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EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA ___ VARA CÍVEL FEDERAL DE VITÓRIA/ES 
– SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, entes 

despersonalizados, com sede na Avenida Américo Buaiz, nº 205, Palácio Domingos 

Martins, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.050-950, através de seus 

procuradores infra-firmados, vem, respeitosamente, perante V.Exª, propor  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA  

C/ PEDIDO DE LIMINAR 

em face da UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público interno, podendo 

ser citada na Procuradoria da União no Estado do Espírito Santo com sede na Rua 

Professor Almeida Cousin, 18º andar e salas nº 1.504/1.513, Ed. Enseada Trade 

Center, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.050-565, aduzindo os fatos e 

fundamentos jurídicos a seguir explanados.  

1) DOS FATOS 

O Sr. Ministro de Estado da Educação, ABRAHAM 

WEINTRUB, agente político da Ré, determinou o corte de pelo menos 30% dos 
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recursos da Universidade de Brasília (UnB), da Universidade Federal Fluminense 

(UFF) e da Universidade Federal da Bahia (UFBA), por terem supostamente 

permitido que ocorressem atos políticos – classificados por ele como “balbúrdia” – 

em seus campi. “Universidades que, em vez de procurar melhorar o desempenho 

acadêmico, estiverem fazendo balbúrdia, terão verbas reduzidas”, disse o Ministro 

em reportagem de Renata Agostini, na edição de 30/04/2019, do jornal O Estado de 

S.Paulo1.  

O Ministro sustenta que as universidades têm permitido 

que aconteçam em suas instalações eventos políticos, manifestações partidárias ou 

festas inadequadas ao ambiente universitário. “A universidade deve estar com sobra 

de dinheiro para fazer bagunça e evento ridículo”, disse na mesma entrevista. Ele 

deu exemplos do que considera bagunça: “Sem-terra dentro do câmpus, gente 

pelada dentro do câmpus”.  

Em 2018, a UFF foi palco de um rumoroso “ato contra o 

fascismo”, na reta final da eleição presidencial. Já a UnB foi palco recentemente de 

debates com Fernando Haddad (PT) e Guilherme Boulos (PSOL).  

De acordo com o MEC, as três universidades tiveram 30% 

das suas dotações orçamentárias anuais bloqueadas, medida que entrou em vigor 

na semana passada. Os cortes atingem as chamadas despesas discricionárias, 

destinadas a custear gastos como água, luz, limpeza, bolsas de auxílio a 

estudantes, entre outros.  

Questionado se essa forma de escolha caracteriza, na 

prática, uma “lei da mordaça” nas universidades, ferindo a liberdade de expressão 

de alunos e professores, ele afirmou que todos “têm logicamente o direito de se 

                                                
1 Disponível em < https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,mec-cortara-verba-de-universidade-porbalburdia-e-ja-mira-
unb-uff-e-ufba,70002809579 >. Acesso em 02/05/2019 
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expressar”, desde que o desempenho acadêmico esteja bom. “Só tomaremos 

medidas dentro da lei. Posso cortar e, infelizmente, preciso cortar de algum lugar”, 

afirmou. “Para cantar de galo, tem de ter vida perfeita”. 

Após a repercussão negativa da medida, no intuito de 

dissipar a elevadíssima suspeição de seletividade ideológica da medida, o Ministério 

da Educação estendeu o corte a todas as universidades federais do país, as quais 

sofrerão, no mesmo importe de 30% em seus orçamentos, atingindo, inclusive, a 

Universidade Federal do Estado do Espírito Santo – UFES. 

A situação no âmbito da UFES, na hipótese de 

concretização do corte de verbas nesse patamar anunciado, é dramática, eis que 

avaliado em cerca de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), sendo que o seu 

impacto poderá inviabilizar o seu funcionamento no ano de 2020, à teor da 

manifestação do atual reitor da Universidade publicado no portal do G12. 

Em suma, a pretensão do Ministério da Educação, órgão 

vinculado a pessoa jurídica Ré, no tocante ao corte de verbas destinadas as 

universidades federais comprometerá o funcionamento destas, prejudicando toda a 

coletividade que usufrui do serviço de ensino, o que, evidentemente, viola, o dever 

do Estado de promover a educação. 

