
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA VARA ÚNICA DA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BOM JESUS DA LAPA/BA,

URGENTE - PEDIDO LIMINAR

Ref.: Inquérito Civil nº 1.14.015.000035/2017-95 (Anexo III)

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  presentado  pelo

Procurador da República signatário, com fulcro nos arts. 127, caput, e 129, inc.

III, da Constituição Federal, c/c art. 6º, VII, b e XIV, da Lei Complementar nº

75/93,  no  art.  5º,  I  da  Lei  nº  7.347/85  e  nos  demais  dispositivos  legais

pertinentes,  lastreado nas informações reunidas nos autos do Inquérito Civil

acima referenciado (Anexo III), vem, à presença de Vossa Excelência, ajuizar a

presente  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA,  com  pedido  cautelar  incidental  de

indisponibilidade, em face do

MUNICÍPIO DE PARATINGA/BA, pessoa jurídica de direito

público interno, CNPJ nº 14.105.225/0001-17, com sede na

Rua  Marechal  Deodoro,  nº  221,  Centro,  Paratinga/BA,
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representado por seu Prefeito MARCEL JOSÉ CARNEIRO

DE CARVALHO.

I. DO OBJETO 

A presente Ação Civil Pública tem por objetivo obrigar o

Município de Paratinga/BA a  (i) aplicar integralmente o crédito público de R$

20.045.417,80 (vinte milhões, quarenta e cinco mil, quatrocentos e dezessete

reais e oitenta centavos) e seus rendimentos, oriundo da Ação de Cobrança nº

2006.33.09.000746-5  (numeração  atual:  0000746-54.2006.4.01.3309),

integralmente  na  manutenção  e  no  desenvolvimento  da  educação,  sem

prejuízo  da  aplicação  do  mínimo  constitucional  nessa  área  social  e  da

complementação realizada pela União atualmente para fins do FUNDEB,  (ii)

bem como a elaborar Plano de aplicação para assegurar a gestão transparente

e responsável  dos recursos públicos.  O objeto desta  ação restringe-se aos

valores  efetivamente  recebidos  pelo  Município,  sem  discussão,  nesta

demanda, a respeito do pagamento de honorários contratuais destacados por

determinação do TRF1.

II. DOS FATOS

O Município de Paratinga/BA ajuizou a Ação de Cobrança

tombada  sob  o  nº  2006.33.09.0000746-5  (numeração  atual:  0000746-

54.2006.4.01.3309),  perante  a  Vara  Federal  da  Subseção  Judiciária  de

Guanambi/BA, em desfavor da União (cópia dos autos na mídia encartada à fl.

122).  Na demanda sobredita,  a  referida  municipalidade pretendia  cobrar  as

diferenças devidas e  não transferidas pela  União,  referentes  aos exercícios
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financeiros de 1998 a 2002, a título de complementação do FUNDEF - Fundo

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização

do  Magistério,  sucedido  pelo  atual  FUNDEB -   Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos

Profissionais da Educação, em virtude da fixação do valor mínimo anual por

aluno se encontrar em desacordo e aquém do disposto na Lei nº 9.424/96.

Após  os  devidos  trâmites  processuais,  a  demanda  foi

julgada  procedente,  para  condenar  a  União  a  pagar  ao  Município  de

Paratinga/BA as diferenças a título de complementação do FUNDEF.

Transitada em julgado a sentença e efetuados os devidos

cálculos na fase executória, foi expedida requisição de pagamento em nome do

Município de Paratinga no valor de R$ 16.376.724,94 (fls. 461-462 dos autos

da  ação  de  cobrança).  Em  resposta  à  requisição,  a  Coordenadoria  de

Execução Judicial  do  TRF da 1ª  Região informou que,  para  a  quitação do

precatório, havia disponível o valor atualizado de R$ 25.056.772,26 (fl. 524 dos

autos da ação de cobrança).

Por  meio  do  Alvará  de  Levantamento  nº  3/2017,

considerando a existência de decisão que autorizou o saque da quantia em

80%  do  valor  depositado  -  tendo  em  vista  decisão  do  TRF da  1ª  Região

determinando o bloqueio de 20% do valor precatório expedido -,  o Município

de Paratinga levantou, em 11.01.2017, o valor de R$ 20.045.417,80 (fl. 112

do Anexo III).

Pois bem.

O MPF recebeu recentes notícias de que o Município do

Paratinga/BA,  por  meio  do  atual  gestor  MARCEL  JOSÉ  CARNEIRO  DE
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CARVALHO,  vem  utilizando  indevidamente  o  crédito  público  recebido  pela

municipalidade.

De  acordo  com  a  representação  encaminhada  a  este

órgão pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE

PARATINGA/BA –  SINDSPAR  (fls.  01-05,  do  Anexo  III),  o  atual  gestor  do

município vem utilizando os recursos oriundos do precatório do  FUNDEF de

forma ilegal e ilegítima, não dando a estes recursos a destinação correta, que

seria em investimentos na área da educação.

Tal fato se evidencia pela edição Lei Municipal nº 850, de

21 de setembro de 2017, sancionada pelo gestor municipal, que versa sobre a

abertura de crédito adicional especial até o valor de  R$ 20.050.000,00 (vinte

milhões e  cinquenta  mil  reais),  para  inclusão de elementos  de despesa no

orçamento vigente,  o  que revela a evidente pretensão do gestor  em gastar

referidos recursos de forma livre e desvinculada da educação.

Além  da  desafetação  dos  recursos  do  FUNDEF

promovida pela Lei Municipal nº 850/2017, há notícia, prestada pelo Presidente

do SINDISPAR, de que essas verbas estão sendo utilizadas para promoção de

festividades, aquisição de fogos de artifício, pavimentação de ruas, construção

de praças,  chantagem política  - vinculação de pagamento a professsores à

filiação a entidade de classe simpática ao grupo político do gestor -  dentre

outras  finalidades  estranhas  à  educação  (vide  Termo  de  Declarações  de

FELICIANO  FRANCISCO  DE  SOUZA e  extratos  de  contrato  e  avisos  de

licitação publicados no Diário Oficial). 

Considerando, assim, que o Município de Paratinga, por

meio  de  seu  Prefeito,  tem  dado  demonstrações  de  pouco  apreço  com  a

educação, torna-se necessário e urgente a intervenção do Poder Judiciário,
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com a finalidade de obrigá-lo a aplicar o valor recebido a título de precatório do

FUNDEF exclusivamente nas ações e serviços da educação pública. 

III – DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MPF, DO CABIMENTO DA ACP E

DA COMPETÊNCIA FEDERAL

O  Ministério  Público  Federal  é,  inequivocamente,

legitimado para a propositura desta ação civil pública, na medida em que

(i) busca  a  proteção  do  direito  coletivo  fundamental  à  educação  de

qualidade, (ii) existe previsão constitucional expressa de sua atribuição

e  do  cabimento  desta  ação,  (iii)  os  recursos  têm  origem  em

complementação da União e (iv) estão submetidos à fiscalização federal. 

O acesso à educação pública de qualidade é um direito

fundamental de segunda dimensão (direito social), fazendo parte do Título II

da Constituição –  “Dos direitos e garantias fundamentais”, sendo instrumento

de  implementação  da  dignidade  da  pessoa  humana,  princípio  fundante  da

ordem jurídica  brasileira  e  do  direito  internacional  de  proteção  dos  direitos

humanos. 

