
Rua Benjamim Vieira Costa, nº 1014, Vomita Mel, Guanambi/BA

CEP 46.430-000 – Tel.: (77) 3451-8300 – Fax.: (77) 3451-8308

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA

DE GUANAMBI/BA

Ref.: IC nº 1.14.009.000214/2016-21

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no

exercício das atribuições inseridas no art. 129, III, da CRFB e no art. 5º, I, da Lei 7.347/85,

com base nos elementos de informação reunidos no procedimento em epígrafe, vem propor

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

em face do MUNICÍPIO DE IUIÚ/BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no

CNPJ  sob  o  nº  16.416.158/0001-87,  com  sede  na  Praça  Abílio  Pereira,  232,  Centro,

Iuiú/BA, CEP 46.438-000, representado por seu Prefeito Reinaldo Barbosa de Góes; pelos

fatos e fundamentos adiante expostos:

1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

A competência geral em matéria cível da Justiça Federal é disciplinada pelo art.

109, I, da CRFB, que estabelece:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade ou empresa pública federal forem

interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as

de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à

Justiça do Trabalho;

Em matéria não penal, a competência da Justiça Federal firma-se sempre que a

União, entidade autárquica ou empresa pública federal figurem na relação processual como

autoras, rés, assistentes ou opoentes – uma competência, portanto, ratione personae.
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É hoje pacífica a tese de que, por ser órgão da União, o ajuizamento de ação civil

pelo Ministério Público Federal, por si só, suscita competência da Justiça Federal. O aresto

abaixo é ilustrativo:

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  ART.  109,  I,  DA  CF.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. "A ação civil pública, como as demais, submete-se, quanto à competência,

à regra  estabelecida no art. 109, I, da Constituição Federal,  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"  (REsp  1283737/DF,  Rel.  Ministro  Luis  Felipe  Salomão,  Quarta

Turma,  DJe  25/03/2014).  Nesse  sentido:  AgRg  no  CC 122.629/ES,  Rel.

Ministro  Benedito  Gonçalves,  Primeira  Seção,  DJe  02/12/2013,  CC

40534/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavaski, DJU de 17/05/04; AgRg no CC

107.638/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 20/4/2012, e

REsp 1.249.118/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe

28/11/2014.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1534263/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA

TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016)

Dúvidas não pairam, destarte, sobre a competência da Justiça Federal in casu.

2. FATOS

O Município  de Iuiú/BA ajuizou contra  a União,  perante a  Vara Federal  da

Seção Judiciária  de  Guanambi/BA,  ação de  rito  ordinária  tombada sob o  nº  0002994-

90.2006.4.01.3309,  na  qual  pretendia  que  o  cálculo  do  valor  mínimo  anual  por  aluno

destinado  à  educação  fundamental  fosse  estabelecido  na  proporção  da  receita  total

(nacional)  para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e Valorização do

Magistério (FUNDEF) e da matrícula total (nacional), acrescida do quantitativo estimado de

novas matrículas, conforme o art. 6º, §1º, da Lei 9.424/96.

Tal  pretensão provinha da circunstância de a União, segundo defendido pelo

Município autor,  haver se limitado a atualizar  monetariamente pelo INPC/IBGE o valor

inicial fixado por aluno para o exercício de 1997.

Ao fim, a demanda foi julgada procedente, condenando-se a União a pagar ao

Município de Iuiú/BA as diferenças a título de complementação do FUNDEF.
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Já na fase executiva, a União opôs embargos, registrados sob o nº 0005835-

43.2015.4.01.3309, para discussão acerca do quantum debeatur, remanescendo, contudo,

parcela  incontroversa  de  R$  8.416.631,72  (oito  milhões,  quatrocentos  e  dezesseis  mil,

seiscentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos) cuja requisição já foi ordenada em

favor do Município.

O  numerário,  portanto,  pode  ser  recebido  a  qualquer  instante  pela

municipalidade e, registre-se, pode assumir monta mais elevada caso os embargos opostos

pela União resultem em improcedência.

No  âmbito  desta  Procuradoria,  instaurou-se  o  Inquérito  Civil  nº  1.14.

009.000214/2016-21  com  o  intuito  de  identificarem-se  os  Municípios  da  região  que

perceberiam  recursos  da  mesma  natureza  (complementação  de  verbas  do  FUNDEF)  e

recomendar-se  sua  aplicação  na  precisa  finalidade  a  que  legalmente  vinculados:

manutenção e desenvolvimento do ensino e valorização do magistério (Lei 9.424/96, que

instituiu o FUNDEF, hoje substituído pelo FUNDEB, regido pela Lei 11.494/07).

