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SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória proposta pelo Município de
Brumado em relação à União, em que alega haver dúvida objetiva, que dá
suporte à pertinência da certificação declaratória, quanto à vinculação ou não de
gastos dos recursos integrantes do património do Autor, para os fins
educacionais afetados legalmente ao FUNDEF, tendo em vista Recomendação
do MPF e Resolução emitida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado
da Bahia.

Narra o Autor que, em 2003, propôs ação judicial (autos
2003.31945-7) em face da União, cobrando as diferenças repassadas a menor a
título de FUNDEF dos exercícios de 1998 a 2002, ante a fixação do Valor
Mínimo Anual por Aluno (VMAA) ter sido realizada em desacordo e aquém do
quanto determinado pela Lei 9.424/1996. Essa causa foi julgada procedente
pelo TRF-ia Região, tendo a sentença transitado em julgado. Em fase de
execução, o reconhecimento parcial pela União implicou a liberação do
incontroverso, no ano de 2017.

Sustenta que é equivocada a compreensão de que os
recursos depositados em conta do Autor e provenientes do processo em que se
discutiu o repasse a menor devam ser aplicados exclusivamente na educação,
pois, afirma, é inegável sua natureza indenizatória.

Argumenta, na busca pela melhor solução ao problema
instalado, com a superação lógico-dedutiva através de abertura do sistema e de
raciocínio tópico e métodos fundados na análise do caso particular
isoladamente.

Na defesa da natureza indenizatória dos valores obtidos
por ação judicial, alega que nem mesmo existe mais o FUNDEF, substituído que
foi pelo atual FUNDEB, o que significa transição da educação fundamental para
a básica, sendo que este último fundo contém regramento próprio, estando
vedado inserir nele recursos estranhos aos constitucionalmente determinados.
Argui também que as finalidades da educação fundamental foram cumpridas
com investimentos impactantes em reformas de escolas, execução de projeto
ousado de Escola em Tempo Integral e publicação de Plano de Carreira dos
Profissionais do Magistério, cumprindo-se integralmente a Lei do Piso.

Salienta que a sistemática de pagamento de precatório não
admite vinculação, conforme reiterada interpretação jurisprudencial.
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Igualmente desvinculadas ou não-afetadas são as receitas públicas em geral,
afora aquela vinculação que decorre de disciplina legal, a exemplo dos fundos
públicos. Adita que a natureza indenizatória dos valores decorre do próprio
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é garantido
pagamento dos honorários advocatícios (STJ, REsp 1.5O9-457/PE).

Argumenta que existem diversos outros elementos que
devem ser inseridos no contexto educacional, quais sejam, infraestrutura e
saúde. Exemplifica com a necessidade de trabalhos significativos que militam
favoravelmente na educação, como asfaltamento de estradas que ligam distritos
municipais para permitir melhor qualidade do transporte dos alunos e do acesso
à escola. A isso se acrescenta a própria pavimentação de ruas urbanas que dão
acesso à escolas.

A par disso, elenca as escolas de tempo integral, das quais,
segundo ele, há 20 em Brumado, de um total de 30 escolas, sendo que a
integralidade do tempo aí é de fato existente, cabendo ao Município custear
atividades lúdicas, esportivas e pedagógicas, além de toda a alimentação do dia,
com recursos próprios, oferecendo-se café da manhã, almoço e refeição na hora
de ir para casa, além do banho antes da partida.

Prossegue dizendo que tais custos poderiam ser bancados
pelas verbas em questão, por estarem inseridos num projeto educacional maior,
uma vez que há vedação legal expressa para que possam ter essa serventia os
recursos do FUNDEB. Ainda quanto ao tema, o Demandante assinala que, no
campo de saúde e educação, além da assistência sanitária, poderiam ser
desenvolvidas atividades específicas de acompanhamento psicológico,
fonoaudiológico e fisioterápico em razão da quantidade de alunos especiais, o
que igualmente, em nível legal, não é autorizado a ser suportado com recursos
do FUNDEB.

Citada, a União, em sua contestação, alega que o pedido
deve ser julgado improcedente, tendo em vista as finalidades previstas na
regulação legal para o FUNDEF. Adita que se o Fundei foi substituído, a partir
de 2007, pelo atual FUNDEB, tem-se que os valores recebidos pela
municipalidade, em face de decisão judicial que culminou no crédito de
significativa monta de recursos financeiros originários do extinto Fundef,
devem ser aplicados, levando-se em consideração as orientações legais vigentes
que disciplinam o direcionamento dos recursos vinculados, na educação básica
a cargo dos Municípios.

O MPF foi intimado a se pronunciar, em razão da
relevância social do tema e por ter expedido Recomendação aos Municípios
sobre a destinação dos valores dessa natureza. Em sua manifestação, alegou,
preliminarmente, que não estão presentes requisitos autorizadores da tutela
antecipada, pois as razões invocadas para ela são as mesmas que sustentam a
tutela final. Na sequência, sustenta que dependeria de comprovação a existência
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de outras carências e necessidades no Município. Por último, argumenta que
tanto o TCU quanto o TCM/BA, este pela Resolução 1346/2016, entendem que
os valores discutidos nesta ação destinam-se às finalidades do antigo FUNDEF.

É o relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

1. Julgamento antecipado da lide

A natureza meramente declaratória da demanda e o
conteúdo exclusivamente de direito da controvérsia autorizam o julgamento
antecipado do feito (art. 355, I, do CPC), pois seria irrelevante, como se verá a
seguir, discutir se o Município tem outras carências e necessidades, seja porque
isso é apodíctico, seja porque não teria nenhuma influência quanto a não se
poder transferir ou alocar recursos a um fundo não mais existente.

2. Competência da Justiça Federal
Afirmo a competência da Justiça Federal, conquanto

pareça ser paradoxal que, a admitir a tese da desvinculação, fique prejudicada a
legitimidade passiva da União e MPF. Mas é que a "a questão competencial é
logicamente antecedente e eventualmente prejudicial à da legitimidade das
partes" (STF, RE 822816 AgR / DF). Ademais, o que confere interesse de agir
ao Autor é justamente a dúvida objetiva, que, como se verá mais adiante, aqui é
irretorquível, até mesmo porque a União e também o Parquet federal
reafirmam, em suas manifestações, seu interesse na lide.

3. Pertinência da ação declaratória
Há interesse processual na propositura de ação

declaratória para questão dessa natureza, pois há uma incerteza ou dúvida
objetiva que cerca a questão de se os valores são vinculados ou não aos mesmos
fins afetados legalmente ao FUNDEF, o que se traduz por saber se o Município
terá ou não liberdade na sua aplicação. Não se trata, assim, de situação
abstrata' ou de mera consulta ao Judiciário2. Ao contrário, "só se pede que se
torne claro (declare), que se ilumine o recanto do mundo jurídico para se ver se
é, ou se não é, a relação jurídica de que se trata"z.

1 "A ação declaratória não consubstancia via adequada para obter-se pronunciamento judicial acerca da
existência ou inexistência de relação jurídica genérica e abstrata, lastreada unicamente na interpretação
em tese de dispositivo legal, sem que se indique a repercussão do provimento postulado na esfera jurídica
da parte interessada" (REsp 1.O41.O79/RJ, 2a Turma, Rei. Min. Castro Mcira, DJe de 10.11.2008)
- "O direito de ação não pode ser exercitado sem que se vislumbre resultado efetivo na prestação
jurisdicional, não se prestando os órgãos judiciais para indagações ou consultas académicas despidas de
utilidade prática" (RMS 20622 / SP, rei. Min. Eliana Calmou. No mesmo sentido: EDcI no REsp 434283 /
RS, rei. Min. Luiz Fux; REsp 1330554 / GO, rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura; EDcl no REsp 273407
/ CE, rei. Min. Franciulli Netto).
:í Tratado das açÕes. Campinas: Bookseller, 1998, t. i, p. 132.
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A certificação declaratória é justamente para esse tipo de
questiona mento, como estabelece o art. 20, do CPC: "É admissível a ação
meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito".