Dessa forma, diante do grave quadro que se vislumbra 

para as universidades federais caso se concretize a redução de verbas anunciadas 

pelo Ministério da Educação, não resta alternativa, senão a propositura da presente 

ação judicial, na forma que passa a fundamentar abaixo, que, certamente, levará ao 

convencimento de V.Exª em deferir o pedido.  

                                                
2 Disponível em < https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2019/05/03/reitor-da-ufes-diz-que-cortes-do-mec-podem-
inviabilizar-funcionamento-em-2020.ghtml>. Acesso em 05/05/2019 às 17:42.  
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2) FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

2.1) DA LEGITIMIDADE ATIVA DOS PROPONENTES DA PRESENTE AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA 

As atribuições da Comissão de Educação da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo são definidas no art. 48 do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, conforme se denota 

abaixo: 

Art. 48. À Comissão de Educação compete opinar sobre:  

I - educação e instrução;  

II - problemas da infância, da adolescência, do idoso e do deficiente 

físico relacionados com sua área de atuação;  

III - aplicação dos recursos públicos destinados às escolas públicas, 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas;  

IV - assuntos relacionados com a interação de entidades ligadas à 

educação;  

V - cumprimento do Estado com relação à garantia de atendimento ao 

educando no ensino básico, por meio de programas suplementares 

de material didático-escolar, transporte, alimentação e de assistência;  

VI - programas de integração cultural e educacional com as unidades 

da Federação e com outros países. 
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Inobstante, o Art. 55 é claro ao prescrever que às 

Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa compete a defesa judicial dos 

interesses e direitos difusos e coletivos relacionados com seu campo temático de 

atuação, o que realizar-se-á nos moldes do microssistema processual coletivo. 

Art. 55. Compete às Comissões Permanentes da Assembleia 

Legislativa a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos 

difusos e coletivos relacionados com seu campo temático de atuação, 

a ser promovida pelos meios legítimos e postos à sua disposição, 

com a interveniência da Procuradoria da Assembleia Legislativa. 

[...] 

§ 2º A defesa judicial será realizada com base na legislação federal, 

especialmente, nas Leis Federais nºs 7.347, de 24.7.1985 e 8.078, de 

11.9.1990, e posteriores alterações. 

Quadra esclarecer da simples interpretação das 

atribuições da Comissão de Educação que a mesma é autorizada a atuar 

judicialmente na tutela da defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos.  

O Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo em 

diversas oportunidades a legitimidade ativa ad causam das Comissões das 

Assembleias Legislativas para propor ação civil pública em defesa de direitos 

individuais homogêneos, consoante REsp 1.098.804-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 2/12/2010, Informativo nº 458. 

Além do Superior Tribunal de Justiça, diversos outros 

Tribunais assim já se manifestaram, a título de exemplo é o entendimento do 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, in verbis: 
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PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO  LIMINAR  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA COMISSÃO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO - EMPRÉSTIMOS A APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS DO INSS – PROPAGANDA ENGANOSA – 

INTERESSE DIFUSO, COLETIVO OU INDIVIDUAL HOMOGÊNEO – 

LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE - VIOLAÇÃO DE NORMA LEGAL – 

ARTS. 6º, 31, 36, 37, 81, PARÁGRAFO ÚNICO, I, II, III E 82 – LEI Nº 

8.078, DE 1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)– 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA - REDUÇÃO.  

1 - A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia Legislativa 

do Estado do Rio de Janeiro, tem legitimidade para figurar no pólo 

ativo de ação civil pública visando discutir vícios na propaganda 

relativa a empréstimos consignados em folha para aposentados e 

pensionistas do INSS. Sendo um órgão da administração pública, 

destinado especificamente à defesa dos direitos e interesses 

previstos no CDC, cumprindo os requisitos do parágrafo único do art. 

81, do Código Consumerista, há de ser considerada parte legítima 

para figurar no pólo ativo de demandas coletivas de consumo, na 

qualidade de substituto processual.  