O art. 127 da Constituição Federal estabelece a atribuição

do  Ministério  Público  para  a  defesa  dos  interesses  sociais  e  individuais

indisponíveis, o que pode fazer por intermédio da ação civil pública, na forma

do art.  129 da CF/88 e do art.  1º,  IV, da Lei  nº 7.347/85. Dentre as várias

funções institucionais atribuídas ao Ministério Público pela CF/88,  está  “a

promoção  de  inquérito  civil  e  a  ação  civil  pública,  para  proteção  do

patrimônio  público e  social,  do  meio  ambiente  e  de  outros  interesses

difusos  e  coletivos”.  Em  complemento  à  Constituição,  foi  editada  a  Lei

Complementar  nº.  75/93,  que,  tratando  do  Ministério  Público  da  União,

reafirmou  as  suas  funções  de  guardião  da  ordem  jurídica,  do  regime
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democrático e dos direitos sociais (que engloba os chamados direitos difusos e

coletivos) e individuais indisponíveis (art. 1º, LC 75/93). Para tanto, conferiu-lhe

o  poder  de  empregar  instrumentos  capazes  de  bem  proporcionar  o

desempenho de seus misteres, dentre os quais o inquérito civil  e ação civil

pública, conforme art. 6º da LC 75/931. 

A atribuição e a legitimidade são, também, do Ministério

Público Federal. 

Isso  porque  os  recursos  que  se  pretende  manter

vinculados  à  educação  são  do  FUNDEF -  Fundo  de  Manutenção  e

Desenvolvimento  do  Ensino  Fundamental  e  de  Valorização  do  Magistério,

sucedido pelo atual FUNDEB -  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação e

advieram de complementação da União, na forma do art. 6º da Lei nº

9.424/19962,  na  redação  anterior  à  revogação  pela  lei  do  FUNDEB.

Havendo  complementação  da  União,  existe  legitimidade  do  MPF  e

1 Art. 6º. Compete ao Ministério Público da União: (…)
VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para: (…)
a) a proteção dos direitos constitucionais;
b) a proteção 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 (...) 
2Art. 6º A União complementará os recursos do Fundo a que se refere o art. 1º sempre que, no âmbito de
cada Estado e do Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. 

§ 1º O valor mínimo anual por aluno, ressalvado o disposto no § 4º, será fixado por ato do Presidente da
República e nunca será inferior à razão entre a previsão da receita total para o Fundo e a matrícula total
do ensino fundamental no ano anterior,  acrescida do total estimado de novas matrículas,  observado o
disposto no art. 2º, § 1º, incisos I e I. 

§ 2º As estatísticas necessárias ao cálculo do valor anual mínimo por aluno, inclusive as estimativas de
matrículas, terão como base o censo educacional realizado pelo Ministério da Educação e do Desporto,
anualmente, e publicado no Diário Oficial da União. 

§ 3º As transferências dos recursos complementares a que se refere este artigo serão realizadas mensal e
diretamente às contas específicas a que se refere o art. 3º.

§ 4º No primeiro ano de vigência desta Lei, o valor mínimo anual por aluno, a que se refere este artigo,
será de R$ 300,00 (trezentos reais). 
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competência  de  Justiça  Federal,  conforme  já  decidiu  o  Supremo

Tribunal Federal:

Decisão:  Trata-se  de  conflito  negativo  de  atribuição  entre  o

Ministério  Público  do  Rio  Grande  do  Norte  e  o  Ministério

Público  Federal,  no  qual  se  discute  qual  dos  órgãos  deve

proceder à apuração de irregularidades na aplicação de recursos

provenientes  do  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  do

Ensino Fundamental  e de Valorização do Magistério (FUNDEF),

bem como propor eventuais ações cabíveis nos âmbitos cível e

penal. 

O  Ministério  Público  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte

determinou  o  encaminhamento  dos  autos  do  Inquérito  Civil

006/2007 – instaurado para apurar malversação de recursos do

FUNDEF no Município de Jandaíra – à Procuradoria da República

daquele Estado, para que o Parquet Federal adotasse as medidas

que  porventura  entendesse  pertinentes  (fls  31-35).  Sustentou,

para  tanto,  que  recentes  decisões  desta  Suprema  Corte

reconhecem tal atribuição aos Ministérios Públicos dos Estados-

membro, mesmo daqueles que não recebam complementação de

verbas federais, como é o caso do Rio Grande do Norte e de São

Paulo. 

Contudo,  o  Ministério  Público  Federal  não  reconheceu  sua

atribuição  para  oficiar  no  feito,  ao  fundamento  de  que  a

competência  da  Justiça  Federal,  tanto  na  esfera  cível  quanto

criminal, verifica-se apenas quando ocorre a complementação dos

recursos do FUNDEF pela União (fls. 40-44 do apenso). 

Quanto  ao  mérito,  a  questão  posta  à  análise  cinge-se  à

definição de qual Ministério Público – Estadual ou Federal –

possui atribuição para apurar irregularidades na aplicação de

verbas provenientes do FUNDEF e, consequentemente, para

propor  a  ação  civil  e  penal,  eventualmente  cabíveis.  Pela

redação do dispositivo, a Justiça Federal apenas será competente

se a União possuir interesse que lhe permita atuar como autora,

ré, assistente ou oponente. 
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Esta  Suprema  Corte  firmou  entendimento  no  sentido  de  que,

inexistindo  complementação  de  verbas  federais  ao  FUNDEF,  a

ação de improbidade administrativa  para reparação do dano ao

erário  em  caso  de  desvio  dos  recursos  é  de  atribuição  do

Ministério Público estadual. Isso porque, não estando envolvidas

verbas  federais,  não  se  justifica  a  intervenção  da  União,  por

ausência de interesse. Assim, na esfera cível, a competência da

Justiça  Federal  ou  da  estadual  e,  consequentemente,  a

atribuição do Ministério Público Federal ou estadual, quanto a

desvio  de  recursos  do  FUNDEF,  será  fixada  em  razão  de

existir  ou  não  complementação  por  verbas  federais.  (ACO

2094 RN.  Min.  LUIZ FUX.  Julgamento em 04/02/2015, DJe-026

DIVULG  06/02/2015  PUBLIC  09/02/2015)  (grifos  e  destaques

acrescidos).

É  o  que  também  entende  o  Superior  Tribunal  de

Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL

PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.

IRREGULARIDADES  NA  APLICAÇÃO  DE  RECURSOS

ORIUNDOS  DO  FUNDEF E  DO  FUNDO  MUNICIPAL  DE

EDUCAÇÃO.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535,  II,  DO  CPC.

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.  SÚMULA 284/STF.  ART.

14,  II,  DA  LEI  9.289/1996.  AUSÊNCIA  DE

PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  211/STJ.  REVISÃO.

MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓRIA.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA

7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública por ato de

improbidade administrativa  ajuizada  pelo  Ministério  Público

Federal contra  Antônio  Narcélio  Rodrigues  Pontena  em

decorrência  de  práticas  tidas  como  ímprobas  na  gestão  de

recursos do Fundo Municipal de Educação e do FUNDEF durante

sua  gestão  na  Prefeitura  Municipal  de  Cariré/CE.  2.  Não  se

conhece de Recurso Especial no que se refere à violação ao art.

535, II, do Código de Processo Civil quando a parte não aponta,
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de  forma  clara,  o  vício  em  que  teria  incorrido  o  acórdão

impugnado.  Aplicação,  por  analogia,  da  Súmula  284/STF.  3.  A

alegação de afronta ao art. 14, II, da Lei 9.289/1996, a despeito da

oposição  de  Embargos  Declaratórios,  não  foi  apreciada  pelo

Tribunal  a  quo.  Incide  a  Súmula  211/STJ  porque,  para  que  se

tenha  por  atendido  o  requisito  do  prequestionamento,  é

indispensável  também  a  emissão  de  juízo  de  valor  sobre  a

matéria. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou, com

base  no  contexto  fático-probatório  dos  autos,  "quanto  às

alegações da União, entendo que merecem prosperar. A sentença

vergastada  entendeu  que  a  União  não  era  parte  legitima  nos

pedidos 'e', 'g', 'h', e 'i', supra citados, alegando que as verbas em

questão  não  são  originárias  de  recursos  federais.  Conforme

parecer da Procuradoria Regional da República, o extrato de

fls.  228  demonstra  que  houve  complementação  feita  pela

União, no valor de R$ 76.054,62, durante todo o ano de 1998.