4. O entendimento do STF no julgamento da
ACO/648/BA não foi de vinculação às finalidades do FUNDEF

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AÇO 648 /
BA, rei. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 06/09/2017 , ao confirmar o dever da
União em pagar os valores cuja finalidade ora se discute, decidiu que "o
adimplemento das condenações pecuniárias por parte da União e respectiva
disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional
de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas
verbas públicas".

Pelo que se lê da ementa, o STF não afetou os valores em
causa às finalidades do FUNDEF, mas sim a fins educacionais, o que não deixa
de ser pretendido pelo Autor. Tais fins demandam melhor compreensão
conceituai, a ser explorada adiante, depois que se fixar a nitidez da não afetação
desses valores, tema que exige ser guiado pelo que dizem as leis reguladoras e
pelo que a própria Corte Suprema já assentou em matéria de Direito Financeiro
e Orçamentário.

A inteira autonomia decisória do 1° grau prende-se à
peculiaridade do julgamento Ação Civil Originária, que tem efeito meramente
inter partes, sem que daí decorra vinculação erga omnes, ao contrário do que
ocorre nas ações de controle concentrado de constitucionalidade.

Como bem alerta Teori Zavascki, "as decisões judiciais,
tomadas em casos concretos, sobre questões constitucionais, inclusive as que
dizem respeito à legitimidade dos preceitos normativos, limitam sua força
vinculante às partes envolvidas no litígio", uma vez que, prossegue, "a rigor,
não fazem sequer coisa julgada entre os litigantes, pois a apreciação da
questão constitucional serve apenas como fundamento para o juízo de
procedência ou improcedência"4.

Isso significa que, não constituindo a afetação ou não dos
valores fato jurídico da lide deduzido na AÇO 648/BA, ela nem mesmo integra o
comando emergente da sentença constante do dispositivo. Por outro lado, não
impede que haja rediscussão em qualquer outra instância jurisdicional, como
deixou reafirmado o mesmo Teori Zavascki, quando já instalado no Supremo
Tribunal Federal: "Segundo entendimento da Corte, não se admite reclamação
constitucional fundada em suposto desrespeito a súmulas e decisões

•' /AVASCKI, Teori Albino. Itficácia das sentenças na jurisdição constitucional. São Paulo, RT, 2001, p.
30. No mesmo sentido, Clèmerson Merlin Clève, com apoio em Barbosa Moreira: "A declaração incidental
de inconstitucionalidade, entretanto, produz 'eficácia meramente intraprocessual, sem força de coisa
julgada'" (A fiscalização abstraía da constitucionalidade no direito brasileiro. 2. ed. São Paulo: RT,
2000, p. 113).
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destituídas de eficácia vinculante, ressalvada a hipótese de o reclamante ter
figurado como sujeito processual na causa invocada como paradigma" (Rcl
11235 AgR/ DF, rei. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 18/12/2013. N mesmo
sentido: Rcl 3.138, rei. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJ 23.10.2009;
Rcl 13998 / RJ, rei. Min. Carmen Lúcia, j. 12/03/2014; Rcl 3.235-AgR, rei. Min.
Dias Toffoli, Pleno, DJe 5.12.2011; Rcl 4-38i-AgR, rei. min. Celso de Mello,
Pleno, j. 22.6.2011; AR 2482 ED-AgR, rei. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe
24-05-2016).

Por isso mesmo, decidiu a Corte Especial do Tribunal
Regional Federal da 1a Região: "Os acórdãos do STF relativos a recursos
extraordinários e ação originária não têm eficácia erga omnes" (0044361-
93.2007.4.01.0000; IICE 2007.01.00.043932-4 / DF, rei. Desembargador
Federal Hilton Queiroz, Corte Especial, j. 18/09/2008).

Portanto, a questão pode ser decidida com inteira
liberdade de composição nesta demanda, ainda mais que precisa ser melhor
entendida a alusão à vinculação à educação contida no julgamento.

5. Mérito

5.1. De plano, é pertinente delimitar qual a função da
interpretação do TCU, reproduzida pela União e MPF, que também acrescentou
a do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, que editou a
Resolução 1.346/2016, pois não é infrequente que surjam dúvidas sobre o grau
de interferência desse tipo de orientação e decisão administrativas nas causas
judiciais.

Pode-se começar dizendo que esse tipo de interpretação,
seja qual for o modo com que é veiculada, não exerce efeitos diretos nos limites
objetivos da lide, pois decisão de tribunal de contas não pode sobrepor-se a
decisão judicial (MS 35078 MC / DF, rei. Min. Celso de Mello, j. 23/08/2017),
concepção que já vem de Cartas anteriores. Apesar de Pontes de Miranda
sustentar, com relação à Carta de 1946, que "não havemos de interpretar que o
Tribunal de Contas julgue e outro juiz as rejulgue depois", já que, ainda
segundo ele, "tratar-se-ia de absurdo bis in idem" (Comentários à Constituição
de 1946. Rio de Janeiro: Ed. Henrique Caen, 1947, v. II, p. 95), o entendimento
que se firmou foi bem balizado por Oswaldo Aranha Bandeira de Mello:

Não se trata de rejulgamento pela Justiça Comum, porque o
Tribunal de Coutas é órgão administrativo e não judicante, c sua
denominação de Tribunal e a expressão julgar ambas são
equívocas. Na verdade, é um Conselho de Contas e não as julga,
sentenciando a respeito delas, mas apura da veracidade delas
para dar quitação ao interessado, em tendo-as como prestadas,
ou promover a condenação criminal e civil dele, em verificando
o alcance. Apura fatos. Ora, apurar fatos não é julgar (Princípios
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gerais de direito administrativo, i. ed. Rio de Janeiro: Forense,
1974, v. II, p. 171)*.

Ainda sob o Texto Constitucional de 1967, o Pleno do STF,
em julgado de 22/05/1974, abrigou essa linha de interpretação ao apreciar o MS
19973, quando o relator, Min. Bilac Pinto, deixou lançado no seu voto: "do

julgamento do Tribunal de Contas sobre a ilegalidade das aposentadorias,
reformas e pensões, caberá sempre recurso para o Poder Judiciário". A seu
turno, em seu voto, o Ministro Rodrigues Alckmin salientou que "na vigência
deste texto, pretendeu-se atribuir o caráter de decisão de natureza
jurisdicional às que configurariam 'julgamento', insuscetível de revisão pelo
Judiciário. A tese não vingou"6. Em realidade, de um modo geral, "as decisões
dos Tribunais de Contas [é que] podem ser objeto de controle judicial, já que
sobre elas não repousa o manto da coisa julgada" (STF, RE 1031068 / RN, rei.
Min. Luiz Fux, j. 19/12/2017), o que não conflita com o entendimento de que
decisões que decorram de suas atribuições não podem ser revistas pelo
Judiciário a não ser quanto à forma e à legalidade (STF, RE 1107237 / PR)?, pois
estes limites formais de revisibilidade dizem respeito apenas a situações de
julgamento de contas a cargo desses órgãos administrativos.

