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Seção Judiciária do Estado do Maranhão 
5ª Vara Federal Cível da SJMA

Processo n. 1002026-48.2017.4.01.3700 

PROCEDIMENTO COMUM

Autora : FAMEM

Réus     : UNIÃO E OUTRO

 

D E C I S Ã O

 

Em sede de urgência, pretende a Autora a imposição de obrigação de fazer
em desfavor da União para que a Ré, por intermédio do Ministério da Educação, homologue a Resolução
CNE 08/2010, adotando os parâmetros e valores do CAQi – Custo Aluno-Qualidade inicial ali definidos,
até a conclusão dos trabalhos da Comissão Interinstitucional de Acompanhamento da Implementação do
CAQi-CAQ, definido na Portaria MEC 142/2016.

No que se mostra essencial, e ao se reportar às denominadas Metas do PNE,
que a lei que definiu o Plano Nacional de Educação estabelecera um conjunto de 20 metas para o próximo
decênio para a educação brasileira, estabelecendo que as referidas metas seriam cumpridas no prazo de
vigência do PNE (10 anos) .ou prazo inferior, definido nas metas

Nesse contexto, a Meta 20 teria definido o dever de ampliar o investimento
público em educação pública, fixando, por desdobramento, as metas 20.6 e 20.8, que cuidaram da
implantação do Custo Aluno-Qualidade inicial – CAQi e o Custo Aluno-Qualidade - CAQ

Por derradeiro, assinala que a Portaria MEC 142, de 16 de março de 2016
não fixa prazo para a efetiva implantação do CAQi, o que implicaria em descumprimento pela União,
desde junho de 2016, da Lei 13.005/2014.

 FUNDAMENTOS DA DECISÃO

 Em primeiro plano, tenho a Autora como investida de legitimidade para a
propositura da presente ação, haja vista sua condição de  legalmente constituída e devidamenteassociação
registrada em Cartório, encontrando-se, assim, autorizada a representar, em juízo o fora dele, os prefeitos
e os Municípios do Estado do Maranhão em quaisquer procedimentos de interesse coletivo; demais disso,
a Autora exibe ata de assembléia dos seus filiados, com o registro específico para a instauração da
presente ação.
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Em outro plano, tenho que a legitimidade passiva da União se mostra
inequívoca à espécie, vez que a , como condição clássica da ação (CPC 485 VI), possuilegitimidade
dimensão , ou seja, somente se consolida diante da constatação de um vínculo entre um ,relacional sujeito
um  e um outro , sob dimensão, portanto, transitiva, vale dizer, de um sujeito a outro.objeto sujeito

No caso concreto, a Portaria n. MEC 142/2016, objeto do pedido de tutela
de urgência, foi editada pelo Ministério da Educação, dando-se, assim, evidente liame entre a Autora, a
obrigação de fazer pleiteada e a União, o que perfectibiliza a relação jurídico-processual; esta relação
evidencia, assim, a legitimidade da União e, por corolário, a competência da Justiça Federal para
processar e julgar a presente ação (CF 109 I).

Segundo a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano de
Educação Nacional – PNE, e em cumprimento à CF 214, as metas previstas em seu Anexo deveriam ser
cumpridas no prazo de vigência do PNE (3º); essa mesma lei, em seu art. 7º, , explicitou que acaput
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios atuariam em regime de colaboração, visando ao

 objeto do PNE, ficando os gestores federais, estaduais,alcance das metas e à implantação das estratégias
municipais e do Distrito Federal com a incumbência de adotarem as medidas governamentais necessárias
ao alcance das metas previstas no PNE.

Para estabelecer os parâmetros para fixação do CAQi, o Conselho Nacional
de Educação – CNE enviou ao Ministério da Educação a Resolução CNE/CEB 8/2010, através da qual
são estabelecidos parâmetros para cálculo do CAQi, sendo este documento envidado, segundo assinala o
Autor, para homologação do MEC desde 2014. Foram estruturados os parâmetros apontados na petição
inicial, e que se incorporam à presente fundamentação (Num. 235701 – Pág. 11).

