora-Geral  da  República,  no  estrito  
exercício da Chefia Administrativa do Ministério Público da União,  
que  promova,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  a  apresentação  de  nova  
proposta orçamentária do Ministério Público da União, atendidos os  
critérios  estabelecidos  no  art.  27  da  Lei  13.707/2018  e,  por  
conseguinte, com a ordem de prioridade ao pagamento das despesas  
obrigatórias dos quatro ramos do MPU (MPF, MPDFT, MPM, MPT)  
e  a  ESMPU.  Na  nova  proposta  a  ser  deduzida,  sem  prejuízo  de  
reapreciação da ordem diante de justificativa fundamentada e exposta  
ao CASMPU, e igualmente a integrar as informações que comporão o  
presente  PCA,  determino desde  logo  seja  observada pela  Chefia  do  
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MPU  o  rateio  proporcional,  nos  termos  da  LDO  de  2018  (Lei  
13.707/2018),  do  saldo  disponível  para  cumprimento  das  despesas  
primárias  discricionárias  na  razão  das  forças  representadas  na  
integralidade  da  proposta  por  cada  um  dos  ramos  do  MPU  e  a  
ESMPU, à vista do que atendam para o atendimento das restrições  
impostas  pela  Emenda  Constitucional  95/2016  e  pela  própria  Lei  
13.707/2018.

Comunique-se, também com urgência, ao Ministério de Estado  
do  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão  e  à  Presidência  do  
Congresso Nacional o teor da presente decisão, dado [sic] a possível  
consequência  de  formulação  de  nova  proposta  orçamentária  do  
Ministério Público da União a integrar a proposta a ser apresentada  
integralmente pela Presidência da República (...).

Em amparo de sua pretensão, a impetrante defende que:  (i) os atos 
da  Procuradora-Geral  da  República  não  são  passíveis  de  controle  ou 
sindicância pelo Conselho Nacional do Ministério Público; (ii) o Conselho 
Nacional  do  Ministério  Público  não  tem  competência  para  exercer  o 
controle orçamentário; (iii) é prerrogativa exclusiva da titular do cargo de 
Procurador-Geral  da  República  a  coordenação  e  a  apresentação  da 
proposta  orçamentária  do MPU, tendo o Conselho de Assessoramento 
Superior  participação  meramente  opinativa  neste  processo;  e  (iv) o 
pedido  formulado  junto  ao  CNMP está  precluso,  tendo  em vista  que 
esgotado  o  prazo  para  o  envio  da  proposta  orçamentária  antes  de 
protocolado o pedido de providência e do deferimento da liminar.

Pugna pela concessão de medida liminar  “para cassar a decisão que  
concedeu parcialmente a liminar no Pedido de Providências 1.00787/2018-55 e  
determinar  o  imediato  arquivamento  do  referido  procedimento”.  No  mérito, 
requer a confirmação da medida liminar.

É o Relatório. DECIDO. 

Ab initio, cumpre salientar que a concessão de medida cautelar na via 
mandamental  exige  a  comprovação  inequívoca  da  urgência  do 
provimento jurisdicional (periculum in mora) para preservar o direito do 
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impetrante, bem como da verossimilhança do direito alegado (fumus boni  
iuris). Nesse sentido dispõe o art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, in verbis:

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando  

houver fundamento relevante e do ato  impugnado puder resultar a  
ineficácia  da medida,  caso seja  finalmente deferida,  sendo facultado  
exigir  do  impetrante  caução,  fiança  ou depósito,  com o  objetivo  de  
assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Na mesma linha, oportuno transcrever a abalizada doutrina de Hely 
Lopes Meirelles,  Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes (Mandado de  
Segurança  e  Ações  Constitucionais,  Malheiros  Editores:  São  Paulo,  35ª 
edição, 2013, p. 93), ao predicar que: 

(...)  visa garantir  a eficácia do possível  direito do impetrante,  
justificando-se  pela  iminência  de  dano  irreversível  de  ordem  
patrimonial,  funcional  ou  moral  se  mantido  o  ato  coator  até  a  
apreciação  definitiva  da  causa.  Por  isso  mesmo,  não  importa  
prejulgamento,  não  afirma  direitos  nem  nega  poderes  à  
Administração.  Preserva,  apenas,  o  impetrante de lesão irreparável,  
sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.

 
Feitas essas considerações, é inafastável que a concessão de medida 

liminar  em  mandado  de  segurança  pressupõe  a  coexistência  da  (i) 
plausibilidade do  direito  invocado pelo  impetrante  e  (ii) do  receio  de 
dano de irreparável pela demora na concessão definitiva da ordem. 

In casu, a controvérsia  sub examine  consiste em saber se o Conselho 
Nacional  do  Ministério  Público possui  competência  para  determinar à 
Procuradora-Geral da República que modifique a proposta orçamentária 
do Ministério Público para o ano de 2019 – já  encaminhada ao Poder 
Executivo -, para adequá-la aos critérios estabelecidos pelo Conselho de 
Assessoramento Superior do Ministério Público União – CASMPU. 