Não é, portanto, senão em nome da soberania das decisões
jurisdicionais sobre as administrativas que está assente que estas últimas não
condicionam positiva ou negativamente demandas judiciais. Assim é que
decisão de uma Corte de Contas não vincula o juízo de improbidade em uma
causa instalada (art. 21, II, da Lei 8.429/1992), assim como também "não
constitui condição de procedibilidade de crimes de fraude à licitação e
quadrilha" (STF, AP 565 / RO, Pleno, j. 08/08/2013).

Em resumo: decisões dos Tribunais de Contas não são
judicialmente irrevisíveis, muito menos têm eficácia desconstitutiva de decisões
judiciais; podem, no máximo, exercer influência - o que é diferente - ao
servirem como elemento de convicção a ser mensurado em seu valor no
confronto com os demais, sendo então abrigáveis sob o art. 369, do CPC: "As
partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar
a verdade dos fatos em aue se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente ; '*
na convicção do juiz". É por perspectiva que um julgado do TCU ingressa em
demanda judicial.

"• V. o excelente artigo de A.J. Ferreira Custódio, "Eficácia das decisões dos tribunais de contas", Revista de
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 185:63-76, jul./set. 1991.
6 Exemplo cabal disso está na recente decisão proferida monocraticamente, em 15/05/2018, no MS 35032,
que anulou os efeitos de acórdão do Tribunal de Contas da União na parte em que determinou a revisão e o
cancelamento de benefícios previdcnciários de pensão por morte concedidos a filhas solteiras maiores de
21 anos de servidores públicos civis, com base numa lei de 1958, que tenham atualmente outras fontes de
renda.
" No mesmo sentido: MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Açào popular. 4. ed. São Paulo: RT, 2OO1, p. 111-
1111; Superior Tribunal de Justiça, REsp 8970/8?.
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5.2. A compreensão da lide passa necessariamente pelo
entendimento do conceito de Fundos Públicos Especiais, tal como o é o
FLJNDEF. O tema pertence mais propriamente aos domínios do Direito
Financeiro8 antes de a qualquer outro mais geral, o que exige focalizar a Lei
4.320/64, de inestimável relevância por regular a elaboração e execução dos
orçamentos públicos? e permitir o controle de seus recursos, recepcionada que
foi pela Constituição de 1988 como materialmente complementar, como já
assentado pelo Supremo Tribunal Federal10, que, na mesma oportunidade,
salientou que "embora a Constituição não se refira aos fundos especiais, estão
eles disciplinados nos a ris. 71 a 74 desta Lei [4-320/64]".

Assim dispõem os citados artigos:

Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas
especificadas que por lei se vinculam à realização de
determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de
normas peculiares de aplicação.

Art. 72. A aplicação das receitas orçamentarias vinculadas a
fundos especiais Jar-se-á através de dotação consignada na Lei
de Orçamento ou em créditos adicionais.

Art. 73. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu,
o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será
transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo
fundo.

Art. 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar
normas peculiares de controle, prestação e tomada de contas,
sem de qualquer modo, elidir a competência específica do
Tribunal de Contas ou órgão equivalente.

Por essas dicções legais fica-se sabendo que os Fundos
Especiais "representam o produto de receitas orçamentarias específicas (fontes
de recursos) que, por lei, vinculam-se à realização de determinados objetivos
ou serviços a serem executados a partir do respectivo crédito orçamentário

H Que, na pertinente lembrança de José Maurício Conti e Elida Graziane Pinto, "ainda é um grande
esquecido e desconhecido" (Lei dos orçamentos públicos completa 50 anos de vigência. Disponível em:
https://www.coniur.com.br/2Qi4-mar-i7/lci-Qrcan]cntQS-iiublicos-coinpleta-^o-anos-vigcncia).
'' "A lei materialmente mais importante do ordenamento jurídico logo abaixo da Constituição", nas
palavras do Ministro Carlos Ayres Britto (STF, ADI-MC 4O48-1/DF, j. 14.5.11008).
10 "A exigência de prévia lei complementar estabelecendo condições gerais para a instituição de fundos,
como exige o art. 165, § 9", //, da Constituição, está suprida pela Lei n" 4.320, de 17.03,64, recepcionada
pela Constituição com status de lei complementar" (ADI 1726 MC, Rei. Min. Maurício Corrêa, Tribunal
Pleno, j. cm 16/09/1998).
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fixado na LOA ou em créditos adicionais, facultada a adoção de normas
peculiares de aplicação"".

Uma das notas distintivas dos Fundos Especiais é, então, a
obrigatória destinação de seus recursos para assegurar níveis mínimos de
investimento nas áreas sociais, a qual age como instrumento de política fiscal ao
assegurar estabilidade das fontes de alocações orçamentarias, possibilitando
formulação de planos de longo prazo. Além disso, ela ampara determinadas
políticas setoriais contra ingerências políticas imediatistas, sujeitas que estão
estas "a fortes variações circunstanciais, geradoras de descontinuidades na
condução das políticas públicas e, consequentemente, geradora de ineficiência
económica dos gastos públicos"12, conquanto se saiba que muitos Municípios
não realizem transferências nem destinam recursos com suficiência aos Fundos
para fins de realização dos planos de ação delimitados pelo Conselhos. Mas o
fato é que o funcionamento dos Fundos Especiais, além disso, "contribui para a
obtenção de maior eficiência no gasto público ao proteger investimentos em
curso, de perdas decorrentes da interrupção de fluxos financeiros necessários
à conclusão de programas e geração de resultados"^.

A mecânica desses Fundos Públicos Especiais insere-se,
então, dentro de contexto de eficiência de gestão financeira: "Os Fundos
Especiais são mecanismos de que a entidade governamental se utiliza para
aplicar eficientemente os seus recursos e com isso efetivar a sua participação
no desenvolvimento e no crescimento socioeconômico"1^.

Para alguns, a exemplo do administratnista Caio Tácito,
em antigo Parecer1^, contêm-se eles dentro do conceito de desconcentrarão,
assimilados, por exemplo, ao "Fonds de Modernization et d'Équipement", conta
especial do Tesouro que absorveu, de 1948 a 1951, o auxílio norte-americano16.
O conceito de desconcentração, idealizado por L. Aucoc na segunda metade do
século XIX1?, que "favorece a implantação de uma administração mais

" BEZERRA FILHO, João Eudes. Orçamento aplicado ao setor público. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.
203.
I J SILVA, Suelene dos Anjos da Conceição; SARMENTO, Helder Boska de Moraes. Fundos Especiais: uma
ferramenta importante para a Municipalizaçào das políticas setoriais. Disponível em:
https://www3.tce.pr.gov.br/contasdogoverno/2ooq/regime especial/estudo sobre fundos especiais.pdf
,p.6.
'•s SII.VA, Mauro Santos. Vinculações de receitas não financeiras da União. Panamá: VIII Congresso
Internacional dei CLAD sobre Ia Reforma dei listado y de Ia Administración Pública, 2003, p. 2.
'•> REIS, Heraldo da Costa. Fundos Especiais: uma nova forma de gestão de recursos públicos. Rio de
.Janeiro: IBAM, 1991, p. 16.
'5 TÁCITO, Caio. Fundos especiais - natureza jurídica - registro no tribunal de contas. Disponível em:
httj).://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/artide/vicwFile/2qiO4/27Q53. p- 338. É também a
opinião de Garnero, quando enfrenta a distinção com o Fundo que tematiza sua obra
(GARNERO, António Fernando Prestes. O Fundo Soberano do Brasil: natureza jurídica, disciplina legal e
aspectos fundamentais no contexto dos fundos soberanos no mundo. Coimbra: Almcdina, 2013).
"' LAUFENBURGER, Henry. Théorie Econoiuique et Psycliologjcnie dês Finances Publiques, tomo I, 1956,
pág. 201.
17 Conférences sur l'adini?iistration et lê droit adininistratif. Paris, 3 vol., 1878-1882 (2e ed.), vol. l, p. 97-
98.