Em  seus  autos,  com  base  no  art.  6º,  XX,  da  LC  75/93,  expediu-se  a

Recomendação 55/2016, que, dentre outros pontos, orientava os Municípios a:

“a) aplique as verbas decorrentes de precatórios do FUNDEF (diferenças de

complementação federal) exclusivamente na manutenção e desenvolvimento

do  ensino  e  valorização  do  magistério,  em  atenção  ao  art.  2º  da  Lei

9.424/96, salvo autorização judicial literal e expressa em decisão judicial

para emprego em finalidades distintas”.

Em  resposta,  a  Prefeitura  de  Iuiú/BA  comunicou  que,  no  seu  entender,  a

complementação oriunda da ação judicial teria natureza de reparação civil, de modo a ser

livre  o  seu  emprego  pela  administração,  sujeitando-se  apenas  aos  percentuais  que  a

Constituição obrigatoriamente destina à educação e à saúde.

Referida intenção, por atentatória ao preceito normativo de integral vinculação

dos recursos do FUNDEF/FUNDEB a fins educacionais, exige rechaço.

3. DIREITO

A. Direito à educação – Papel do Município na garantia de acesso à educação

A  educação  de  qualidade  consubstancia-se  em  prerrogativa  fundamental  do

cidadão, entalhada no artigo 6º da CRFB, e enquadra-se na segunda geração de direitos,

impondo-se ao Estado um facere, vale dizer, uma prestação positiva.
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Com efeito, a ordem constitucional, dado seu caráter dirigente, comanda o Poder

Público ao dever de concretizar o acesso ao serviço educacional como reflexo do princípio

fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III).

É certo que a educação configura direito estendido a todos pela Carta Política e

tem  efetivação  direcionada  primordialmente  ao  Poder  Público,  responsável  que  é  pela

criação de  políticas e  por proporcionar  condições objetivas  para real  acesso ao  sistema

educacional.

Assim prevê a Constituição:

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.

Ante sua qualificação como interesse social dos mais expressivos, a educação

enseja um dever de prestação positiva ao Estado, que dele só desincumbirá por meio da

estruturação de um sistema de ensino estribado em princípios básicos (art. 206 da CRFB).

Cabe referir, nesse ponto, a observação de PINTO FERREIRA1, quando adverte –

considerada a ilusão que o caráter meramente retórico das proclamações constitucionais

muitas vezes pode sugerir sobre a necessidade de se conferir real eficácia a esse direito

essencial, cuja concretização não pode ser comprometida pela inação do Poder Público:

“O direito à educação necessita ter eficácia. Sendo considerado como um

direito público subjetivo do particular, ele consiste na faculdade que tem o

particular de exigir do Estado o cumprimento de determinadas prestações.

Para que fosse cumprido o direito à educação, seria necessário que ele fosse

dotado de eficácia e acionabilidade (...)”.

Nesses  termos,  há direito  público  subjetivo  à  educação.  O Estado não pode

menosprezá-lo, porquanto lhe recaia a obrigação de prestá-lo positivamente, sob pena de

grave frustração de um compromisso constitucional.

É de se ressaltar, ademais, que o direito fundamental à educação não se firma

de maneira meramente quantitativa, mas também sob o aspecto qualitativo. Além do acesso

aos  meios  para  se  educar,  é  necessário  que  tais  instrumentos  sejam  qualitativamente

sustentáveis.

1FERREIRA, Pinto. Educação e Constituinte. Revista de informação legislativa, v.23, nº 92, p. 171-194,
out./dez.  de  1986,  pág.  171-173  [disponível  em:
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/181734/000427044.pdf?sequence=3]
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Sem dúvida,  não basta simples acesso à escola,  mas sim a entrega de uma

escola digna, que ofereça condições mínimas de prestação do ensino. O direito à educação

não  se  conforma  na  mera  matrícula  dos  estudantes,  não  pode  ser  mero  amontoado

numérico de alunos. Busca-se, isto sim, a efetiva formação humana, que depende da boa

qualidade do ensino e do ambiente onde é ministrado.

Não é outro o sentido estabelecido pela Constituição Federal, quando prevê que

o ensino será prestado sob um padrão de qualidade (art. 206, VII) – tanto é assim que sua

oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente por expressa disposição

(art. 208, §2º).