Daí a sua legitimidade para requerer à condenação do apelado

nos itens supra citados. Ainda, a perícia judicial,  fls.  932/939,

confirmou que os gastos discriminados nos itens 'e', 'g', 'h', e 'i',

foram  efetuados  sem  o  devido  procedimento  licitatório.  Ante  o

exposto, não conheço da apelação da parte demandada, e dou

provimento à apelação da União, condenando o demandado nas

penas do art. 12, II, da Lei nº 8.429/92, quanto aos itens 'e', 'g', 'h',

e  'i'"  (fls.  1.254-1.255,  e-STJ).  A  revisão  desse  entendimento

implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula

7/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 666.459/SP, Rel. Ministro Og

Fernandes,  Segunda  Turma,  DJe  30.6.2015;  AgRg  no  AREsp

432.418/MG,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,

DJe  24.3.2014;  e  AgRg  no  AREsp  579.128/MG,  Rel.  Ministra

Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF da 4ª Região),

Primeira Turma, DJe 11.2.2015. 5. Agravo Regimental não provido.

..EMEN: (AGRESP 201500230348, HERMAN BENJAMIN, STJ -

SEGUNDA TURMA, DJE DATA:20/11/2015 ..DTPB:.) 
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No mesmo sentido,  vejam-se  os  seguintes  julgados  do

Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  ACOLHIMENTO  DO

PLEITO.  CONDENAÇÃO  DO  REQUERIDO.  INCIDÊNCIA

DO ARTIGO 10, XI, DA LEI 8.429/1992. VERBA FEDERAL.

FUNDEB. LIBERAÇÃO  DA  CONTA  VINCULADA  SEM  A

CORRESPONDENTE  COMPROVAÇÃO  DA  DESPESA.

IRREGULARIDADE.  PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.  DOLO

CONFIGURADO.  ATO  DE  IMPROBIDADE

CARACTERIZADO.  SANÇÕES.  PROPORCIONALIDADE.

ART.  12  E  PARÁGRAFO  ÚNICO  DA  LEI  N.  8.429/92.

COMPETÊNCIA.  JUSTIÇA  FEDERAL.  PROVIMENTO

PARCIAL  DA  APELAÇÃO.  1.  Consoante  entendimento

jurisprudencial,  já  consolidado  nos  Tribunais,  é

competência da Justiça Federal processar e julgar ação

de  improbidade  administrativa  que  trata  de

irregularidade na aplicação de verba federal repassada

pela União a entes da federação. 2. O egrégio Supremo

Tribunal  Federal,  por  seu  Tribunal  Pleno,  já  assentou

entendimento no sentido de que a atribuição do Ministério

Público Estadual, para atuar em ação de reparação de dano

ao erário, por ato de improbidade administrativa, decorrente

de malversação de verba do FUNDEF, só se justifica quando

não tenha havido complementação de verbas federais. 3. No

caso, trata-se de supostas irregularidades de recursos

do  FUNDEF  que  tiveram  a  complementação  de  verba

federal. 4.  Alegações  de  inexistência  de  ato  ímprobo  ou

insuficiência  de provas,  que se afastam,  pela  robustez do

conjunto  probatório  valorado  pela  sentença,  para

acolhimento  do  pleito.  5.  Ato  ímprobo  que  se  amolda  à

previsão do artigo 10, XI, da Lei n. 8.429/1992, abonados, no

caso, pela previsão do artigo 37 da Constituição Federal. 6. A

jurisprudência tem considerado ser indispensável a presença

do elemento subjetivo do tipo, ou seja, a conduta dolosa do
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agente  público  praticante  do  ato  de  improbidade

administrativa, para a configuração das hipóteses previstas

nos artigos 9º e 11 da Lei n. 8.429/92, ou pelo menos eivado

de culpa grave na hipótese do art. 10 da LIA. 7. O dolo, no

entanto,  não  é o  específico,  mas  o  genérico,  ou  seja,  no

caso, basta a violação voluntária e consciente dos deveres

do agente, de forma injustificada, o que ficou demonstrado

no caso em exame. 8. Doutrina e jurisprudência inclinam-se,

hodiernamente,  pela  adoção  do  princípio  da

proporcionalidade, de modo a evitar sanções desarrazoadas

em  relação  ao  ato  ilícito,  sem,  contudo,  privilegiar  a

impunidade. Adequação das sanções à gravidade do ato de

improbidade praticado  (art.  12,  parágrafo  único,  da  Lei  n.

8.429/92). 9. Apelação do réu parcialmente provida.

(APELAÇÃO 00051005520114013307,  DESEMBARGADOR

FEDERAL HILTON QUEIROZ, TRF1 - QUARTA TURMA, e-

DJF1 DATA:17/09/2015 PAGINA:712.) 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERBAS DO FUNDO DE

MANUTENÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DO  ENSINO

FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -

FUNDEF  (ATUAL  FUNDEB).  COMPLEMENTAÇÃO  DA

UNIÃO. LEGITIMAÇÃO ATIVA AD CAUSAM DO MPF. 1. A

Justiça  Federal  somente  é  competente  para  o

processamento das ações de improbidade administrativa que

envolvam acusação de  desvio  de  aplicação  de verbas  do

FUNDEF (atual FUNDEB), quando a União integrar a lide ou

quando  tenha  ocorrido  repasse  de  suas  verbas  para  a

complementação  do  fundo. Hipótese  em  que,  embora  a

União não integre a lide, está legitimado o MPF para atuação

isolada, em razão da outorga constitucional que lhe atribui a

defesa dos bens e interesses da União. Precedente do STF

(ACO 1109/SP). 2. Existindo demonstração de que houve
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complementação do FUNDEF por parte  da União, está

legitimado o MPF para atuação isolada na propositura

da  ação  de  improbidade,  circunstância  que  define  a

competência  da  Justiça  Federal. 3.  O  despacho  que

recebe a petição inicial, precedido que é de defesa escrita da

parte,  deve evidentemente ser fundamentado, mas não de

forma exaustiva e  exauriente,  pois  terá  pela  frente,  ainda,

toda a instrução, ao cabo da qual dar-se-á o veredicto final. A

exigência de fundamentação cerrada e aprofundada somente

é  indispensável  quando  a  decisão  rejeita  a  ação  de

improbidade, pois aí finda estará a relação processual (Lei

8.429/1992  -  art.  17,  §  8º).  4.  Agravo  de  instrumento

desprovido.  (TRF-1  -  AG:  581193220134010000,  Relator:

DESEMBARGADOR  FEDERAL OLINDO  MENEZES,  Data

de  Julgamento:  14/10/2014,  QUARTA  TURMA,  Data  de

Publicação: 04/11/2014) (grifos e destaques acrescidos)

 A legitimidade do MPF é reforçada pela previsão da

Lei  nº 11.494/2007, que regulamenta o FUNDEB, aplicável ao FUNDEF por

identidade de razões. O art. 29 assim estabelece:

Art. 29. A defesa da ordem jurídica, do regime democrático,

dos interesses sociais e individuais indisponíveis, relacionada

ao  pleno  cumprimento  desta  Lei,  compete ao  Ministério

Público dos Estados e do Distrito Federal e Territórios e ao

Ministério  Público  Federal,  especialmente  quanto  às

transferências de recursos federais.

Além de tratar-se de direito social fundamental - cuja

defesa está  abarcada na missão constitucional  do Ministério  Público,

frise-se -, e de os recursos terem origem em complementação da União,

há de se destacar o fato de que esses recursos do FUNDEF, inclusive

quando recebidos por meio de precatórios, submetem-se à fiscalização

do Tribunal  de Contas da União, nos  termos  do  art.  11  da Lei  nº
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9.494/96 (FUNDEF)3 e  do art.  26 da Lei  nº 11.494/2007 (FUNDEB)4,

como revela recente decisão do Tribunal de Contas da União no bojo

da TC 005.506/2017-4:

GRUPO II  –  CLASSE  VII  –  Plenário  TC  005.506/2017-4

Natureza(s): Representação  Órgãos/Entidades: Advocacia -

Geral  da União; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento

do  Ensino  Fundamental  e  de  Valorização  do  Magistério  -

FUNDEF; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação;

Ministério  da  Educação  Representação  legal:  não  há

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

FEDERAL,  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO

MARANHÃO  E  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DE  CONTAS  DO

MARANHÃO.  IRREGULARIDADES NA DESTINAÇÃO DO

PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO

DEVIDA PELA UNIÃO NO ÂMBITO DO EXTINTO FUNDEF.

