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NOTA OFICIAL 
 
Prezados Prefeitos (as); 
 
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) tomou conhecimento de que muitos dos senhores (as) 
estariam recebendo mensagens, por meio de SMS ou de aplicativos de mensagens (como WhatsApp), 
no sentido de que a entidade estaria indicando profissionais e telefones para o ingresso de ações, 
notadamente sobre o fundo de resgate relativo ao FUNDEF. Essas mensagens indicavam números de 
telefones e/ou nomes de pessoas ligadas ou supostamente ligadas à associação para que os prefeitos 
efetuassem ligações.    
 
Esclarecemos que a CNM, perfectibilizando os seus objetivos sociais, dentre suas atividades, mapeia 
questões jurídicas de interesse dos Municípios e os alerta sobre a possibilidade de ingresso com ações 
judiciais, comunicando essas ações nos encontros oficiais que realiza, em sua página oficial ou por 
outros meios oficiais de contato. Algumas dessas ações, a CNM inclusive contrata e disponibiliza 
gratuitamente aos prefeitos, no canal exclusivo de prefeitos. 
 
Todavia, a CNM indica que essas ações sejam ajuizadas ,como regra, pelas respectivas Procuradorias 
Municipais. Nos casos de prefeitos que não possuam Procuradoria própria ou cuja Procuradoria não 
tenha condições técnicas ou de pessoal para o ingresso de ações, a CNM indica que a contratação de 
terceiros ocorra, ou por licitação pública, ou por mecanismo de contratação direta (dispensa e 
inexigibilidade), sempre de acordo com os requisitos e procedimentos legais estabelecidos na Lei n. 
8.666/93.  
 
É necessário frisar que a CNM não indica - e muito menos utiliza seus canais para indicar - qualquer 
profissional de advocacia para a realização dessas ações, sendo a contratação (por licitação ou pela via 
da contratação direta) de responsabilidade dos respectivos gestores em cada Município.  
 
Desse modo, serve a presente Nota Oficial como um alerta para que os prefeitos (as) atentem para a 
falsidade dessas mensagens de texto que estão sendo enviadas, sempre que nelas constarem uma 
indicação, expressa ou tácita, de que a CNM está indicando algum profissional para a realização das 
ações.  
 
Informamos, outrossim, que a CNM diligenciou em registrar uma Ata Notarial (registrada no Livro n. 
0046-N, folha 001, Protocolo n. 00280476 do Cartório JK, na cidade de Brasília-DF) fazendo constar o 
teor de uma dessas mensagens, para o fim de adoção de ulteriores providências legais.     
 
Brasília, 12 de dezembro de 2016. 
 
Paulo Ziukolski 
Presidente da CNM 

 