Verifico  presentes  os  requisitos  para  a  concessão  da  medida  de 
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urgência postulada.
O fumus boni iuris resta presente, ante a existência de vício que, primo 

ictu  oculi,  é  observável  na  decisão  liminar  exarada  pelo  Conselheiro 
Relator do Pedido de Providências 1.00787/2018-55.

Verifico,  neste  exame  perfunctório  ínsito  às  medidas  liminar, 
plausibilidade na tese de que os atos praticados pelo Procurador-Geral da 
República,  dentro  de  suas  prerrogativas  constitucionais,  não  são 
sindicáveis pelo Conselho Nacional do Ministério Público, por desbordar 
de suas competências previstas na Constituição da República. 

No julgamento da ADI 3.367,  Relator Min. Cezar Peluso,  Tribunal 
Pleno, DJ 17-03-2006, precedente mais simbólico sobre o tema - ocasião 
em que se discutia a validade da criação do Conselho Nacional de Justiça 
pela EC 45/2004 – esta Suprema Corte assentou que “o Conselho Nacional  
de Justiça não tem nenhuma competência sobre o Supremo Tribunal Federal e  
seus ministros, sendo esse o órgão máximo do Poder Judiciário nacional”.

A  exegese  da  tese  assentada  por  esta  Corte  está  embasada  na 
preeminência da Suprema Corte como órgão máximo do Poder Judiciário. 
Na  mesma  linha,  não  se  pode  conceber  a  possibilidade  do  Conselho 
Nacional  do  Ministério  Público  interferir  nas  atribuições  exclusivas  e 
específicas do chefe do Ministério Público (art. 128, § 1º, da CRFB/88).

Destarte,  a  concentração de  atribuições  e  competências  exclusivas 
Procurador-Geral  da  República,  aliado  à  proeminência  funcional  do 
cargo,  e  a  delimitação  constitucional  de  competências  atribuídas 
constitucionalmente ao CNMP (art. 130-A, § 3º, da CRFB/88), militam em 
prol  da  inviabilidade  do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público 
sindicar os atos da Procurador-Geral da Republica, realizados dentro do 
espectro de suas prerrogativas constitucionais.

Deveras, a tese trazida na inicial ganha força na medida em que é 
responsabilidade exclusiva da Procuradora-Geral da República (art. 127, § 
3º, da CRFB/88), nos termos do art. 26, III, da Lei Complementar 75/1993, 
“apresentar  a  proposta  de  orçamento  do  Ministério  Público  da  União,  
compatibilizando os anteprojetos dos diferentes ramos da Instituição, na forma da  
lei de diretrizes orçamentárias”.
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Ainda  sobre  a  inviabilidade  do  Conselho  Nacional  do  Ministério 
Público sindicar os atos da Procuradora-Geral da Republica, rememoro 
precedente desta Suprema Corte em que deferida medida liminar:

“(...)  Neste  juízo  perfunctório  que  é  próprio  do  exame  dos  
pedidos liminares, entendo ser fundada a argumentação trazida pela  
inicial no sentido de que o exame dos atos praticados pelo Procurador-
Geral da República dentro de suas prerrogativas constitucionais não  
se  insere  nas  competências  do  Conselho  Nacional  do  Ministério  
Público”.  (MS 31578 MC, Relator(a):  Min.  ROSA WEBER,  DJe 
28/08/2012).

Evidente o fumus boni iuris a partir da plausibilidade na tese de que 
os atos praticados pelo Procurador-Geral da República, dentro de suas 
prerrogativas constitucionais, não são sindicáveis pelo Conselho Nacional 
do  Ministério  Público  -  CNMP,  por  desbordar  de  suas  competências 
previstas na Constituição da República, o  periculum in mora decorre do 
fato de que o ato ora impugnado determinou à impetrante o exíguo prazo 
de  “5  (cinco)  dias  (para) a  apresentação  de  nova  proposta  orçamentária  do  
Ministério Público da União”.

Ex positis, DEFIRO o pedido de medida liminar para cassar a decisão 
liminar  concedida  pelo  membro  do  Conselho  Nacional  do  Ministério 
Público  nos  autos  do  Pedido  de  Providências  1.00787/2018-55,  e 
suspender o referido procedimento administrativo até o julgamento de 
mérito do presente mandamus.

Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no 
prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, da Lei 12.016/2009).

Dê-se  ciência  à  Advocacia-Geral  da  União  para  que,  querendo, 
ingresse no feito (art. 7º, II, Lei 12.016/09).

Publique-se. Int..
Brasília, 30 de agosto de 2018.

Ministro LUIZ FUX

Relator
Documento assinado digitalmente
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