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  CONDENANDO  A  UNIÃO  AO

PAGAMENTO  DOS  VALORES  JÁ  TRANSITADA  EM

JULGADO.  CONTRATAÇÃO DE TRÊS ESCRITÓRIOS DE

ADVOCACIA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COM

A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CORRESPONDENTES A

20%  DO  ÊXITO,  POR  CENTO  E  DEZ  MUNICÍPIOS  DO

ESTADO  DO  MARANHÃO. RISCO  DE  DESVIO  DE

3 Art. 11. Os órgãos responsáveis pelos sistemas de ensino, assim como os  Tribunais de Contas da
União, dos Estados e Municípios, criarão mecanismos adequados à fiscalização do cumprimento pleno
do disposto no art. 212 da Constituição Federal e desta Lei, sujeitando-se os Estados e o Distrito Federal à
intervenção da União, e os Municípios à intervenção dos respectivos Estados,  nos termos do art. 34,
inciso VII, alínea e, e do art. 35, inciso III, da Constituição Federal. 

4Art. 26. A fiscalização e o controle referentes ao cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição
Federal e do disposto nesta Lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos dos
Fundos, serão exercidos:

I - pelo órgão de controle interno no âmbito da União e pelos órgãos de controle interno no âmbito dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

II - pelos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, junto aos respectivos
entes governamentais sob suas jurisdições;

III  -  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União,  no  que  tange  às  atribuições  a  cargo  dos  órgãos  federais,
especialmente em relação à complementação da União. 
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RECURSOS  CONSTITUCIONALMENTE  VINCULADOS  À

EDUCAÇÃO  PARA  O  PAGAMENTO  DE  HONORÁRIOS

CONTRATUAIS EM RAZÃO DO ARTIGO 22, §4º, DA LEI

8906/1994. VINCULAÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL.

IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  EM  FINALIDADE

DIVERSA.  PLÚRIMAS  IRREGULARIDADES.  DANO  AO

ERÁRIO.  RESPONSABILIDADE  PESSOAL DO AGENTE

QUE  DEU  CAUSA AOS  DESVIOS.  IRREGULARIDADES

GRAVÍSSIMAS. DETERMINAÇÕES.

Submetendo-se  a  verba  à  fiscalização  de  órgão

federal, é inconteste o interesse federal, nos termos do  Enunciado nº

208 da Súmula5 da Jurisprudência Predominante do STJ. 

É  oportuno  ressaltar  que  o  simples  fato  de  os

recursos  terem  sido  pagos  por  meio  de  precatório  não  impede  a

fiscalização do TCU e não modifica a sua vinculação originária, porque,

afinal,  não  é  o  tempo ou o  meio  de  pagamento  que  definem a sua

natureza, mas sim a fonte pagadora (União) e a razão do pagamento

(complementação da União/FUNDEF/educação). 

Por  fim,  cabe  frisar  que  a competência da  Justiça

Federal,  nos termos art.  109, I  da Carta Magna,  é  ratione personae.  Nesse

contexto, a presença do Parquet Federal, enquanto instituição da União, atrai a

competência  da  Justiça  Federal.  Este  é  o  entendimento  consolidado  na

jurisprudência do STJ, conforme se observa do precedente abaixo colacionado:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE

DIREITOS  TRANSINDIVIDUAIS.  MEIO  AMBIENTE.

COMPETÊNCIA. REPARTIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE

5 Súmula 208-STJ: Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba
sujeita a prestação de contas perante órgão federal. 
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O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  E  ESTADUAL.

DISTINÇÃO  ENTRE  COMPETÊNCIA  E  LEGITIMAÇÃO

ATIVA. CRITÉRIOS. 1. A ação civil pública, como as demais,

submete-se, quanto à competência, à regra estabelecida no

art. 109, I, da Constituição, segundo a qual cabe aos juízes

federais  processar  e  julgar  “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 acidente de trabalho

e as  sujeitas à  Justiça Eleitoral  e  a Justiça do Trabalho”.

Assim,  figurando  como  autor  da  ação  o  Ministério

Público Federal, que é órgão da União, a competência

para a causa é da Justiça Federal. (…) 3. Não se confunde

competência  com  legitimidade  das  partes.  A  questão

competencial  é logicamente antecedente e, eventualmente,

prejudicial à da legitimidade. Fixada a competência, cumpre

ao  juiz  apreciar  a  legitimação  ativa  do  Ministério  Público

Federal  para  promover a  demanda,  consideradas as  suas

características,  as  suas  finalidades  e  os  bens  jurídicos

envolvidos.  4.  À  luz  do  sistema  e  dos  princípios

constitucionais,  nomeadamente  o  princípio  federativo,  é

atribuição do Ministério Público da União promover as ações

civis  públicas  de  interesse  federal  e  ao  Ministério  Público

Estadual  as  demais.  Considera-se  que  há  interesse

federal nas ações civis públicas que (a) envolvam matéria

de competência da Justiça Especializada da União (Justiça

do  Trabalho  e  Eleitoral);  b)  devam  ser  legitimamente

promovidas  perante  os  órgãos  Judiciários  da  União

(Tribunais  Superiores)  e  da  Justiça  Federal  (Tribunais

Regionais  Federais  e  Juízes  Federais);  (c)  sejam  da

competência federal em razão da matéria — as fundadas em

tratado  ou  contrato  da  União  com  Estado  estrangeiro  ou

organismo internacional (CF, art. 109, III) e as que envolvam

disputa sobre direitos indígenas (CF, art. 109, XI); (d) sejam

da  competência  federal  em  razão  da  pessoa  —  as  que
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devam  ser  propostas  contra  a  União,  suas  entidades

autárquicas e empresas públicas federais, ou em que uma

dessas entidades figure entre os substituídos processuais no

pólo  ativo (CF,  art.  109,  I);  e  (e)  as  demais  causas que

envolvam interesses federais em razão da natureza dos

bens e dos valores jurídicos que se visa tutelar. (…) 6.

No caso dos autos, a causa é da competência da Justiça

Federal,  porque  nela  figura  como  autor  o  Ministério

Público Federal, órgão da União, que está legitimado a

promovê-la,  porque  visa  a  tutelar  bens  e  interesses

nitidamente  federais,  e  não  estaduais  (…).  7.  Recurso

especial provido” (STJ, RESP nº 440002/SE, Rel. Min. Teori

Albino Zavascki, 1ª Turma, j. 18/11/2004, DJ 06/12/2004, p.

195).

Portanto,  o  MPF  possui  legitimidade  para  pleitear  a

correta aplicação dos recursos recebidos pelo Município de Paratinga, a título

de complementação da União/FUNDEF, valendo-se da ação civil pública, a ser

processada e julgada pela Justiça Federal.

IV.  DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E DOS

DEVERES CONSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO

A Constituição Federal de 1988 deu destaque especial ao

direito à educação, caracterizando-o como direito fundamental social de toda

pessoa:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação,

o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a

proteção  à  maternidade  e  à  infância,  a  assistência  aos

desamparados, na forma desta Constituição.
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Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da

família,  será  promovida  e  incentivada  com  a  colaboração  da

sociedade,  visando  ao  pleno  desenvolvimento  da  pessoa,  seu

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o

trabalho.

(…).

Art.  208.  O  dever  do  Estado  com  a  educação  será  efetivado

mediante  a  garantia  de:  I  -  educação  básica  obrigatória  e

gratuita  dos  4  (quatro)  aos  17  (dezessete)  anos  de  idade,

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela

não tiveram acesso na idade própria;

(…). § 1º  O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito

público subjetivo.