2 - O perigo de dano irreparável por demora da concessão da tutela, 

bem como a verossimilhança do direito alegado, na hipótese, 

afiguram-se patentes, tendo em vista que as propagandas veiculadas, 

ostensiva e massivamente, em diversos meios de comunicação, sem 

atender ao estipulado no Roteiro Técnico e Instrução Normativa 

referentes ao empréstimo consignado, bem como em flagrante 

desrespeito ao CDC, encerram a probabilidade de lesionar um 

enorme contingente de cidadãos. 

 3 - A lei nº 8.078/90 (CDC) arrola e define no parágrafo único, I, II e 

III, os direitos (interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo) 

que poderão ser tutelados através das ações coletivas de consumo.  
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4  - Há que se reconhecer, na hipótese, que os consumidores 

(aposentados e pensionistas do INSS) foram induzidos a erro na 

aquisição dos produtos e serviços oferecidos, o que caracteriza 

flagrante ofensa às regras contidas nos arts. 31 e 37 do Código de 

Defesa do Consumidor.  

5 - a Multa tem o objetivo de inibir o inadimplemento da obrigação 

determinada pelo Juízo, uma vez que se constitui em meio 

intimidatório ao cumprimento da obrigação, pois basta que seja 

cumprida a determinação para que o pagamento da multa seja 

interrompido. Sendo o seu valor excessivo, impõe-se a sua redução.  

6 - Agravo de instrumento provido parcialmente. (TRF-2 - AG: 

200602010030930 RJ 2006.02.01.003093-0, Relator: Desembargador 

Federal FREDERICO GUEIROS, Data de Julgamento: 04/07/2007, 

SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - 

Data::07/10/2010 - Página::184/185) 

Nessa mesma linha de raciocínio, mais uma vez nos 

valemos de entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. COBRANÇA DE 

TARIFA MÍNIMA NO FORNECIMENTO DE GÁS. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA AJUIZADA PELA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO. DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE 

ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. 

 1. O art. 82, III, do CDC confere legitimação para o ajuizamento de 

demandas coletivas às "entidades e órgãos da Administração Pública, 

direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, 

especificamente destinados a defesa dos interesses e direitos" para a 

tutela de interesses individuais homogêneos dos consumidores.  
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2. "Os órgãos que integram a Administração Pública direta ou indireta 

são legitimados para a defesa dos interesses transindividuais dos 

consumidores por força da prerrogativa que lhes é conferida pelo art. 

82, III, do CDC, que deve sempre receber interpretação extensiva, 

sistemática e teleológica, de modo a conferir eficácia ao preceito 

constitucional que impõe ao Estado o ônus de promover, 'na forma da 

lei, a defesa do consumidor.'" (REsp 1.002.813/RJ, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/6/11)  

3. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia Legislativa 

do Rio de Janeiro detém legitimidade para a propositura de demanda 

coletiva visando a defesa do consumidor. Precedentes.  

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no 

REsp: 928888 RJ 2007/0041313-1, Relator: Ministro SÉRGIO 

KUKINA, Data de Julgamento: 16/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 21/05/2013) 

No presente caso, é plenamente possível que a Comissão 

de Educação juntamente com a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa proponha 

a demanda em uma interpretação analógica do art.82, III do CDC que permite o 

tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos pelos entes 

despersonalizados da Administração Pública, o que se enquadra na hipótese. 

Providencial neste sentido parte do parecer proferido pela 

Professora Ada Pelegrini Grinover, no âmbito do Supremo Tribunal Federal (em 

sede de adi), no que tange a ampliação da legitimidade na propositura de Ações 

Civis Públicas: 

“Por outro lado, a ampliação da legitimação à ação civil pública 

representa poderoso instrumento de acesso à justiça, sendo 
louvável que a iniciativa das demandas que objetivam tutelar 
interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais 
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homogêneos seja ampliada ao maior número possível de 
legitimados, a fim de que os chamados direitos fundamentais de 
terceira geração – os direitos de solidariedade – recebam efetiva 
e adequada tutela. 
 

Assim, tratando-se de um direito difuso (interesse de toda 

a sociedade na manutenção das universidades federais) inexiste dúvida no que 

concerne ao direito da Comissão de Educação em conjunto com a Mesa Diretora da 

Assembleia Legislativa em ingressar com a presente ação civil pública pelos 

fundamentos delimitados acima e com amparo legal no art. 81, III do CDC. 