8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE l.i INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

consciente das realidades locais"18, se prestaria bem, então, a absorver a noção
de Fundo Especial.

Para outros, entretanto, mesmo reconhecendo a inegável
existência conceituai da déconcentration, que se distingue da descentralização
pela personalidade jurídica que esta necessariamente ostenta, não haveria como
incluir os Fundos Especiais nessa classificação. Assim, se a centralização
"concede o monopólio da atividade administrativa a uma única pessoa moral
de direito público"11*, e a desconcentração "consiste em conceder a órgãos não
centrais um poder de decisão limitado, sendo certo que os agentes são
submetidos ao poder hierárquico de uma autoridade central competente'*20, os
Fundos estariam fora desse barema conceituai por não poderem ser
equiparados a órgãos em seu funcionamento.

Nem mesmo a ideia de que os Fundos Especiais não têm
personalidade jurídica está a salvo de resistência21. Mas é dominante que não a
tem22, pois, por serem de natureza meramente contábil23, exoneram os
Municípios de criar entidades autárquicas, já que, em média, eles "administram
oito fundos públicos e se torna inviável - para a grande maioria destes, pois
85% possuem até 30 mil habitantes - criar fundos na forma de autarquias'*2'*.

Conquanto esses Fundos, por normatização da Receita
Federal, devam ter CNPJ2s, isso apenas decorre de funcionalidade fiscal para
que não se sujeitem eles a obrigações acessórias, exatamente por não
executarem os recursos financeiros sob sua responsabilidade.

Sendo meramente financeiros ou contábeis, não
promovem contratações em seu nome, embora suas aquisições se submetam à

'" "(--.) fcworise ta mise en place d'une administration plus consciente dês réalités locules" (VEI.LEY,
Serge. Droit administratíf. lie édition. Vuibert, p. 62).
Ll) "(...) accorde lê monopole de 1'actiuité administratiue à une seule personne morais de droit public"
(VELLEY, op.cíí., p. 61).
-° "Consiste à accorder à dês organes non centraux un poiiuoir de décision limite, étant donné que lês
agents sont somnis cni pouvoir hiérarchique d'nne autoríté centrale competente" (J.-M Bécet, Lês
ínstitutions administratives, Económica, 4''™'' éd. 1997, apud TIFFINE, Pierre. Disponível em:
http://www.rcvuegeneraledudroit.eu/blog/20i^/Q8/24/droit-administratif-francais-premiere-partie-
chapitre-i/).
*' Cf, NUNES, Cléucio Santos. Os Fundos Especiais. In: CONTI, José Maurício (coord.). Orçamentos
públicos: A lei n° 4.320/1964 comentada. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 209. Talvez
certa confusão a esse respeito advenha de falta de uniformidade no uso do termo "Fundo", que também
denomina, na administração pública indireta, entidades como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), que, na verdade, nada mais é do que uma autarquia pública federal vinculada ao
Ministério da Educação, e que não compartilha homologia dos traços conceituais com os Fundos Especiais.
^ Por todos, veja-se: OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 2. ed. rev. e atual. São
Paulo: RT, 2008, esp. p. 288. Tb.: CRUZ, Flávio da; GLOCK, J. O.; HERZMANN, N.; BARBOSA, R R. N.;
VICCARI JÚNIOR, A.. Comentários à Lei 4.320. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
->M "O fundo criado num exercício tem natureza meramente contábil" (STF, ADI 1726 MC, Rei. Min.
Maurício Corrêa, Pleno, j. em 16/09/1998).
-4 fundo público meramente contábil ou financeiro. Brasília: Confederação Nacional de Municípios-CNM,
2012, p. 19.
'^ IN RFB no 1.183/2011: "Art. 5°. São também obrigados a se inscrever no CNPJ: X —fundo público a
que se refere o art. 71 da Lei no 4.320, de 17de marcp de 1964".
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Lei de Licitações26, não executam despesa, conquanto precisem elaborar
demonstrações contábeis individualizadas2?, não ordenam a emissão de
empenhos28, apesar de poderem liquidá-los a fim que de que a Tesouraria do
Município efetue o pagamento, uma vez que o Prefeito é o único ordenador de
despesas local, em nome do Princípio da Unidade de Tesouraria, que se assenta
no art. 164, § 3°, da Constituição2^, na Lei 4.320/643° e na Lei de
Responsabilidade Fiscais1, que veda a fragmentação de valores em caixas
especiais, o que não impede que haja contas específicas, a exemplo do que
estabelece o art. 33, da Lei 8.080/1990, que regula, em todo o território
nacional, as ações e serviços de saúde: "Art. 33. Os recursos financeiros do
Sistema. Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada
esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos
Conselhos de Saúde'^.

Sem personalidade jurídica e regidos por recursos
vinculados, os Fundos Especiais, por conseguinte, não têm património próprio,
que é outra característica que os distingue das autarquias33, embora, tal como
estas, precisem de lei autorizando sua criação34. Em resumo, nas palavras de

-*1 Art. 1°, parágrafo único, cia Lei 8.666/93: "Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da
administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as
sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios" (sem destaque no original).
~7 "Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas
públicas observará as seguintes: I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que
os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de
forma individualizada" (Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2OOO, sem destaque no original). Ksse
diploma legal, conhecido como Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê textualmente, no seu art. 1°, § 2Q, que
"as disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federa! e os
Municípios", inclusive "b) as respectivas administrações diretas, futidos, autarquias, fundações f
empresas estatais dependentes" (sem destaque no original).
-H Art. 58, da Lei 4.320/64: "O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria
para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição".
w «Q gt> As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele
controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei".
:"' "Art. 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade
de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais". Com base nisso, é que,
no âmbito da União, o art. 1° do Decreto Lei 93.872/86 estatui: M ri. 1° A realização da receita e da
despesa da União far-se-á por via bancária, em estrita observância ao princípio de unidade de caixa
(Lei n° 4.320/64, art. 56 e Decreto-lei n" 200/67, "'"'• 74)"-
:*' Seu art. 48, § 6^, introduzido pela Lei Complementar 156/2016, passou a comandar expressamente que
"todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20, incluídos autarquias, fundações públicas, empresas
estatais dependentes e fundos, do ente da Federação devem utilizar sistemas únicos de execução
orçamentaria e financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a autonomia".
•v A Lei 4.728/65, que disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas para o seu desenvolvimento,
dispõe, no art. 69, § 1°, que "os fundos contábeis consistirão de contas gráficas abertas e serão
exclusivamente para os objetivos designados pelo decreto do Poder Executivo, admitidas apenas as
deduções Jiecessárias ao custeio".
™ O art. 5", Decreto-Lei n11 200, de 1967: "Para os fins desta lei, considera-se: l - Autarquia - o serviço
autónomo, criado por lei, com personalidade jurídica, património e receita próprios, para executar
atividades típicas da Administração Píiblica, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão
administrativa e financeira descentralizada".
•>•' "Art. 167. São vedados: IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização
legislativa",
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Machado Jr. e Reis, o fundo especial é tão somente um tipo de "gestão de
recursos ou conjunto de recursos financeiros destinados ao pagamento de
obrigações por assunção de encargos de várias naturezas, (...) e que a
Contabilidade tem por função evidenciar, como é o seu próprio objetivo, por
meio de contas próprias, segregadas para talfim'^.