§  2º O  não-oferecimento  do  ensino  obrigatório  pelo  Poder

Público,  ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da

autoridade competente.

§  3º  Compete  ao  Poder  Público  recensear  os  educandos  no

ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais

ou responsáveis, pela freqüência à escola.

Mais  adiante,  no  artigo  227  a  Carta  Magna  institui  ser

dever de todos os atores sociais:

(...) assegurar à  criança,  ao  adolescente  e  ao  jovem,  com

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,  à

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,

ao respeito,  à  liberdade e à  convivência  familiar  e  comunitária,

além  de  colocá-los  a  salvo  de  toda  forma  de  negligência,

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

No âmbito internacional, a Convenção Americana sobre

Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) ao fazer referência a

Carta de Organização dos Estados Americanos dispõe que:
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Artigo 26. Desenvolvimento progressivo

Os Estados Partes comprometem-se a adotar providências, tanto

no  âmbito  interno  como  mediante  cooperação  internacional,

especialmente  econômica  e  técnica,  a  fim  de  conseguir

progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem

das  normas  econômicas,  sociais  e  sobre  educação,  ciência  e

cultura,  constantes  da  Carta  da  Organização  dos  Estados

Americanos,  reformada  pelo  Protocolo  de  Buenos  Aires,  na

medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros

meios apropriados.(…).

Artigo 29. Normas de interpretação

Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no

sentido de: a) permitir a qualquer dos Estados Partes, grupo ou

pessoa,  suprimir  o  gozo  e  exercício  dos  direitos  e  liberdades

reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que

a nela prevista; b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou

liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de

qualquer dos Estados Partes ou de acordo com outra convenção

em que  seja  parte  um dos  referidos  Estados;  c)  excluir  outros

direitos  e  garantias  que  são  inerentes  ao  ser  humano  ou  que

decorrem da forma democrática representativa de governo; e d)

excluir  ou  limitar  o  efeito  que  possam  produzir  a  Declaração

Americana  dos  Direitos  e  Deveres  do  Homem  e  outros  atos

internacionais da mesma natureza.

O  Protocolo  Adicional  à  Convenção  Americana  sobre

Direitos  Humanos  em  matéria  de  Direitos  Econômicos,  Sociais  e  Culturais

(Protocolo de San Salvador) preceitua:

Artigo 13. Direito à educação

1.  Toda pessoa tem direito à educação. 2. Os Estados Partes

neste Protocolo convêm em que a educação deverá orientar-se

para  o  pleno  desenvolvimento  da  personalidade  humana  e  do

sentido  de  sua  dignidade  e  deverá  fortalecer  o  respeito  pelos

direitos  humanos,  pelo  pluralismo  ideológico,  pelas  liberdades
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fundamentais, pela justiça e pela paz. Convêm, também, em que a

educação  deve  capacitar  todas  as  pessoas  para  participar

efetivamente  de  uma  sociedade  democrática  e  pluralista,

conseguir  uma subsistência  digna,  favorecer  a  compreensão,  a

tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos.

Dessa  maneira,  é  indubitável  o  reconhecimento  da

fundamentabilidade  dos  direitos  sociais,  ou  seja,  o

reconhecimento pelo Estado de que os direitos sociais são

direitos  fundamentais  do  cidadão  brasileiro,  haja  vista  que

são necessários para a garantia de uma vida digna, isto é, de

uma vida com qualidade.

A  Carta  de  Organização  dos  Estados  Americanos

determina:

Artigo 34. Os Estados membros convêm em que a igualdade de

oportunidades,  a  eliminação  da  pobreza  crítica  e  a  distribuição

eqüitativa da riqueza e da renda, bem como a plena participação

de  seus  povos  nas  decisões  relativas  a  seu  próprio

desenvolvimento,  são,  entre  outros,  objetivos  básicos  do

desenvolvimento  integral.  Para  alcançá-los  convêm,  da  mesma

forma,  em  dedicar  seus  maiores  esforços  à  consecução  das

seguintes  metas  básicas:  (…).  h)  Rápida  erradicação  do

analfabetismo e ampliação, para todos, das oportunidades no

campo da educação; (…). 

Artigo 47. Os Estados membros darão primordial importância,

dentro  dos  seus  planos  de  desenvolvimento,  ao  estímulo  da

educação, da ciência, da tecnologia e da cultura, orientadas no

sentido  do  melhoramento  integral  da  pessoa  humana  e  como

fundamento da democracia, da justiça social e do progresso. (…). 

Artigo  49.  Os  Estados  membros  empreenderão  os  maiores

esforços  para  assegurar,  de  acordo  com  suas  normas

constitucionais,  o  exercício  efetivo  do  direito  à  educação,
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observados  os  seguintes  princípios:  a)  O  ensino  primário,

obrigatório para a população em idade escolar, será estendido

também  a  todas  as  outras  pessoas  a  quem  possa  aproveitar.

Quando ministrado pelo Estado, será gratuito; (…). 

Artigo 50. Os Estados membros dispensarão especial atenção

à erradicação do analfabetismo, fortalecerão os sistemas de

educação  de  adultos  e  de  habilitação  para  o  trabalho,

assegurarão a toda a população o gozo dos bens da cultura e

promoverão o emprego de todos os meios de divulgação para o

cumprimento de tais propósitos.

Por sua vez, a Convenção sobre os Direitos da Criança

estabelece:

Artigo  18  (…).  2.  A  fim  de  garantir  e  promover  os  direitos

enunciados na presente convenção, os Estados Partes prestarão

assistência adequada aos pais e aos representantes legais para o

desempenho  de  suas  funções  no  que  tange  à  educação  da

criança e  assegurarão  a  criação  de  instituições,  instalações  e

serviços para o cuidado das crianças.

3. Os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas a

fim  de  que  as  crianças  cujos  pais  trabalhem  tenham  direito  a

beneficiar-se dos serviços de assistência social e creches a que

fazem jus.(…).

Artigo 28 

1. Os  Estados  Partes  reconhecem  o  direito  da  criança  à

educação e, a fim de que ela possa exercer progressivamente

e  em  igualdade  de  condições  esse  direito,  deverão

especialmente:  a)  tornar  o  ensino  primário  obrigatório  e

disponível gratuitamente para todos; (…). d) tornar a informação e

a  orientação  educacionais  e  profissionais  disponíveis  e

accessíveis a todas as crianças; e) adotar medidas para estimular

a freqüência regular às escolas e a redução do índice de evasão

escolar.
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2. Os Estados Partes adotarão todas as medidas necessárias para

assegurar  que  a  disciplina  escolar  seja  ministrada  de  maneira

compatível  com  a  dignidade  humana  da  criança  e  em

conformidade com a presente convenção.

Como se vê, além da proteção constitucional, o direito à

educação também é objeto de proteção no âmbito dos tratados internacionais,

sobretudo quanto à educação básica.

No direito brasileiro, a educação básica está organizada

em  três  níveis:  educação  infantil,  ensino  fundamental  e  ensino  médio.  O

legislador constitucional (art. 211, § 2º) deixou bastante clara a vocação dos

Municípios  para  atender,  com  prioridade,  a  educação  infantil  e  o  ensino

fundamental.

Nesta esteira, a Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9.394/96)

estabelece:

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais

dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos

educacionais da União e dos Estados;

II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;

III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;

IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do

seu sistema de ensino;

V -    oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e,

com prioridade,  o  ensino fundamental,  permitida  a  atuação

em  outros  níveis  de  ensino  somente  quando  estiverem

atendidas  plenamente  as  necessidades  de  sua  área  de

competência e  com  recursos  acima  dos  percentuais  mínimos

vinculados  pela  Constituição  Federal  à  manutenção  e
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desenvolvimento do ensino.

VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.