Enquanto  instrumento  para  o  pleno  desenvolvimento  da  pessoa,  para  seu

preparo,  exercício  da  cidadania  e  para  qualificação  ante  o  trabalho,  o  mero  acesso  à

educação  é  um  minimum,  insuficiente,  sendo  também  imperativas,  como  metas  a  se

alcançar, as políticas de valorização dos docentes, a melhoria das instituições de ensino e a

democratização da participação dos pais e de toda a sociedade nos rumos da educação.

Visto  o  caráter  da  educação  de  qualidade  como  direito  público  subjetivo  e

indissociável da formação da personalidade, sua consecução é justiciável, como de resto

todo direito fundamental o é. Por tal razão, não se expõe, em seu processo de concretude, a

avaliações  discricionárias  da  Administração  Pública  nem  está  sujeita  ao  puro  arbítrio

governamental. Eis a jurisprudência da Suprema Corte:

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).

A propósito especificamente da atribuição municipal, estipula o art. 23, V, da

CRFB:
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Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios:

(...);

V -  proporcionar os meios de acesso à cultura,  à  educação,  à ciência,  à

tecnologia, à pesquisa e à inovação; (Redação dada pela EC 85/2015)

Tem-se aí competência material comum que, disposta em sentido amplo, erige o

dever de não só da prestação do ensino em si, mas também de se prover a organização e

estrutura para que os cidadãos alcancem pleno acesso à educação.

No direito brasileiro a educação básica está organizada em três níveis: educação

infantil, ensino fundamental e ensino médio. Dentre essas três etapas, o constituinte (art.

211, §2º) deixou clara a vocação dos Municípios para atender, com prioridade, à educação

infantil e ao ensino fundamental.

Nessa 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 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 proibiu a atuação desse ente federativo em outros

níveis de ensino, salvo  depois de plenamente atendidas as necessidades de sua área de

competência e  com  recursos  acima  dos  percentuais  mínimos  vinculados  ao  setor  pela
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Constituição Federal.

B. Vinculação do crédito público do Município ao desenvolvimento da educação

A ação de rito ordinário nº 0002994-90.2006.4.01.3309, ajuizada pelo Município

de Iuiú/BA, teve como objetivo a complementação do repasse do FUNDEF pela União.

O  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  do  Ensino  Fundamental  e  de

Valorização  do  Magistério  (FUNDEF)  foi  instituído  pela  EC  nº  14/1996  e  sua

regulamentação foi traçada pela Lei 9.424/96 e Decreto 2.264/97. Nacionalmente, o Fundo

foi implantado em 1° de janeiro de 1998, quando a nova sistemática de redistribuição dos

recursos destinados ao Ensino Fundamental passou a vigorar.

A  maior  inovação  do  FUNDEF  consistiu  na  mudança  da  fórmula  de

financiamento  do  Ensino  Fundamental  (1ª  a  8ª  séries  do  antigo  1º  grau)  no  país,  ao

subvincular uma parcela dos recursos a esse nível de ensino. Além disso, introduziu novos

critérios de distribuição e utilização das verbas correspondentes, promovendo a partilha de

recursos entre o Governo Estadual e os municipais de acordo com o número de alunos

atendidos em cada rede.

O  FUNDEF  era  caracterizado  como  um  fundo  de  natureza  contábil,  com  o

mesmo tratamento dispensado ao Fundo de Participação dos Estados (FPE) e ao Fundo de

Participação  dos  Municípios  (FPM).  Isso  significa  que  seus  recursos  eram  repassados

automaticamente  aos  Estados  e  Municípios  de  acordo  com coeficientes  de  distribuição

estabelecidos e publicados previamente. As receitas e despesas, por sua vez, deveriam estar

previstas no orçamento e a execução, contabilizada de forma específica.

Genericamente, na linha do que prega o art. 71 da Lei 4.320/64, um fundo pode

ser definido como o produto de receitas específicas que, por lei, se vinculam à realização de

determinados objetivos.

Por sua natureza jurídica de fundo especial, os recursos do FUNDEF deveriam

ser  aplicados  na  manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino  fundamental  público  e  na

valorização  de  seu  magistério  (art.  2º  da  Lei  9.424/96),  assim minimizando  o  juízo  de

conveniência e oportunidade do gestor.