5.3. Chegado a esse ponto de informações basilares sobre
os Fundos Especiais, pode-se entender melhor em que se constituía o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (FUNDEF), que, em realidade, era um conjunto de fundos contábeis
formado por recursos dos três níveis da administração pública do Brasil, criado
pela Emenda Constitucional n.° 14/96, regulamentado pela Lei n.° 9.424/96 e
pelo Decreto n.° 2.264/97 e implantado em janeiro de 1998 em todo o País para
assegurar a vinculação de recursos da educação ao Ensino Fundamental, Por
ele, Estado e Município recebiam o equivalente ao número de alunos
matriculados na sua rede pública do Ensino Fundamental, com definição de um
valor mínimo nacional por aluno/ano, diferenciado para os alunos de 1a à 4a

série e para os da 5a à 8a série e Educação Especial Fundamental. A composição
de seus recursos era feita de 15% das receitas provenientes do Fundo de
Participação de Estados e Municípios (FPE e FPM), do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), do Imposto sobre Produtos
Industrializados, proporcional às exportações (IPIexp) e do Ressarcimento pela
desoneração de exportações de que trata a Lei Complementar n.° 87/96 (Lei
Kandir), além da Complementaçao feita pela União, quando os recursos
próprios eram insuficientes para garantir o mencionado valor mínimo anual
definido por aluno nacionalmente.

Os recursos do FUNDEF eram distribuídos entre o
governo estadual e os governos municipais de acordo com o número de alunos
do Ensino Fundamental público atendidos em cada rede de ensino (estadual ou
municipal), a partir de dados constantes do Censo Escolar do ano anterior,
elaborado a cada ano pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais - INEP, do MEC, em parceria com as Secretarias Estaduais de
Educação. Sua aplicação estava assim subdividida: 60%, no mínimo, para a
remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício no Ensino
Fundamental público e 40%, no máximo, em outras ações de manutenção e
desenvolvimento do Ensino Fundamental público - como, por exemplo,
capacitação de professores, aquisição de equipamentos, reforma e melhorias de
escolas da rede de ensino e transporte escolar.

O FUNDEF expirou em 2006, fato que guarda relevância
com a questão discutida aqui. Mesmo havendo parcial parentesco funcional
entre ele e o FUNDEB, uma vez que este atende, além do ensino fundamental, a
educação infantil, o ensino médio e a educação de jovens e adultos, trata-se de
Fundos distintos e com origens legais diversas, pois este último foi instituído

:*5 MACHADO JR., José Machado; RKIS, Ileraldo da Costa. A Lei 4-32O comentada. 32. ed. Rio de Janeiro:
IBAM, 2008, p. 157-158.
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pela Emenda Constitucional n° 53, de 19 de dezembro de 2006, e
regulamentado pela Medida Provisória n° 339, de 28 de dezembro do mesmo
ano, convertida na Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007, e pelos Decretos n°
6.253 e 6.278, de 13 e 29 de novembro de 2007, respectivamente.

Portanto, qualquer discussão, como quer a União na peça
contestatória, sobre cumprimento de metas do FUNDEB com recursos
supostamente remanescentes do FUNDEF não guarda compatibilidade com
normas de Direito Financeiro.

Aliás, nenhuma alocaçao de natureza retroativa pode ser
feita a um fundo que não existe. Daí o STF, no julgamento da citada AÇO
648/BA, ter muito bem ressalvado que se de deu "a perda superveniente do
objeto da demanda com o advento da EC 53/2006, instituidora do FUNDEB,
porquanto se torna inviável a imposição de obrigações de fato positivo e
negativo no que diz respeito ao FUNDEF".

5.4. Sendo vedada essa retroação, a insistência na afetação
vinculada ao FUNDEF terminaria por violar o princípio da não afetação, que é
regra do sistema tributário brasileiro (art. 167, IV, da Constituição), ressalvadas
as exceções constitucionais, e segundo o qual todas as receitas orçamentarias
devem ser recolhidas a um caixa único sem qualquer enfeixamento relativo à
destinação, pois a vinculação, se tem suas vantagens, pode trazer muitas vezes
consigo o indesejável efeito de desatender a necessidades prementes em outros
setores.

Como bem observa Misabel Derzi, "se as receitas avultam,
ficando a receita comprometida por antecipação pelo legislador tributário, ao
legislador orçamentário cassar-se-á a faculdade de programar e
planejamento integrado'^, até porque, salienta ainda a destacada tributarista,
ao citar Aliomar Baleeiro, "o orçamento público deve buscar o equilíbrio
econômico-social (redução das desigualdades e da miséria), e não apenas o
equilíbrio contábil-financeiro"^. Portanto, é seguro concluir que a vinculação,
"possuindo margem relativa de abolição do ordenamento", constitui
"excepcionalidade à dinâmica orçamentaria"*8.

Nesse estágio da questão, torna-se pertinente, para melhor
aclarar a juridicidade da pretensão do Autor, expor a distinção que existe entre
gastos ou despesas obrigatórias e vinculação, que, segundo abalizados mestres
de Direito Financeiro, por vezes tem sido confundida. Ensina André Carvalho
que "a despesa ou gasto obrigatório é, como o próprio nome diz, mandatário:
exige que o ente federativo gaste certo percentual de sua receita pública total
ou de alguma espécie tributária específica (comumente impostos) em um

T' DER/I, Misabel Abreu Machado. O princípio da não afetação da receita de impostos e a justiça
distributiva. HORVATH, Estevão; CONTI, José Maurício; SCAFF, Fernando Facury (Org.). Direito
Financeiro, Económico e Tributário: estudos em homenagem a Régis Fernandes de Oliveira. São Paulo:
Quartier Latin, 2014, p. 637-660 (p. 640).
37 Op. Cif., p. 647.
s" CARVALHO, André Castro. Vinculação de receitas públicas. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 37-
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programa social dentro do exercício financeiro". Ainda segundo ele, "é
facilmente perceptível essa distinção quando a Constituição Federal, por
exemplo, inscreve que os entes federativos deverão aplicar anualmente (artigo
212, caput, e 198, § 2°) determinado percentual sobre as receitas em saúde e
educação" 39.

Assim, então, a vinculação existiria como "'elo normativo
entre uma fonte e um destino', como é o caso, por exemplo, da 'CIDE-
combustíveis' para o financiamento da infraestrutura de transportes
(Constituição, artigo 177, parágrafo 4°, II, c)" 4°. Já a despesa obrigatória
ocorreria quando há um mandado constitucional ou legal para obrigar a
aplicação de recursos públicos, tal como se dá na educação "em que a
Constituição, no seu artigo 212, prevê que caberá à União aplicar anualmente,
''nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte
e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos (...) na
manutenção e desenvolvimento do ensino".

Essa distinção tem plena adequação aqui por fazer
entender que o emprego de recursos de um Fundo como o FUNDEF dá-se à
conta de gastos obrigatórios, que devem necessariamente acontecer num dado
exercício ou baliza de tempo. Assim, as despesas feitas por um Município em
dado exercício, em relação à aplicação de recursos de um Fundo, são todas as
que obrigatoriamente deveria ter feito, sem que pudessem ser postergadas para
exercício seguinte.