(…)

Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem:

I -  as instituições do ensino fundamental,  médio e de educação

infantil mantidas pelo Poder Público municipal;

II  -  as instituições de educação infantil  criadas e mantidas pela

iniciativa privada;

III – os órgãos municipais de educação.

Tamanha  é  a  importância  do  Município  na  garantia  do

pleno acesso à  educação  infantil  e  fundamental,  que o  legislador  limitou  a

atuação deste ente  federativo  em outros  níveis  de ensino,  salvo  depois de

atendido plenamente  as  necessidades  de sua área de  competência e  com

recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal

à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Dada  a  sua  qualificação  como  um dos  direitos  sociais

mais expressivos, subsumindo-se à noção e categoria dos direitos de segunda

geração ou dimensão, a educação enseja um dever de prestação positiva ao

Estado,  que  dele  só  desincumbirá  com  a  prestação  de  um  ensino  com

“garantia de padrão de qualidade”, nos termos do art. 206 da Constituição

Federal6. 

6 Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas
de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com
ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade.
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de
lei federal.
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O  Município  não  pode  menosprezar  o  direito  público

subjetivo à educação; tem a obrigação de entregar a prestação educacional,

sob pena de grave e injusta frustração de um compromisso constitucional.

Ressalte-se que o direito fundamental à educação não é

satisfeito  com  o  mero  acesso  à  sala  de  aula  (aspecto  quantitativo),  mas

envolve os meios e instrumentos necessários para a efetivo desenvolvimento

das potencialidades humanas (aspecto qualitativo). 

Não  é  outro  o  sentido  estabelecido  pela  Constituição

Federal, quando prevê que o ensino será ministrado, garantindo-se um padrão

de qualidade (art. 206, inciso VII, da Constituição Federal), tanto é assim que a

oferta  do  ensino  irregular  importa  na  responsabilidade  da  autoridade

competente  (art.  208,  §  2º,  da  CF).  Inclusive,  reveste-se  esse  comando

constitucional da natureza jurídica de princípio, orientando a construção do que

vem a ser considerado como direito fundamental à educação.

Isso porque,  sendo a educação um instrumento  para o

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e

sua qualificação para o trabalho, o mero acesso à educação é insuficiente. Daí

que as políticas de valorização dos docentes, de melhoria das instituições de

ensino, de democratização da participação dos pais e de toda a sociedade nos

rumos da educação devam ser metas a serem alcançadas.

Deveras, o direito à educação de qualidade, como direito

público subjetivo, é sindicável e eficaz. Por tal razão, não se expõe, em seu

processo  de  concretude,  às  avaliações  discricionárias  da  Administração

Pública, nem está sujeito ao puro arbítrio governamental. Eis a jurisprudência

do Supremo Tribunal Federal:
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AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.CARÊNCIA  DE  PROFESSORES.

UNIDADES  DE  ENSINO  PÚBLICO.  OMISSÃO  DA

ADMINISTRAÇÃO.  EDUCAÇÃO.  DIREITO  FUNDAMENTAL

INDISPONÍVEL. DEVER DO ESTADO. ARTS. 205, 208, IV E 211,

PARÁGRAFO  2º,  DA  CONSTITUIÇÃO  DO  BRASIL. 1.  A

educação  é  um  direito  fundamental  e  indisponível  dos

indivíduos. É dever do Estado propiciar meios que viabilizem

o seu exercício. Dever a ele imposto pelo preceito veiculado

pelo  artigo  20  da  Constituição  do  Brasil.  A omissão  da

Administração importa afronta à Constituição. 2. O Supremo fixou

entendimento  no  sentido  de  que  "[a]  educação  infantil,  por

qualificar-se  como direito  fundamental  de  toda  criança,  não  se

expõe,  em  seu  processo  de  concretização,  a  avaliações

meramente  discricionárias  da  Administração  Pública,  nem  se

subordina a razões de puro pragmatismo governamental […] (STF,

RE 594.018 AgR/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. EROS GRAU, julgado em

23/06/2009, Dje 06/08/2009).

Nesse quadro normativo, não há espaço para o Município

de  Paratinga aplicar os recursos recebidos da complementação do FUNDEF

em área ou serviço diverso da educação. 

IV -  DA  VINCULAÇÃO  CONSTITUCIONAL  À  EDUCAÇÃO.

PRECEDENTES RECENTÍSSIMOS DO STF (ACO 648, 660, 669, 700)

O FUNDEF – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério –, inserido em nosso

ordenamento jurídico por meio da Emenda Constitucional nº 14/96, visava a

criar  subvinculação  à  vinculação  constitucional  de  impostos  à  educação,
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especificamente para o ensino fundamental e valorização do magistério. 

Tal  fundo  foi  substituído  pelo  FUNDEB  –  Fundo  de

Manutenção e  Desenvolvimento  da Educação Básica  e  de  Valorização dos

Profissionais da Educação – criado pela Emenda Constitucional  n.º 53/06 e

regulamentado pela Lei nº 11.494/07, que possui escopo semelhante ao fundo

anterior,  consistente  em  promover  a  manutenção  e  o  desenvolvimento  da

educação básica. Trata-se de fundo contábil, de natureza vinculada, no qual

não  há  margem  de  discricionariedade  do  gestor  quanto  à  aplicação  dos

recursos, ainda quando recebidos por meio de precatório. 

Nesse  viés,  a  complementação  realizada  por  recursos

federais ocorre apenas quando o valor médio por aluno não alcançar o mínimo

definido nacionalmente,  conforme dispõe o art.  4º  da Lei  nº  11.494/077.  No

caso, os recursos aplicados na educação pelo Município de  Paratinga foram

insuficientes, tanto que necessitou da complementação da União.

A  Ação  Ordinária  n.º 2006.33.09.000746-5,  que

garantiu  ao  demandado  o  recebimento  de  verbas  a  título  de

complementação de valores do FUNDEF, tem como fundamento justamente

compelir a União a aplicar o valor mínimo anual por aluno destinado para a

educação fundamental no Município. Não pode agora, após a procedência de

sua pretensão, destinar o crédito para finalidades diversas das que motivaram

o ajuizamento da ação em face da União Federal.

7Art. 4o A União complementará os recursos dos Fundos sempre que, no âmbito de cada Estado e no
Distrito  Federal,  o  valor  médio  ponderado  por  aluno,  calculado  na  forma  do  Anexo  desta  Lei,  não
alcançar o mínimo definido nacionalmente, fixado de forma a que a complementação da União não seja
inferior aos valores previstos no inciso VII do caput do art. 60 do ADCT.
§ 1o O valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente constitui-se em valor de referência relativo
aos  anos  iniciais  do  ensino  fundamental  urbano  e  será  determinado  contabilmente  em  função  da
complementação da União. 
§ 2o O valor anual mínimo por aluno será definido nacionalmente, considerando-se a complementação da
União após a dedução da parcela de que trata o art. 7o desta Lei, relativa a programas direcionados para a
melhoria da qualidade da educação básica. 
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Nesse  sentido,  colaciona-se  decisão  recentíssima  do

Plenário  do  Tribunal  Pleno  do  Supremo  Tribunal  Federal,  que,  no

julgamento  conjunto  das  ACO´s  648,  660,  669  e  700,  reconheceu  que  a

complementação  ao  FUNDEF realizada  a  partir  do  valor  mínimo anual  por

aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de

suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de

desenvolvimento  e  manutenção  do  ensino  (acórdão  pendente  de

publicação):

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Ministro

Edson  Fachin,  que  redigirá  o  acórdão,  julgou  parcialmente

procedente a ação,  para  condenar a  parte  Ré ao pagamento

indenizatório  da  diferença  entre  os  valores  de

complementação  devidos  orçados  com  fundamento  no

Decreto 2.264/1997 e na fórmula de cálculo apresentada pela

parte  Autora,  durante  os  exercícios  financeiros  de  1998  a

2007, mantida  a  vinculação  da  receita,  mesmo  em  caráter

destinatório,  à  educação,  e,  como  consectários  legais,

determinou a incidência dos índices de atualização monetária e

juros  moratórios  os  fixados  no  Manual  de  Cálculos  da  Justiça

Federal  (atual  Resolução 267 de 2013 do Conselho  da Justiça

Federal), sobre as parcelas até 2009, a partir de quando o débito

deve ser corrigido nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com

a redação da Lei 11.960/09), honorários advocatícios deverão ser

fixados após a realização do cálculo aritmético, pro força do inciso

II do §4º do art. 85, CPC, (a partir dos elementos fixados nesta

decisão, observando as regras próprias de fixação de honorários

em face da Fazenda Pública -  art.  85,  §3º a 7º,  CPC/15),  com

pagamento de custas na forma da lei e da Resolução n. 581/2016

do STF. Ademais, o Tribunal fixou o seguinte entendimento: 1 - O

valor  da  complementação  da  União  ao  FUNDEF  deve  ser

calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído

da média nacional; 2 - A complementação ao FUNDEF realizada
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a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo

com  a  média  nacional  impõe  à  União  o  dever  de

suplementação  de  recursos,  mantida  a  vinculação

constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do

ensino. Vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Luiz Fux.