2.2) DO CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA  

Tratando-se de um direito difuso que permeia pelo 

interesse de toda sociedade cabível a sua defesa pela Autora através do 

instrumento da ação civil pública, nos precisos termos do art.1º, IV da Lei nº 

7.347/1985, verbis: 

Art. 1º  Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação 

popular, as ações de responsabilidade por danos morais e 

patrimoniais causados:     

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo 

Conforme demonstrar-se-á abaixo, a presente ação 

veicula pedido de obrigação de não fazer consistente na determinação a Ré de que 

não promova a redução de 30% (trinta por cento) das verbas destinadas as 

universidades federais, revelando-se plenamente adequada a tutela do direito 

violado pelo instrumento da ação civil pública na forma do art.3º da Lei nº 

7.347/1985, verbis: 
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Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou 

o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 

Por fim, no tocante ao foro de competência para 

julgamento da presente demanda, basta dizer que uma das universidades 

prejudicadas com a medida anunciada pelo Ministério da Educação é a Universidade 

Federal do Espírito Santo que tem sede na cidade de Vitória, logo, competente esta 

Seção Judiciária da Justiça Federal para julgamento, na forma preconizada pelo 

art.2º da Lei nº 7.347/1985, verbis: 

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local 

onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para 

processar e julgar a causa. 

2.3) DO MÉRITO 

De acordo com o artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição 

Federal e artigo 1º da Lei nº 4.717, de 1995, a ação popular é o meio constitucional 

adequado para que qualquer cidadão possa evitar a prática ou pleitear a invalidação 

de atos administrativos ilegais e lesivos ao patrimônio público, à moralidade pública 

e outros bens jurídicos indicados no texto constitucional.  

Ao dispor sobre a nulidade dos atos lesivos ao patrimônio 

das entidades públicas nominadas no artigo 1º da Lei nº 4.717, de 1965, o artigo 2º 

da referida Lei assim estabelece:  

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades 

mencionadas no artigo anterior, nos casos de:  

a) incompetência;  

b) vício de forma;  
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c) ilegalidade do objeto; (destaquei)  

d) inexistência dos motivos;  

e) desvio de finalidade.  

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade 

observar-se-ão as seguintes normas:  

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas 

atribuições legais do agente que o praticou;  

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância 

incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência 

ou seriedade do ato;  

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa 

em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo;  

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou 

de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente 

ou juridicamente inadequada ao resultado obtido;  

e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato 

visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na 

regra de competência.  

Imperioso destacar que a presente demanda está sendo 

ajuizada por entes despersonalizados, logo, ilegítimos para a propositura da ação 

popular, porém, tratando-se de ação civil pública a questão da legitimidade ativa já 

foi demonstrada no tópico supra, bem como necessário salientar que o art.1º da Lei 

nº 7.347/1985 diz que a ação civil pública é cabível, independentemente do 

cabimento da ação popular.  
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Prefacialmente cumpre assentar que as entidades da 

Administração Indireta, de modo geral, gozam de autonomia financeira, 

administrativa, patrimonial e orçamentária.  

Com mais vigor ainda, o Constituinte optou por assegurar 

um status ainda mais privilegiado às Universidades, ao, no art. 207, caput, da Lei 

Fundamental, estatuir que “as universidades gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao 
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.  

O Constituinte decerto não empregou palavras ao vento, 

ao reconhecer a autonomia financeira como um pressuposto para a autonomia de 

ensino e de livre circulação de ideias. Do contrário, a constrição de recursos 

orçamentários serviria de mecanismo insidioso para a patrulha ideológica das 

maiorias circunstanciais, como efetivamente pretende o atual Governo e vocalizou o 

Ministro da Educação.  