Assim, é de concluir que o Município de Brumado cumpriu
a finalidade prevista para destinação dos recursos do Fundef, porque estava
obrigado a tal, ainda que à custa de ter que fazê-lo em substituição à omissão da
União. A natureza do gasto obrigatório não admite flexibilização nesse
particular.

Algo diferente se passa com a vinculação. Com efeito,
quando a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101) estatui, no art. 8°, parágrafo
único, que "os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão
utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que
em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso", não se está se
referindo a despesas obrigatórias, como no caso do Fundef, pois não é dado ao
gestor procrastiná-las. Daí Scaff salientar, embora sem remeter a esse
dispositivo legal, que "nos gastos obrigatórios, há efetiva obrigação de gastar;
já nas vinculações não há obrigação de gastar; há um vínculo para custeio de

ílí Vinculação de receitas públicas e princípio da não afctação: usos e mitigações. Dissertação de Mestrado
em Direito Económico Financeiro e Tributário. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2010, p. 87.
Disponível em: http://vvww.teses.usp.br/tescs/disponiveis/g/2i33/tde-24O22Oii-oqiO27/pt-br.php.
4" CONTI, José Maurício. "Vinculações orçamentarias não são a panaceia dos problemas". Revista
Consultor Jurídico. Disponível em: https://wwA\.cQnjur.com.br/g^ni4-abr-o8/contas-vista-vinculacoes-
orcamentarias-nao-sao-panaceia-problemas. Cf. SCAFF, Fernando Facury. Revista Consultor Jurídico.
Disponível em: https://www.corijur.com.br/2Oi6-mai-i7/conta^-YÍsta-vinculacoes-orcamentarias-gastos-
obrigatórios.
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gastos específicos, mas não essa obrigação de gastar de imediato, no mesmo
exercício financeiro"*1.

5.5. Mesmo que não se aceite essa distinção como bem
acomodada no sistema, a destinação de recursos públicos a Fundos Especiais só
pode pressupor que estejam eles em atividade, porquanto, diz o Supremo
Tribunal Federal, "o art. 165, § 5°, I, da Constituição, ao determinar que o
orçamento deve prever os fundos, só pode referir-se aos fundos existentes"
(ADI 1726 MC, rei. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em
16/09/1998).

Não por outra razão, o Decreto-Lei 93.872/1986, que
dispõe sobre a unificação dos recursos do caixa do Tesouro Nacional, estabelece
expressamente, no art. 72, que "a aplicação de receitas vinculadas a fundos
especiais far-se-á através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em
crédito adicional (Lei n° 4.320/64, art. 72)" e, no art. 73, que "é vedado levar a
crédito de qualquer fundo j'ecursos orçamentários que não lhe forem
especificamente destinados em orçamento ou em crédito adicional", mesma
disposição que consta do Decreto-Lei 1.754/1979: "Art 5° É vedado empenhar,
transferir ou levar a crédito de qualquer fundo, recursos orçamentários que
não lhe forem especificamente destinados em lei orçamentaria, ou em créditos
adicionais".

Para evitar qualquer confusão anfibológica, convém
esclarecer que o conceito de créditos adicionais tem sentido específico em
Direito Financeiro, dado pelo art. 40, da Lei 4.320/64: "Art. 40. São créditos
adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente
dotadas na Lei de Orçamento". O mesmo diploma legal, no art. 41, esclarece
que os créditos adicionais se classificam em suplementares, quando "destinados
a reforço de dotação orçamentaria" (inc. I); especiais, "destinados a despesas
para as quais não haja dotação orçamentaria específica" (inc. II); e
extraordinários, entendendo-se como tais "os destinados a despesas urgentes e
imprevistas, em caso de guerra, comoção intestino ou calamidade pública".

Em nenhuma dessas classificações, como se vê, está
incluído crédito decorrente de ganho de causa judicial, até porque, dita o art. 42,
"os créditos suplementares c especiais serão autorizados por lei e abertos por
decreto executivo", o que não é o caso de indenização de natureza judicial, que
entra como outro tipo de receita^2.

A partir do art. 9°, § 4°, da Lei 4.320/64, a qual, repita-se,
é a bússola de Direito Orçamentário e Financeiro, fica-se sabendo que ganhos de
natureza judicial ingressam como "Outras Receitas Correntes", conforme Anexo
I - Natureza da Receita, da Portaria Interministerial n" 163, de 4 de maio de

-»' SCAFF, Fernando Facury. "Não é obrigado a gastar: vinculações orçamentarias c gastos obrigatórios".
Revista Consultor Jurídico. Disponível em: https://www.conjur.coni.br/2Oi6-mai-i7/contas-vÍsta-
vinculacoes-orcamentarias-gastos-obrigatorios.
'2 OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Curso de direito financeiro. 2. ed. São Paulo: RT, 2008, p. 103;
"Sinteticamente, pode-se dizer que receita é a entrada definitiva de dinheiro e bens nos cofres públicos".
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2001, que dispõe sobre normas gerais de consolidação das Contas Públicas no
âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios:

i ooo. oo. oo Receitas Correntes
1900.00.00 Outras Receitas Correntes
1910.00.00 Multas e Juros de Mora
1920.00.00 Indenizações e Restituições
1921.00.00 Indenizações
1921.09.00 Outras Indenizações
1922.00.00 Restituições

Na 7a edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público (MCASP), lançado pela Secretaria do Tesouro Nacional-STN43,
aplicável à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a partir do
exercício de 2017, consta expressamente que essas "Outras Receitas Correntes"
são "receitas cujas características não permitam o enquadramento nas demais
classificações da receita corrente, tais como indenizações, restituições,
ressarcimentos, multas admirtistrativas, contratuais e judiciais"^.

Em recopilação do que foi enfrentado até agora: se os
Fundos Especiais dependem de autorização legislativa (Constituição, art. 167,
IX), se aplicação de suas receitas depende de dotação consignada na Lei
Orçamentaria Anual ou em crédito adicional e se é vedado levar a crédito de
qualquer fundo recursos orçamentados que não lhe forem especificamente
destinados em orçamento ou em crédito adicional (arts. 72 e 73, do Decreto-Lei
93.872/1986, e art. 5°, da Lei 1.754/1979), se seus gastos devem ser
obrigatoriamente feitos num dado exercício (art. 212, Constituição), se a
destinação de recursos a eles se faz com a exigência de que existam e estejam em
atividade (STF, ADI 1726 MC; AÇO 486/BA), se quaisquer outros ingressos que
tenham algum tipo de ligação são, do ponto de vista da Contabilidade Pública e
do Direito Orçamentado, classificáveis como "Outras Receitas Correntes", não
há como pretender que estes possam ser destinados a Fundo não mais existente
com o selo da vinculação, porquanto, como decidiu o Supremo Tribunal Federal,
"é inconstitucional interpretação da Lei Orçamentaria n° 10.640, de 14 de
janeiro de 2003, que implique abertura de crédito suplementar em rubrica
estranha à destinação do que arrecadado a partir do disposto no § 4° do
artigo 177 da Constituição Federal, ante a natureza exaustiva das alíneas 'a',
'b' e 'c' do inciso II do citado parágrafo" (ADI 2925/DF, rei. p/ acórdão Min.
Marco Aurélio, Pleno, j. 19/12/2003) .

