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RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
AUTOR(A/S)(ES) :MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 
RÉU(É)(S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

DECISÃO: 
Vistos.
Cuida-se  de  conflito  negativo  de  atribuições  entre  o  Ministério 

Público do Estado de São Paulo e o Ministério Público Federal, autuado 
nesta Corte como ação cível originária.

Depreende-se dos autos que o parquet federal instaurou, a partir de 
ofício encaminhado por promotor de Justiça (ofício 337/11), investigação 
para  apurar  irregularidades  praticadas  pela  União  das  Instituições 
Educacionais do Estado de São Paulo – UNIESP, relativas 

“à queda na qualidade de ensino das universidades por 
ela administradas, à existência de salas de aula superlotadas, à 
cassação indevida de bolsas de estudos no decorrer dos cursos 
e, ainda, a ausência de fiscalização por parte do Ministério da 
Educação e Secretaria de Educação do Estado de São Paulo” (f. 
1 – item 3 do processo eletrônico).

 
Após  extensa  dilação  probatória,  concluiu  a  Procuradoria  da 

República  que  “não  há  indícios  de  interesse  da  União,  nem  de  suas 
entidades autárquicas, fundacionais ou empresas públicas”, pois

“Superadas  (sic)  os  demais  temas  remanesceram  como 
objeto do presente apuratório, conforme consta em fls. 182/183, 
as  seguintes  questões:  i)  superlotação  das  salas  de  aula  no 
Centro Comunitário Jardim Boa Vista; ii) queda na qualidade 
de ensino decorrente da redução da carga horária, implantação 
de ensino à distância; iii) falta de manutenção das salas de aula 
do Campus Conselheiro Crispiniano no Centro de São Paulo; 
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iv)  não  pagamento  de  aluguel  no  campus  da  Conselheiro 
Crispiniano em São Paulo no ano desde 2009 e v) inserção na 
mesma sala de aula de alunos matriculados em cursos distintos 
no campus da Conselheiro Crispiniano em São Paulo.

(...)
(...) O objeto de apuração do presente inquérito é matéria 

diversa  restringe-se  às  condições  físicas  das  salas  de  aula 
utilizadas  pelos  alunos,  mormente  no  que  tange  ao  aspecto 
segurança dos usuários destas salas de aula”.

Verifica-se que é atribuição do Departamento de Controle 
do Uso de Imóveis – CONTRU, da Secretaria da Habitação e 
Desenvolvimento Urbano – SEHAB, do município de São Paulo 
a  prevenção  e  fiscalização  de  instalações  e  sistemas  de 
segurança de edificações na cidade de São Paulo, entre outras 
que lhe são atribuídas por lei (...)”.

Submetida  a  questão  ao  Núcleo  de  Apoio  Operacional  à 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, o órgão manteve a mesma 
conclusão sob a seguinte ementa:

“INQUÉRITO  CIVIL.  EDUCAÇÃO.  DENÚNCIA 
ACERCA  DA  MÁ  ADMINISTRAÇÃO  DA  UNIESP,  EM 
RELAÇÃO  À  QUEDA  DA  QUALIDADE  DE  ENSINO 
DECORRENTE DA REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA E DA 
IMPLANTAÇÃO  DE  ENSINO  À  DISTÂNCIA; 
SUPERLOTAÇÃO E FALTA DE MANUTENÇÃO DAS SALAS 
DE AULA; CESSAÇÃO INDEVIDA DE BOLSAS DE ESTUDO; 
NÃO  PAGAMENTO  DE  ALUGUEL;  E  AUSÊNCIA  DE 
FISCALIZAÇÃO  POR  PARTE  DO  MEC.  SUPERADAS  AS 
QUESTÕES  QUE  PODERIAM  GERAR  INTERESSE 
FEDERAL. REMANESCE A NECESSIDADE DE APURAÇÃO 
APENAS  QUANTO  À  SEGURANÇA  E  ÀS  CONDIÇÕES 
FÍSICAS  DAS  SALAS  DE  AULA  DO  CAMPUS 
CONSELHEIRO CRISPINIANO. TEMA QUE NÃO ATRAI A 
ATRIBUIÇÃO FEDERAL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES EM 
FAVOR  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE  SÃO 
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PAULO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO.”.

Encaminhados, todavia, os autos ao  parquet estadual, a Promotora 
de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Educação – GEDUC, à qual 
foi distribuído o feito, manifestou-se no sentido de que a atribuição para 
investigação do caso seria do MPF, uma vez que o objeto da apuração 
seria  “irregularidades  em  instituições  de  ensino  superior,  criadas  e 
mantidas pela iniciativa privada”, e “de acordo com o art. 16, inciso II, da 
Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  (Lei  nº  9.393/1996),  o  sistema 
federal  de  ensino  compreende  as  instituições  de  educação  superior 
criadas e mantidas pela iniciativa privada”, de modo que “investigações 
relacionadas  a  tais  entidades  são  de  atribuição  do  Ministério  Público 
Federal.”.