No evoluir da política estatal, o FUNDEF foi sucedido pelo Fundo de Manutenção

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –

FUNDEB, após alteração do art. 60 do ADCT pela EC n° 53/2006.

Com a modificação do texto constitucional, editou-se a Lei 11.494/07, que rege

o FUNDEB. Os seguintes excertos são relevantes na espécie:
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Art. 1º É instituído,  no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, um

Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de

Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil,

nos termos do art. 60 do Ato das Disposições  Constitucionais Transitórias –

ADCT.

(...)

Art.  2º  Os  Fundos  destinam-se  à  manutenção  e  ao  desenvolvimento  da

educação básica pública e à valorização dos trabalhadores em educação,

incluindo sua condigna remuneração, observado o disposto nesta Lei.

(...)

Art.  21.  Os  recursos  dos  Fundos,  inclusive  aqueles  oriundos  de

complementação  da  União,  serão  utilizados  pelos  Estados,  pelo  Distrito

Federal  e  pelos  Municípios,  no  exercício  financeiro  em  que  lhes  forem

creditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento

do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

(...)

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos

Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do

magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

(...)

Art. 23. É vedada a utilização dos recursos dos Fundos:

I - no financiamento das despesas não consideradas como de manutenção e

desenvolvimento da educação básica, conforme o art. 71 da Lei nº 9.394, de

20 de dezembro de 1996;

II  -  como garantia ou contrapartida de operações de crédito,  internas ou

externas, contraídas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios

que  não  se  destinem ao  financiamento  de  projetos,  ações  ou  programas

considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a

educação básica.

(...)

Art. 28. O descumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal

e  do  disposto  nesta  Lei  sujeitará  os  Estados  e  o  Distrito  Federal  à

intervenção da União, e os Municípios à intervenção dos respectivos Estados

a que pertencem, nos termos da alínea e do inciso VII do caput do  art. 34 e

do inciso III do caput do art. 35 da Constituição Federal. (grifo nosso).

Percebe-se  que,  na  mesma  toada  que  o  FUNDEF,  é  vedada  a  utilização  de

recursos  do  FUNDEB  na  realização  de  despesas  não  relacionadas  à  manutenção  e

desenvolvimento  da educação básica,  sob pena de  caraterização de  ato  de  improbidade

administrativa e até de intervenção nos Municípios.

Com  efeito,  a  partir  da  interpretação  das  normas  constitucionais  e

infraconstitucionais  a  respeito  do  FUNDEF/FUNDEB,  evidencia-se  que  sua  finalidade  é
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exclusivamente a promoção de um sistema educacional básico e fundamental de qualidade,

atendendo-se, em última instância, ao ideal de redução da desigualdade social (art. 3º, III,

da CRFB).

Nesse viés, seria no mínimo incongruente que a verba integrante desse fundo, a

ser repassada ao Município de Iuiú/BA por força de sentença judicial, servisse a propósito

outro que não a melhoria da rede e da qualidade do ensino. Sem dúvida, tal crédito não se

sujeita à livre disponibilidade pelo ente público, sendo certo que o fato de ter origem em

precatório em nada mitiga o liame à educação.

A bem da verdade, soa bastante contraditório, por um lado, pleitear que a União

repasse os valores seguindo a metodologia correta do FUNDEF e, por outro, após vitória na

ação, desejar gastar como se de um cheque em branco se cuidasse.

Decerto não foi esse o intento dos julgadores que reconheceram o equívoco da

União  e  determinaram  a  complementação  ao  Município,  concorde  se  observa  da

jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -  “OMISSÃO”  -  PREQUESTIONAMENTO -

NOVA REDAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97 – JUROS DE MORA E

CORREÇÃO  MONETÁRIA  –  MATÉRIA  PROCESSUAL  DE  APLICAÇÃO

IMEDIATA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS EM PARTE. 

1  –  Despicienda  a  expressa  manifestação  no  acórdão  da  vinculação  da

quantia advinda da condenação à conta do FUNDEF, visto que é consectário

lógico que as quantias repassadas a menor ao Fundo devem ser por este

utilizadas (no caso, pelo seu sucessor, o FUNDEB – EC n. 53/2006). 

2 – (...).

(EDAC 0008456-82.2007.4.01.3700/MA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL

LUCIANO  TOLENTINO  AMARAL,  SÉTIMA  TURMA,  e-DJF1  p.610  de

03/08/2012)

PROCESSUAL  CIVIL.  CONSTITUCIONAL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.

CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  FUNDO  DE  MANUTENÇÃO  E

DESENVOLVIMENTO  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL  E  VALORIZAÇÃO  DO

MAGISTÉRIO  –  FUNDEF.  REPASSES  EFETUADOS  A  MENOR.  VMMA.

LITISPENDÊNCIA.  INOCORRÊNCIA.  VINCULAÇÃO  DO  PRECATÓRIO  À

EDUCAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  JUROS.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  VERBA

HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. MAJORAÇÃO.

1. (…).

7.  Em se tratando de diferenças alusivas ao FUNDEF, justifica-se a sua

vinculação,  quando  pagas,  a  finalidades  relacionadas  à  área  a  que  se

destina, qual seja, à educação.

8.  Incumbe à UNIÃO apenas proceder ao pagamento dos valores devidos e

reconhecidos no título judicial exequendo, restando a possibilidade de, em
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ação  autônoma,  ou  através  do  Ministério  Público,  promover  a

fiscalização/investigação de possível desvio de finalidade de verba pública da

educação, com a responsabilização daqueles que firmaram o contrato em

detrimento do Erário (TRF-5ª R.,  2ª T.,  AG 126413/PE, rel.  Des.  Federal

Rubens de Mendonça Canuto (Convocado), DJ 13/09/12, p. 465).

9. (…).

(PROCESSO:  08000711520154058003,  AC/AL,  DESEMBARGADOR

FEDERAL  PAULO  MACHADO  CORDEIRO,  3ª  Turma,  JULGAMENTO:

09/12/2016, PUBLICAÇÃO: )

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  JUDICIAL.

VMAA. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF. EXIGIBILIDADE

DO  TÍTULO.  DESNECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  DO  DANO.

CONTADORIA. EXCESSO AFASTADO.  VINCULAÇÃO À EDUCAÇÃO E NÃO

AO FUNDEB JÁ DETERMINADA EM SENTENÇA. (…) 3. A ação ordinária

objetivava a complementação dos valores do FUNDEF, que não lhe foram

transferidos  voluntariamente,  portanto  o  crédito  judicial  equivale  a  uma

indenização à Prefeitura para a recomposição desses recursos devidos. 4. O

pagamento do precatório não pode ser vinculado a uma conta específica, no

caso, ao FUNDEB, mas tão somente utilizado e administrado pela Edilidade

para a finalidade da educação conforme a necessidade da Municipalidade,

tal  como  determinado  na  sentença.  5.  (…).  (TRF-5,  Apelação  Cível  nº

00004438020144058310, 1ª Turma, Rel. Des. Federal Manoel Erhardt,  j.

20/08/2015, DJE de 27/08/2015).

Em reforço, o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia aprovou a Resolução

nº 1346/2016, a advertir os Prefeitos de que os recursos oriundos de precatórios referentes

ao FUNDEF só poderão ser aplicados em educação, nos termos da Lei 11.494/07, sob pena

de caracterização de desvio de finalidade. Na resolução, a Corte de Contas alertou que, em

caso  de  descumprimento,  os  gestores  estão  sujeitos  a  penas  administrativas  e  a

representação ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

Não há base legal, portanto, para que a complementação das verbas do FUNDEF

seja empenhada em fim alheio à educação.

C. Panorama da educação no Município de Iuiú/BA

No tocante à situação específica do Município de Iuiú/BA, é de se destacar que o

índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB) é de  4,2 (4ª série/5º ano) e 3,4 (8ª

série/9º ano), no exercício de 2015, longe, portanto, do patamar educacional que tem hoje a

média  dos  países  da  Organização  para  a  Cooperação  e  Desenvolvimento  Econômico

(OCDE)2.

2 http://ideb.inep.gov.br/resultado/
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Esse o  quadro,  a  adequada aplicação  no campo educacional  dos  valores  do

precatório a ser expedido nos autos da ação nº 0002994-90.2006.4.01.3309, para além de

obrigatória, representa  uma  grande  oportunidade  para  se  incrementar  a  qualidade  do

ensino e alterar-se o caótico estado da atualidade.

Aliás, o real êxito da ação proposta pelo Município transcende o mero resgate da

quantia não repassada, residindo, em verdade, na construção de um sistema de ensino de

qualidade que bem prepare o alunado, finalidade última do FUNDEF/FUNDEB.