M Convém salientar que a Secretaria do Tesouro Nacional - STN, como dispõe a Lei 10.180, de 6 de
fevereiro de 2001, e o Decreto n.° 3.589, de 6 de setembro de 2000, é o órgão central do Sistema de
Contabilidade Federal e atende ao disposto no § 2.°, do artigo 50 da LRF, detendo a incumbência de
padronizar os procedimentos contábeis nos três níveis de governo, como forma de assegurar a
consolidação das contas exigidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Qualquer outra atividade, a exemplo
de fixar exegese definitiva de textos legais, como quer a União, refoge às suas atribuições legais.
^ Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 7. ed. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional,
2016, p. 47. Disponível em: http:/7www.tesouro.fazenda.gov.br/-/mcasp.
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5.6. O argumento da União e do MPF funda-se em
preocupação de ordem constitucional quanto aos investimentos em educação.
Mas partem da premissa de que o Autor não queira fazê-los, quando, em
realidade, não quer a adstrição aos fins específicos do FUNDEF, como já dito.

Duas razões básicas antepõem-se a esse desiderato de
atrelamento às metas do extinto FUNDEF.

A primeira é que esse propósito não pode sobrepor-se a
normas e princípios de Direito Constitucional e Financeiro, como deixou claro o
Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade da Emenda n°
47, promulgada em 27 de dezembro de 2000, à Constituição do Estado de Minas
Gerais, que destinava recursos à Universidade do Estado de Minas Gerais e à
Universidade Estadual de Montes Claros. Na ocasião, a Corte Suprema fundou-
se na "conveniência, para a boa condução da administração pública, da
suspensão da eficácia das normas em causa" (ADI 2447 MC, rei. Min. Moreira
Alves, Pleno, j. 09/5/2002).

A segunda, que com a primeira se articula intimamente, é
que, não sendo recursos vinculados, como se mostrou não serem no presente
caso, só se pode concluir que "a decisão de gastar é, fundamentalmente, uma
decisão política", ou seja, "o administrador estabelece as prioridades (...),
opera-se a despesa (saída de dinheiro) pelas formas estabelecidas em lei" (ADI
584 MC / PR, rei. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 26/03/1992).

Essas prioridades se ambientam no caráter de não
afetação dos recursos públicos, discussão que tem recorrentemente voltado à
baila pela necessidade de maior flexibilidade no operar governamental,
sobretudo num quadro de grande quantidade de receitas vinculadas e de gastos
obrigatórios, deixando descobertas áreas e setores com carência de recursos,
cujo atendimento implicaria endividamento público. Essa é inclusive a
discussão subjacente à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 87/2015, que
prorroga a Desvinculação das Receitas da União (DRU) até 2023 e amplia de
20% para 30% o percentual a ser desvinculado, tematização que não precisa ser
enfrentada aqui por não se estar pretendendo dilatar o espectro da
desvinculação, mas apenas reconhecê-la como presente na natureza dos valores
obtidos como indenização por sentença judicial

5.7. Apreensões com improbidade e corrupção na gestão
de recursos públicos não podem tornar suspeitos todos os gestores políticos,
como se tais conceitos fossem um cheque em branco a ser usado pelo Judiciário
a seu talante para intervir na administração pública e ditar os rumos que ela
deva tomar.

No Direito Administrativo, há um constructo muito
conhecido, segundo o qual o .Judiciário não pode "substituir o discricionarismo
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do administrador pelo do juiz"^, assim como também u o juiz não
pode substituir pelas suas as concepções de justiça do legislador" (STF, RE
71252 / RS, rei. Min. Luiz Galloti, j. 05/11/1970)46, pois "a Municipalidade tem
liberdade para, com a finalidade de assegurar o interesse público, escolher
onde devem ser aplicadas as verbas orçamentarias", o que significa que "não
cabe, assim, ao Poder Judiciário interferir nas prioridades orçamentarias do
Município' (STJ, REsp 208893 / PR, rei. Min. Franciulli Netto, j. 19/12/2003).

Não se pode, por conseguinte, hostilizar ideologicamente a
não afetação, pois ela é a regra do sistema e até porque a discricionariedade na
aplicação dos recursos só se reporta aos "meios e modos de administrar; nunca
os fins a atingir", uma vez que "o fim é sempre imposto pelas leis e
regulamentos, seja explícita, seja implicitamente"^.

Sendo assim, tomando como certo que "política pública é
tudo o que um governo faz e deixa de fazer, com todos os impactos de suas
ações e de suas omissões"*8, as políticas públicas distributivas são financiadas
pela sociedade através do orçamento público geral e não com receitas
vinculadas. Portanto, "se fa/, necessário identificar uma gerência
pública compatível com as necessidades comuns da Administração, sem
prejuízo para o interesse público que impele toda a atividade
adm in istra tiva "w.

5.8. Esse mapeamento das necessidades prioritárias a ser
suportadas pelos recursos ora discutidos não pode ser feito pelo Judiciário, ou
pelo Ministério Público ou pela União através de um formato pré-fabricado, sem
nem mesmo conhecerem o básico da administração pública em termos de
gerência. Como já chamava a atenção há muito tempo Guiomar Namo de Mello,
"a eleição de prioridades não significa, portanto, diminuir a importância de
outros aspectos, mas decidir por onde começar, inclusive para, a médio e
longo prazo, promover reformas com maior profundidade e abrangência em
outros aspectos importantes"^0.

45 Meirelles, Ilely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 22, ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 105.
4'1 "Não se deve agir como quem visa a uma substituição do Poder Executivo e/ou Legislativo pelo Poder
Judiciário, de modo a transformar a discricionariedade administrativa em discricionariedade judicial"
(STF, AÇO 2536 / RJ, rei. Min. Luiz Fux, j. 09/11/2017). Abhner Youssif Arabi lembra que o princípio da
separação dos poderes, "que no início de sua formulação política era visto com uma função de reforço dos
poderes", passou a adquirir "ao longo do tempo, outra função igualmente importante, que é a da própria
sustentação da democracia, pela limitação que um poder exerce sobre o outro" (ARABI, Abhner Youssif
Mota. A Ifnsão institucional entre Judiciário e Legislativo: controle de constitucionalidade, diálogo e a
legitimidade da atuação do Supremo Tribunal Federal. Curitiba: Prismas, 2015, p. 48).
•w Meirelles, op.dt., p. 153.
48 AZEVEDO, Sérgio de. Políticas públicas: discutindo modelos e alguns problemas de implementação. In:
SANTOS JÚNIOR, Orlando A. dos (et. a/.). Políticas públicas e geslão local: programa interdisciplmar de
capacitação de conselheiros municipais. Rio de Janeiro: FASE, 2003, p. 38.
•*•* CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016,
p. 31-32).
w MELLO, Guiomar Namo de. Políticas públicas de educação. Estud. av., São Paulo , v. 5, n. 13, p. 7-47,
Dec. 1991, P- 22 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=SoiO3-
4Oi4l99iooo3OOOO2&lng=en&nrm = Íso>. access on 20 May 2018. http://dx.doi.org/10.1590/80103-
40141991000300002.
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Para o temor de distorções e omissões há salvaguarda do
controle judicial futuro, sabido que "no campo dos direitos individuais e
sociais de absoluta prioridade, o juiz não deve se impressionar nem se
sensibilizar com alegações de conveniência e oportunidade trazidas pelo
administrador relapso" (STJ, REsp 1551650 / DF, rei. Min. Herman Benjamin,
j- 19/05/2016), sendo adequado igualmente concluir que "o controle
jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a 'inescusável
omissão estatal' na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no
conceito de mínimo existencial" (STJ, REsp 1527283 / GO, rei. Min. Herman
Benjamin, j. 21/05/2015).