Assim, evidente a mora da União na definição dos parâmetros de
composição do CAQi, bem ainda de implementá-lo como parâmetro mínimo para financiamento da
educação de todas as etapas e modalidades da educação básica.

Em casos assim, a Administração Pública, por encontrar-se revestida do
princípio da indisponibilidade do interesse público, segundo o qual o administrador deve necessariamente
colocar o interesse público em plano de supremacia, deve cumprir as determinações legais que lhes são
impostas, não podendo, por submissão ao princípio da eficiência, esquivar-se da adoção de medidas que
sejam necessárias para a perfectibilização do interesse público.

Por outras palavras, e diante do finalidade do ato administrativo, que é
precisamente preservar em toda a sua inteireza o interesse público, a Administração não pode esquivar-se
da missão de adotar os procedimentos necessários e adequados para que o interesse público seja
preservado.

Nessa perspectiva, o silêncio da Administração ganha dimensão de
manifestação eloquente de descumprimento de missão que lhe é confiada; o silêncio da Administração,
assim, deve ser superado com a adoção, em prazo razoável, das medidas adequadas para que o ato
administrativo seja editado e, assim, supere a omissão.

Ocorrência, neste ponto, da probabilidade do direito, vale dizer, do direito
de os Municípios terem implementado o Custo Aluno Qualidade-Inicial – CAQi como parâmetro para o
financiamento da educação em todas as etapas e modalidades da educação básica, em substituição ao
modelo do Valor Mínimo por Aluno – VMAA, utilizado para cálculo do FUNDEB.
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Presença também do perigo de dano, haja vista a redução de receitas a que
são submetidos os Municípios com a manutenção do modelo atual de financiamento de aluno – o VMAA
–, e não o modelo do CAQi, que visa precipuamente padrão mínimo de qualidade inicial estabelecido pelo
PNE.

Em relação a esse último aspecto, incorporo à presente Decisão a Tabela 1,
apresentada na petição inicial, que revela a distância entre o modelo atual do VMAA e o modelo a ser
aplicado pelo CAQi (Num. 2357301 – Pág. 13/118).

ANTE O EXPOSTO,  o pedido formulado em sede de urgência paradefiro
que a União, por intermédio do Ministério da Educação, , no prazo de 60 dias, a Resoluçãohomologue
CNE 08/2010, adotando os parâmetros e valores do CAQi ali definidos, que valerão até a conclusão dos
trabalhos da Comissão Interinstitucional de Acompanhamento da Implantação do CAQi-CAQ, definido
pela Portaria MEC 142/2016; em seguida, deverão a União e o FNDE implementarem o CAQi como
parâmetro para o financiamento da educação de todas as etapas e modalidades da educação básica, e
utilizado em substituição ao modelo do Valor Mínimo por Aluno – VMAA para o cálculo do FUNDEB.

Esgotadas as medidas acima destacadas, a União deverá complementar os
recursos financeiros dos Municípios do Maranhão (FUNDEB) que não conseguirem atingir o valor do
CAQi, nos moldes determinado pela Lei 13.005/2014, por meio da meta 20.10, e pela Lei 11.494/2007.

Por derradeiro, deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que se
trata de matéria que veicula direito, em tese, indisponível e, assim, não admite autocomposição, de forma
que a remessa dos autos para conciliação, com a designação de audiência e a citação para esse ato, apenas
atrasaria a prestação jurisdicional com a prática de atos desnecessários e inócuos, comprometendo os
princípios da eficiência e da razoável duração do processo (CPC, art. 334, § 4º, II).

Demais disso, caso as Partes manifestem a possibilidade de autocomposição
no curso do feito, não há impedimento para a designação de audiência com essa finalidade a qualquer
tempo.

Intimem-se.

Citem-se.

São Luís, 15 de agosto de 2017.

                                               JOSÉ CARLOS DO VALE MADEIRA

                                                                     Juiz Federal 
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