Ao final, o Tribunal, por maioria, deliberou delegar aos Ministros

Relatores a faculdade de decidirem monocraticamente as demais

ações cíveis originárias que tratem da mesma matéria, vencido o

Ministro Marco Aurélio. Impedido o Ministro Dias Toffoli. Ausentes,

justificadamente,  os  Ministros  Gilmar  Mendes,  Alexandre  de

Moraes,  e,  participando  do  Seminário  Jurídico  Ítalo-Brasileiro,

sobre  o  tema  Jurisdições  Superiores  e  Comparadas,  na  Corte

Suprema de  Cassação  Italiana  e  no  Conselho  da  Magistratura

Italiana, em Roma, na Itália, os Ministros Ricardo Lewandowski e

Dias  Toffoli.  Falaram:  pelo  autor,  Estado  da  Bahia,  o  Dr.  Sílvio

Avelino Pires Britto Júnior, Procurador do Estado da Bahia; e, pela

União, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, Advogada-Geral

da  União.  Presidiu  o  julgamento  a  Ministra  Cármen  Lúcia.

Plenário, 6.9.2017.  

A esse respeito, cumpre transcrever os seguintes trechos

do  voto  do  Ministro  Edson  Fachin  na  ACO  648/BA,  acerca  da  necessária

vinculação dos aludidos recursos à finalidade educacional: 

Ante  o  exposto,  acompanha-se  o  ministro  Relator  quanto  à

cognição das demandas, porém diverge-se para dar procedência

as presentes ações cíveis originárias, com a finalidade a condenar

a  parte  Ré  ao  pagamento  indenizatório  da  diferença  entre  os

valores  de  complementação  devidos  orçados  com  espeque  no

Decreto  2.264/1997 e na  fórmula  de  cálculo  apresentada pelas

partes Autoras, durante os exercícios financeiros de 1998 a 2007.

De  pronto,  impende  ressaltar  que  o  adimplemento  das

referidas  obrigações  por  parte  da  União  e  respectiva

disponibilidade  financeira  aos  Autores  vinculam-se  à

finalidade constitucional de promoção do direito à educação,
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única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas.

No mesmo sentido é o entendimento do TCU, que reunido

em  sessão  plenária  de  23/8/2017,  julgou  o  TC  005.506/2017-4,  de  cuja

ementa se extrai:

SUMÁRIO:  REPRESENTAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO

FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

E  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DE  CONTAS  DO  MARANHÃO.

IRREGULARIDADES  NA DESTINAÇÃO  DO  PAGAMENTO  DE

DIFERENÇAS  DE  COMPLEMENTAÇÃO  DEVIDA PELA UNIÃO

NO  ÂMBITO  DO  EXTINTO  FUNDEF.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA

CONDENANDO A UNIÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES JÁ

TRANSITADA  EM  JULGADO.  CONTRATAÇÃO  DE  TRÊS

ESCRITÓRIOS  DE  ADVOGACIA,  POR  INEXIGIBILIDADE  DE

LICITAÇÃO,  COM  A  FIXAÇÃO  DE  HONORÁRIOS

CORRESPONDENTES A 20% DO ÊXITO, POR CENTO E DEZ

MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO. RISCO DE DESVIO

DE  RECURSOS  CONSTITUCIONALMENTE  VINCULADOS  À

EDUCAÇÃO  PARA  O  PAGAMENTO  DE  HONORÁRIOS

CONTRATUAIS  EM  RAZÃO  DO  ARTIGO  22,  §4º,  DA  LEI

8906/1994.  VINCULAÇÃO  DE  ORDEM  CONSTITUCIONAL.

IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  EM  FINALIDADE

DIVERSA.PLÚRIMAS IRREGULARIDADES. DANO AO ERÁRIO.

RESPONSABILIDADE PESSOAL DO AGENTE QUE DEU CAUSA

AO  DESVIOS.  IRREGULARIDADES  GRAVÍSSIMAS.

DETERMINAÇÕES.

O fato de o pagamento ter ocorrido por meio de precatório

e  de  haver  uma  ou  outra  decisão,  isolada  e  monocrática,  permitindo  o

levantamento dos valores independentemente de depósito na conta específica

do FUNDEB, não modifica o panorama descrito.  Primeiro,  porque, como já

assentado, não é a forma ou o tempo de pagamento que definem a natureza

de um crédito público, mas sim a destinação que a Constituição e a lei  lhe
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conferiram – no caso, trata-se de um “crédito educacional”. Segundo, porque o

simples fato de o valor do precatório não ser depositado na conta do FUNDEB

não lhe retira a vinculação, visto que o objetivo de permitir o depósito em outro

tipo  de  conta  foi  não  gerar  confusão  com  os  valores  de  complementação

recebidos  anualmente  e  não  implicar  a  necessidade  de  devolução,  pelo

Município,  do  saldo  da  conta  ao  final  do  ano.  Terceiro,  porque  o  próprio

Tribunal de Contas dos Municípios/TCM-BA, por meio da Resolução TCM/BA

nº 1346/2016, determinou que “os recursos recebidos em decorrência de ação

ajuizada contra a União, objeto de precatórios, em virtude de insuficiência dos

depósitos  do  FUNDEF,  atual  FUNDEB,  referentes  a  exercícios  anteriores,

somente poderão ser aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino

básico, em conformidade com o disposto nas Leis Federais nº 9.394/1996 e

11.494/2007” (art. 1º), estabelecendo, inclusive, uma rubrica/conta específica:

“A contabilização  dos  recursos  recebidos  pelas  Prefeituras,  decorrentes  da

diferença  de  transferências  do  FUNDEF,  objeto  de  precatório,  deve  ser

efetuada  sob  a  rubrica  1724.03.00  –  Transferência  de  Recursos  da

Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do

Ensino  Fundamental  e  de  Valorização  do  Magistério  –  Fundef/Precatórios,

Fonte de Recursos 95 – Ação Judicial FUNDEF – Precatórios (art. 3º)8. 

Não  importa  a  conta  bancária  em  que  estejam

depositados  os  recursos;  a  sua  natureza  é  e  será  sempre  vinculada  à

educação. 

Quanto  à  eventual  tese  de  que  se  trata  de  verba  de

natureza indenizatória pelo que o ente local dispendeu, a maior, em razão da

complementação deficiente da União, não se pode aceitar argumento vazio,

destituído de elementos de prova a cargo de quem alega (art. 3732, II, CPC). O

8http://www.tcm.ba.gov.br/wp-content/uploads/2016/09/Resolu----o-1346-16_Precatorios-x-FUNDEF-
20.09.2016-vf.pdf 
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que se verifica, ao analisar os índices da qualidade da educação do Município

de  Paratinga,  é  que  os  estudantes  e  professores  é  que  sofreram  com  a

carência  de  recursos.  A  referida  municipalidade  possuía  o  índice  de

desenvolvimento da educação básica (IDEB) de 2.6 em 2005 e de 4.4  em

2017,  longe,  portanto,  do  patamar  educacional  dos  países  da  OCDE

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico)9.. 