5.9. Nesse ponto, deve-se reconhecer que são bastante
apropriados os argumentos da inicial quanto ao que se deve entender por
investimento em educação. Tomem-se os exemplos ali elencados: considera-se
ou não como tal o investimento no asfaltamento de uma estrada que dá acesso a
uma escola rural bancada com recursos do Fundef? No caso das Escolas de
Tempo Integral, considera-se ou não com finalidade educacional a aplicação dos
recursos na alimentação a fim de que o estudante não tenha que ir para casa e
retornar à escola para o outro turno? A implantação de serviços físioterápicos e
fonoaudiológicos em favor de necessidades especiais nas escolas conecta-se ou
não com o programa educacional? Nos três casos, entre tantos outros, os
recursos do Fundef não podem custear tais investimentos, sob pena de
improbidade por desvio de finalidade.

5.10. A compreensão legal do que sejam
investimentos na educação precisa passar pela mesma discussão que se sucedeu
à Emenda Constitucional n° 29, de 13 de setembro de 2000, ao estatuir que
deviam ser aplicados 15% da receita de impostos em ações e serviços públicos de
Saúde, sem definir, entretanto, quais eram essas ações e serviços, até que, após
candentes discussões entre órgãos do Executivo e Tribunais de Contas,
sobreveio a Resolução n° 316 de 2002, do Conselho Nacional de Saúde,
substituída, mais tarde, pela Resolução n° 322 de 2003, definindo o que é e o
que não é saúde, terminando por ser incluídos "vigilância sanitária",
"vigilância nutricional, controle de deficiências nutricionais, orientação
alimentar, e a segurança alimentar promovida no âmbito do SUS",
"saneamento básico e do meio ambiente", "merenda escolar", "limpeza urbana
e remoção de resíduos sólidos (lixo)", "ações de assistência social não
vinculadas diretamente a execução das ações e serviços referidos na Sexta
Diretriz e não promovidas pelos órgãos de Saúde do SUS", entre outras lá
elencadas.

Enquanto não se dilata o espectro do conceito de
investimento em educação a ser financiado com recursos de um Fundo Especial,
as receitas desvinculadas terão que cumprir esse papel, sujeitando-se sua
aplicação à fiscalização do Ministério Público [Estadual] e do Poder Judiciário
[Estadual], repita-se, no caso de distorções.
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É, pois, nesse status jurídico que ingressam os valores
objeto da presente demanda, o que, em arremate, pelo que se viu, dá
juridicidade à pretensão do Autor, que se ajusta ao que o STF declarou no
julgamento da AÇO 486/BA.

6. Necessidade da tutela antecipada e sua
possibilidade em ação declaratória

Pelo que se viu, e em face do catálogo de deveres que
incumbem a qualquer Município a todo o tempo, tem-se por consequência
lógica que eles demandam suporte financeiro para serem implementados^1.
Milita, então, a presunção de que eles e qualquer outra entidade de cunho social
dele necessitem (STF, ARE yóo.Syó-AgR/SE, Rei. Min. Dias Toffoli). Assim, em
nome dessa presunção, ao contrário do que entende o MPF, é que aflora a
adequação no pedido de tutela de urgência nesse particular, sem qualquer
necessidade de dilação instrutória.

O que precisa de fato ser considerado é se esse pedido de
tutela de urgência tem ou não boa ambientação em sentença meramente
declaratória, embora a União, em sua contestação, não tenha visto qualquer
dificuldade a esse respeito.

Vale considerar que a sentença nesse caso tem feição de
preceito regulador de relações jurídicas, o que poderia se traduzir em embaraço
lógico a admissão de provimento provisório, o que levou João Batista Lopes a
considerar que "é princípio lógico que uma coisa não pode ser e deixar de ser
ao mesmo tempo", o que significaria dizer que "a declaração, para conferir
segurança ou certeza, não pode ser provisória, revogável ao longo do
procedimento'^2.

Mas, em realidade, o que se antecipa são alguns dos efeitos
práticos, como reconhece o mesmo doutrinador ao admitir que "seja lícito
antecipar, em favor do autor, alguns efeitos práticos decorrentes do pedido de
declaração" (íò.) No mesmo sentido, ensina Nelson Nery Júnior: "definida
acima a tutela antecipatória como medida executiva em sentido lato, poder-se-
ia pensar, à primeira vista, ser ela incabível nas ações declaratórias"53.
Todavia, prossegue, "tendo em vista que o adiantamento nem sempre respeita
ao mérito considerado em seu sentido estrito, pode ser que os efeitos de uma
sentença declaratória comportem execução, tendo cabimento o adiantamento
desses efeitos".

v No julgamento monocrático do ARE 674.61Q/SK pelo STF", ficou claro esse entendimento de
necessidades inadiáveis que o Município tem para autori/ar a tutela antecipada, concedida no caso pelo
TRF-5a Região e não suspensa pela Corte Suprema: "não há que se falar em dano inverso em relação aos
demais municípios, pois o suposto prejuízo de uma mudança na distribuição entre diversos e inúmeros
municípios que recebem esses royalties não seria de grandes proporções, se comparado ao prejuízo
sofrido pelo município agravado na hipótese de total ausência de pagamento".
v LOPES, João Batista. A Tutela Antecipada no Processo Civil Brasileiro. Editora Saraiva, 200, p. 46.
^ NERY JR., Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em
vigor. 4. ed. São Paulo: RT, 1999, p. 750.
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Teori Zavascki angulou perfeitamente a questão ao
salientar que se trata de "uma espécie de eficácia negativa, de cunho
marcadamente inibitório" e que "esta eficácia negativa é, certamente, passível
de antecipação, o que se dá, necessariamente, mediante ordens de não fazer
contra o preceito, ou seja, ordens de abstenção, de sustação, de suspensão, de
atos ou comportamentos'^. E arremata: "Na verdade, tais medidas não têm
natureza cautelar, mas sim antecipatória".

Nessa linha é que tem se orientado o Superior Tribunal de
Justiça ao assentar "o entendimento de ser possível a concessão de tutela
antecipada em ação declaratória" (REsp 915938 / MG, rei. Min. Arnaldo
Esteves).

Nessa configuração jurídica dos fatos, pois, a antecipação
da tutela pretendida pelo Autor deve ser lida como a de efeitos práticos para
assegurar que o manejo desses recursos seja feito sem inibição por parte de
quem quer que seja, desde que usados para fins educacionais, embora sem
atrelamento às finalidades específicas do FUNDEF.

CONCLUSÃO
À vista do exposto, concedo a tutela de urgência e

julgo procedente o pedido para declarar que os valores oriundos da
ação ordinária 2003.31945-7, proposta pelo Município de Brumado,
eiii relação à União, destinam-se à aplicação em investimentos
educacionais sem estarem afetados às finalidades específicas do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério (FUNDEF), criado pela Emenda
Constitucional n.° 14/96 e regulamentado pela Lei n.° 9.424/96.

Condeno a União, que pediu aplicação do art. 85, § 8y, do
CPC ("tias causas em que for inestimável ou irrisório o proveito económico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §

dicado na inicial, a título de honorários de2<-'")> em 10% sobre o valor
sucumbência.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Vitoriada Conquista, éahia, 23 de maio de 2018.

ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação q

João Batis fa de Cjástrõ Júnior
Juiz Federal titular da ia Vara
Subseção,_ udicigjria de Vitória da Conquista, Bahia

i Tutela. ;j. ed. São Paulo: Saraiva, ̂ ooo, p. 84-85.
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