Apontou, ainda, a Promotoria que 

“ao  longo  das  apurações  realizadas  por  aquele  órgão 
ministerial  verificou-se,  inclusive,  a  instauração  de 
procedimento  de  supervisão  da  Secretaria  de  Regulação  e 
Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação 
(…)  evidenciando-se  interesse  da  União  em  zelar  pela 
regularidade e  qualidade de  cursos  superiores  autorizados  a 
funcionar no sistema federal de ensino”.

Por fim, quanto à atribuição para investigar falta de manutenção das 
salas de aula do grupo UNIESP, aduz que:

“A violação ao Direito Educacional se dá também por sua 
prestação  em  espaços  inseguros,  sem  conforto  e  sem  a 
infraestrutura  necessária  para  o  bom  desenvolvimento  do 
processo de ensino e aprendizagem.

A existência de instituição de ensino superior da iniciativa 
privada em noticiadas condições de segurança e de péssimas 
estruturas  físicas,  interessa,  portanto,  ao  sistema  federal  de 
ensino,  sendo  de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  a 
eventual  adoção de providências para resguardo dos direitos 
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dos  respectivos  alunos  e  para  que  seja  assegurado,  em  tal 
sistema de ensino, padrões mínimos de qualidade”.

(…)
O próprio Decreto [nº 5.773/06] prevê que no processo de 

credenciamento das instituições privadas de educação superior 
serão  observados  cronogramas  de  ampliação  das  instalações 
físicas e infraestrutura e instalações acadêmicas (art. 15, incisos 
III e VIII).

Dessa  forma,  a  unidade  educacional  em  tela  deve  ser 
supervisionada  pelo  Ministério  da  Educação  e  Secretaria  de 
Educação  Superior  e,  se  efetivamente  constatadas  as 
irregularidades  narradas,  referentes  à  falta  de  segurança  e 
condições físicas inadequadas das salas de aula, as penalidades 
deverão  ser  aplicadas  também  pela  Secretaria  de  Educação 
Superior”.

A manifestação da Promotoria foi acatada pela Procuradoria-Geral 
de Justiça do Estado de São Paulo e encaminhada a esta Corte.

Instada a  se  manifestar  sobre  o  conflito  de  atribuições,  a  d.  PGR 
exarou  parecer  pela  atribuição  do  PGR para  dirimir  o  conflito  e,  no 
mérito,  pela  competência do Ministério Público Federal  para apuração 
dos fatos. Eis a ementa dessa compreensão:

“PROCEDIMENTO  APURATÓRIO.  COMPETÊNCIA. 
CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  MINISTÉRIO 
PÚBLICO  ESTADUAL.  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL. 
SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
SUPERIOR PRIVADA. IRREGULARIDADE. SUPERLOTAÇÃO 
DE  SALAS  DE  AULA  E  CONDIÇÕES  FÍSICAS 
INADEQUADAS.  INTERESSE  DA UNIÃO.  POSSIBILIDADE 
DE RESPONSABILIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO.

1.  Cabe  ao  Procurador-Geral  da  República,  na  linha  de 
decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, decidir o 
conflito  negativo  de  atribuições  verificado  entre  o  Ministério 
Público Federal e o Ministério Público estadual, na medida em 
que são órgãos que fazem parte da mesma instituição, de nítido 
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caráter  nacional,  tratando-se,  portanto,  de  conflito  interno, 
devendo sua resolução também ser interna.

2.  Tem  atribuição  o  Ministério  Público  Federal  para  a 
condução  de  procedimento  apuratório  de  irregularidades 
atribuídas  a  centro  universitário  privado,  consistente  na 
superlotação de salas de aula e condições físicas inadequadas, 
com inegáveis reflexos sobre a qualidade do ensino ofertado, 
porquanto as instituições de ensino superior privadas integram 
o Sistema Federal  de Ensino e estão sujeitas  à supervisão da 
União, o que revela a existência de interesse do referido ente e 
fixa, em consequência, a competência da Justiça Federal para o 
processo  e  julgamento  de  eventual  demanda  decorrente  dos 
fatos.

3.  Requerimento  de  baixa  dos  autos  no  âmbito  da 
Suprema  Corte  e  oportuna  devolução  do  feito  para  as 
providências cabíveis, com base neste posicionamento.”.