Ora, um Município com tais índices deveria reconhecer a

prioridade da educação!

V. DA TUTELA CAUTELAR

O novo  Código de  Processo  Civil  (Lei  nº  13.105/2015)

trata  da  tutela  provisória,  dividindo-a  em  tutela  de  urgência  e  tutela  de

evidência (art. 294).

Comentando  o  art.  294  do  novel  CPC,  Teresa  Arruda

Alvim Wambier assevera que:

Este dispositivo inaugural o regime jurídico da tutela provisória no

NCPC, esclarecendo desde logo no  caput que o gênero (tutela

provisória) pode fundamentar-se em urgência e evidência. Ambas,

conquanto provisórias – ou seja, ainda sujeita a modificação após

o aprofundamento da cognição – não se confundem.

A  tutela  de  urgência  está  precipuamente  voltada  a  afastar  o

periculum  in  mora,  serve,  portanto,  para evitar  um  prejuízo

grave ou irreparável enquanto dura o processo  (agravamento

do dano ou a frustração integral da provável decisão favorável), ao

passo que  a  tutela  de evidência baseia-se exclusivamente  no

alto grau de probabilidade do direito invocado, concedendo,

9 http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/portal-ideb
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desde  já,  aquilo  que  muito  provavelmente  virá  ao  final.

(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; et. al. Primeiros comentários ao

novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015. p. 487).

Por sua vez, o art. 300, caput, do CPC, estabelece, como

requisitos da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano

ou o risco ao resultado útil do processo.

No  caso  em  exame,  a probabilidade  do  direito está

cabalmente demonstrada  na obrigatoriedade e necessidade de vinculação da

totalidade dos créditos oriundos da Ação de Cobrança nº 2006.33.09.000746-5

aos serviços e ações de manutenção e desenvolvimento da área da educação,

conforme preconiza a Constituição Federal, a legislação infraconstitucional, a

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e o entendimento dos órgãos de

controle (TCU e TCM-BA).

De outra banda,  o  periculum in mora justifica-se pelo

fato de que o crédito público representado pelo precatório oriundo da Ação nº

2006.33.09.000746-5,  depositado nas contas de titularidade do Município de

Paratinga, vem sendo utilizado para efetuar despesas em outras áreas diversas

da educação, sendo adotadas medidas pelo poder público municipal para que

haja  a  desafetação  destes  recursos,  conforme  se  verifica  do  depoimento

prestado pelo Presidente do SINDISPAR, da Lei Municipal nº 850/2017 e dos

extratos bancários de fls.09-38.

Portanto,  é  evidente  que  a  demora  no  provimento

jurisdicional poderá acarretar a ineficácia do provimento final e provocar dano

irreparável ou de difícil reparação, dada a possibilidade de dissipação integral

do crédito de maneira indevida, com o risco de não reaver os valores de forma

total.
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Outrossim, o art. 12 da Lei nº 7.347/85 aduz que “poderá

o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão

sujeita a agravo”. Para tanto, devem estar presentes o periculum in mora e o

fumus boni iuris.

Acrescente-se ainda que, conforme determina o art. 84 do

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), aplicável a todas as ações

civis públicas por força do art. 21 da Lei nº 7.347/85, “na ação que tenha por

objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a

tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o

resultado prático equivalente ao do adimplemento”.

Ademais,  não  há  que  se  falar  em  perigo  de

irreversibilidade caso seja concedida a medida de urgência pleiteada, uma vez

que, em sendo julgada improcedente a presente demanda, os recursos estarão

garantidos e poderão ser utilizados posteriormente. Insista-se, por outro lado,

que o contrário não é verdadeiro, haja vista que, no quadro atual, não se tem

qualquer garantia de destinação republicana, legal e legítima, desses recursos. 

Ex positis,  estando presentes os requisitos preceituados

no art. 12 da Lei n° 7.347/85,  requer a concessão de medida de urgência,

determinando-se a indisponibilidade do montante de até R$ 20.045.417,80,

recebido pelo Município de Paratinga/BA, referente ao crédito público oriundo

da  Ação  de  Cobrança nº  2006.33.09.000746-5 (precatório  nº  333668-

81.2014.4.01.9198/BA), existente em  quaisquer contas públicas do Município

de  Paratinga,  dentre  as  quais:  Conta  nº  17730  –  XA  (PMP  FUNDEF

PRECATÓRIOS ALP), Agência 2407-4, do Banco do Brasil, e Conta nº 5-0

(CONTA  CORRENTE  LIVRE  MOVIMENTO),  Agência  4577-0,  da  Caixa

Econômica Federal.
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VI - DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAIS

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

requer:

a) a  concessão,  inaudita  altera  parte, de  tutela

provisória  cautelar  de  urgência,  para  tornar  indisponível,  via  sistema

BACENJUD, o valor recebido pelo Município de Paratinga a título do precatório

nº 333668-81.2014.4.01.9198/BA, até o montante de  R$ 20.045.417,80 (vinte

milhões,  quarenta  e  cinco  mil,  quatrocentos  e  dezessete  reais,  e  oitenta

centavos), existente na Conta nº 17730 – XA (PMP FUNDEF PRECATORIOS

ALP),  Agência  2407-4,  do  Banco  do  Brasil,  e  na  Conta  nº  5-0  (CONTA

CORRENTE  LIVRE  MOVIMENTO),  Agência  4577-0,  da  Caixa  Econômica

Federal, ou em quaisquer outras contas públicas do Município, permanecendo

a indisponibilidade até, pelo menos, a apresentação, pelo demandado, de um

Plano  de  Aplicação  dos  recursos  exclusivamente  nas  ações  e  serviços  da

educação,  previamente discutido e aprovado pela comunidade local,  com a

participação, ao menos, do CACS - Conselho de Acompanhamento e Controle

Social  do  FUNDEB  e  de  representantes  das  entidades  de  classe  dos

professores;

c)  a  designação de audiência  de  conciliação,  conforme

previsto no art. 334 do CPC, após a análise do pedido liminar, dada a urgência;

d) a citação do Município de Paratinga/BA para, querendo,

contestar a presente demanda;

e) a procedência do pedido para:

e.1) impor ao Município de Paratinga/BA a obrigação de

aplicar  integralmente  o  crédito  público  oriundo  da  Ação  de  Cobrança  nº
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2006.33.09.000746-5 em  ações  e  programas  de  manutenção  e

desenvolvimento da educação básica, com a criação de uma conta específica

para fins de movimentação financeira dos valores, sem prejuízo da aplicação

do mínimo constitucional  nessa área social  e da complementação realizada

pela União atualmente para fins do FUNDEB, cominando-se multa pessoal ao

gestor que dê causa a eventual descumprimento;

e.2)  impor ao Município de Paratinga/BA a obrigação de

elaborar  Plano  de  Aplicação  para  assegurar  a  gestão  transparente  e

responsável dos recursos públicos;

f)  a  condenação  do  demandado  nos  ônus  da

sucumbência.

Protesta  pela  produção  de  provas  por  todos  os  meios

admissíveis  em  direito,  tais  como  apresentação  de  documentos,  oitiva  de

testemunhas  e  realização  de  perícias  e  inspeções  judiciais,  caso  estas  se

façam necessárias.

Requer  ainda  a  dispensa  do  pagamento  das  custas,

emolumentos e outros encargos,  em vista do disposto no art.  18 da Lei  nº

7.347/85.

Dá-se  à  causa  o  valor  de R$  20.045.417,80 (vinte

milhões,  quarenta  e  cinco  mil,  quatrocentos  e  dezessete  reais,  e  oitenta

centavos). 

Guanambi/BA, 23 de outubro de 2017.

ADNILSON GONÇALVES DA SILVA

Procurador da República
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