Repise-se: não faz sentido que outro seja o destino de tais verbas, uma vez que,

se  a  União  os  tivesse  repassado  no  tempo  correto,  os  recursos  seriam  investidos  na

educação.  Desse  modo,  se  antes  não  havia,  tampouco  hoje  há  espaço  para

discricionariedade do gestor sobre a área em que os recursos serão empregados – ainda

mais se se pesarem os baixos indicadores da educação em Iuiú/BA, verdadeiros indícios de

que o repasse não realizado fez falta e de que persiste a necessidade de que o recurso seja

revertido à educação.

4. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

O novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei  13.105/15)  trata  da  tutela  provisória,

dividindo-a em de urgência e de evidência (art. 294).

O art. 300 do CPC estabelece os requisitos da tutela de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que

evidenciem a  probabilidade  do  direito  e  o  perigo  de  dano  ou  o  risco  ao

resultado útil do processo.

Na mesma senda, o art. 12 da Lei 7.347/85 prega 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.

No  caso  em exame,  a  probabilidade  do  direito  consubstancia-se  no  vínculo,

desenhado pela lei e pela Constituição, da totalidade dos créditos oriundos de demanda

judicial  nº 0002994-90.2006.4.01.3309  aos  serviços  e  ações  de  manutenção  e

desenvolvimento da educação, na forma acima explanada.

De  outra  banda,  o  periculum in  mora justifica-se  pelo  fato  de  que  o  atual

Prefeito de Iuiú/BA já manifestou clara intenção de empregar o crédito público em área

diversa da educacional tão-logo o receba.

A  propósito,  em  que  pese  os  recursos  ainda  não  estejam  à  disposição  do

11



     MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
   PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GUANAMBI/BA

Município, sabe-se, afora o fato de que o precatório pode ser expedido a qualquer momento,

que administrações municipais são lestas na aplicação de verbas, de modo que o aguardo

de seu efetivo aporte pode implicar frustração da vinculação legal. A título exemplificativo,

lembre-se que tramita neste Juízo ação com idêntico objeto, de nº 6996-54.2016.4.01.3309,

aforada contra o Município de Caetité/BA, em cujos autos se constatou que o ente público

gastou os recursos provindos do precatório antes do pronunciamento judicial  sobre seu

vínculo legal à educação.

De mais a mais, se o empenho dos valores em questão for livre, como pensa a

administração do ente público requerido, o gasto poderá se dirigir até mesmo a rubricas de

satisfação independente de prévia licitação (e.g., pagamento da remuneração de servidores

em geral).

Desse cenário, há que se convir que, sem ordem restritiva, esvazia-se qualquer

possibilidade de controle sobre o destino da quantia assim que adentre o cofre municipal.

Por fim, não há que se falar em perigo de irreversibilidade caso seja concedida a

medida de urgência, uma vez que, na eventualidade de improcedência desta demanda, os

recursos estarão garantidos ao réu e poderão ser utilizados de imediato.

5. PEDIDOS

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

1) A  concessão  de  tutela  provisória  de  urgência  para  que,  sob  pena  de  multa

pessoal ao gestor em caso de descumprimento, se restrinja a possibilidade de

aplicação  dos  recursos  provindos  da  ação  nº  0002994-90.2006.4.01.3309  à

manutenção e desenvolvimento da educação, com criação de conta específica

para fins de movimentação dos valores;

2) A designação de audiência de conciliação (art. 334 do CPC);

3) A citação do Município de Iuiú/BA para que, caso queira, conteste a ação;

4) A intimação da União para que tome ciência desta ação e nela intervenha caso

entenda pertinente (art. 5º, §2º, da Lei 7.347/85);

5) Ao final, seja a ação julgada procedente, condenando-se o Município de Iuiú/BA

a:

a) Aplicar integralmente o crédito público oriundo da ação nº 0002994-

90.2006.4.01.3309 na manutenção e desenvolvimento da educação,

com  criação  de  uma  conta  específica para  fins  de  movimentação
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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;

b) Elaborar, em prazo razoável, plano de aplicação dos recursos, de modo

a garantir-se sua utilização racional e transparente.

Protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito.

Dá à causa o valor de R$ 8.416.631,72 (oito milhões, quatrocentos e dezesseis

mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos).

P. Deferimento.

Guanambi/BA, 06 de abril de 2017.

CARLOS VÍTOR DE OLIVEIRA PIRES

PROCURADOR DA REPÚBLICA
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