É o relatório. Decido.
De início,  saliento que não obstante  esteja em debate  no Plenário 

(ACO 1.394) a competência originária desta Corte para apreciar conflito 
de atribuições entre membros do Ministério Público, até a definição dessa 
questão,  prevalece  o  entendimento  de  que  o  STF  é  competente  para 
solucionar tal  espécie de conflito (art.  102,  I,  “f”,  da CF/88).  Destaco o 
julgado condutor dessa compreensão (Pet 3528/BA), da lavra do eminente 
Min. Marco Aurélio: 

“COMPETÊNCIA  -  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES  - 
MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  VERSUS  MINISTÉRIO 
PÚBLICO  ESTADUAL.  Compete  ao  Supremo  a  solução  de 
conflito  de  atribuições  a  envolver  o  Ministério  Público 
Federal  e  o  Ministério  Público  Estadual. CONFLITO 
NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  -  MINISTÉRIO  PÚBLICO 
FEDERAL  VERSUS  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL  - 
ROUBO E DESCAMINHO. Define-se o conflito considerado o 
crime de que cuida o processo. A circunstância de, no roubo, 
tratar-se  de  mercadoria  alvo  de  contrabando  não  desloca  a 
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atribuição, para denunciar, do Ministério Público Estadual para 
o  Federal.”  (Pet  3528/BA,  Relator  o  Min.  Marco  Aurélio , 
Tribunal Pleno, DJ de 3/3/2006).

No caso dos autos, todavia, o Procurador-Geral da República, chefe 
do  Ministério  Público  da  União,  manifesta-se  pela  competência  do 
Ministério  Público  Federal,  para  apuração  de  todas  as  irregularidades 
atribuídas a centro universitário privado, consistente na superlotação de 
salas  de  aula  e  condições  físicas  inadequadas,  com  reflexos  sob  a 
qualidade  do  ensino  ofertado.  Eis  o  trecho  do  opinativo  que  bem 
esclarece tal posição: 

“No  presente  caso,  tem  razão  o  Ministério  Público  do 
Estado de São Paulo.

O objeto  remanescente do procedimento administrativo, 
sobre o qual se instaurou conflito de atribuição, é a apuração de 
possíveis irregularidades relacionadas às condições físicas das 
salas de aula disponibilizadas aos alunos de instituição privada 
de ensino superior integrante do UNIESP.

Essa Suprema Corte, no julgamento da ADI 2.501 – MG, 
perfilhou  o  entendimento  de  que  as  instituições  de  ensino 
superior privadas integram o Sistema Federal de Ensino, nos 
termos do que preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(Lei  9.394/96)”,  consoante  se  extrai  da  ementa  do  acórdão 
respectivo:

(...)
Nessa linha de  intelecção,  as  duas  Turmas do Supremo 

Tribunal  Federal,  na  apreciação  de  causas  relacionadas  à 
expedição de diploma de ensino superior, vêm reiteradamente 
decidindo pela  existência de interesse da União,  o que torna 
competente  a  Justiça  Federal  para  processar  e  julgar  essas 
demandas. Confiram-se os seguintes julgados: 

(…)
No caso em exame, embora a matéria de fundo não diga 

respeito à expedição de diploma, a mesma fundamentação que 
embasou as decisões acima transcritas aplicam-se-lhe, visto que 
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a  faculdade  cuja  conduta  é  apurada  no  procedimento 
administrativo subjacente integra o Sistema Federal de Ensino, 
estando, portanto, sujeita à supervisão da União, conforme o 
disposto no art. 9º, IX, da Lei 9.394/962.

De  fato,  o  ensino  superior,  ministrado  por  entidades 
particulares,  constitui  atividade  delegada  do  poder  público 
federal, de modo que eventual irregularidade no desempenho 
dessa  atividade  –  como  a  disponibilização  de  espaços 
inadequados  para  as  aulas  oferecidas,  com  inegável  reflexo 
sobre o aspecto acadêmico – revela interesse da União.

Veja-se  que  o  enfoque  do  procedimento  apuratório, 
iniciado após reclamações de alunos, professores e funcionários 
das  instituições,  é  a  regularidade  e  a  qualidade  dos  cursos 
autorizados a funcionar no âmbito do sistema federal de ensino, 
e não, propriamente, problemas estruturais das salas de aula. 
Estes vêm como problema adicional ao de superlotação e falta 
de distribuição adequada de alunos em sala.”.

Pelo exposto, julgo prejudicado o conflito, determinando a remessa 
dos autos à d. Procuradoria-Geral da República, para adoção das medidas 
tendentes à apuração de todos os fatos.

Publique-se. Intime-se.
Brasília, 09 de março de 2016.

Ministro DIAS TOFFOLI

Relator
Documento assinado digitalmente
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