A autonomia universitária consiste em garantias mínimas 

para a autogestão dos assuntos pertinentes à atuação da Universidade no 

desempenho das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Por seu turno, a 

autonomia financeira outorga à universidade o direito de gerir e aplicar os seus 

próprios bens e recursos, em função de objetivos didáticos, científicos e culturais já 

programados.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9394/96), 

em seu Art. 54, § 1º assim estatui a propósito da autonomia financeira das 

Universidades:  

Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na 

forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às 

peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo 
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Poder Público, assim como dos seus planos de carreira e do regime 

jurídico do seu pessoal.  

§ 1º No exercício da sua autonomia, além das atribuições 

asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão:  

I - propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, 

assim como um plano de cargos e salários, atendidas as normas 

gerais pertinentes e os recursos disponíveis;  

II - elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as 

normas gerais concernentes;  

III - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos 

referentes a obras, serviços e aquisições em geral, de acordo com os 

recursos alocados pelo respectivo Poder mantenedor;  

IV - elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais;  

V - adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas 

peculiaridades de organização e funcionamento;  

VI - realizar operações de crédito ou de financiamento, com 

aprovação do Poder competente, para aquisição de bens imóveis, 

instalações e equipamentos;  

VII - efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de 

ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom 

desempenho.  

E em seu artigo 55, a LDB determina à União assegurar 

os recursos necessários para seu custeio:  

Art. 55. Caberá à União assegurar, anualmente, em seu Orçamento 

Geral, recursos suficientes para manutenção e desenvolvimento das 

instituições de educação superior por ela mantidas.  
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Depreende-se da legislação de regência que a autonomia 

universitária se consubstancia, portanto, em garantias mínimas para a auto-gestão 

dos assuntos pertinentes à atuação da Universidade no desempenho das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão.  

Decerto que a autonomia financeira das universidades 

não se confunde com imunidade quanto às restrições de receita impostas à 

Administração Pública como um todo: havendo necessidade de revisão do 

orçamento aprovado, seja por frustração de receitas ou por qualquer outro evento 

econômico-fiscal, o reequilíbrio entre receitas e despesas, através de medidas como 

o contingenciamento, é medida que se impõe.  

Oportuno esclarecer que o contingenciamento consiste no 

retardamento ou, ainda, na inexecução de parte da programação de despesa 

prevista na Lei Orçamentária em função da insuficiência de receitas, conforme artigo 

9º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF):  

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da 

receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado 

primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 

Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos 

montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de 

empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados 

pela lei de diretrizes orçamentárias.  

§ 1º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que 

parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram 

limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.  
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Infelizmente, tem-se a ideia de que existe uma ampla 

discricionariedade quanto ao contingenciamento, entendimento que não possui 

amparo normativo, conforme afirma Regis Fernandes de Oliveira3:  

Por defeituosa interpretação do dispositivo em análise é que se 

afirma que há a possibilidade permanente do contingenciamento em 

quaisquer circunstâncias, o que não é factível.  

No caso do descumprimento de metas, cabe a limitação. É 

obrigatória, em verdade, uma vez que ocorridos os pressupostos de 

sua emanação, deve advir o ato de restrição à despesa. 

Restabelecendo-se a receita, libera-se o gasto (§ 1.º do art. 9.ºda 

LRF) (...)  

Antes do advento da LRF era comum que se aguardasse um decreto 

que limitasse as despesas, para buscar algum intuito menos nobre 

ou, então, a busca de superávit primário. Nos exercícios de 2000 e 

20001 houve a necessidade do contingenciamento que atendeu 

rigorosamente o disposto na LRF, uma vez que houve frustração da 

receita. No entanto, a partir de então, o governo realiza 

contingenciamento sem qualquer cautela ou prudência.  

Assim, desde então, normalmente, no início de cada ano, 

o Governo Federal emite um Decreto limitando os valores autorizados na LOA, 

relativos às despesas discricionárias ou não legalmente obrigatórias (investimentos 

e custeio em geral).  

O Decreto de Contingenciamento apresenta como anexos 

limites orçamentários para a movimentação e o empenho de despesas, bem como 

limites financeiros que impedem pagamento de despesas empenhadas e inscritas 

em restos a pagar, inclusive de anos anteriores. O poder regulamentar do Decreto 

                                                
3 Curso de Direito Financeiro. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
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de Contingenciamento obedece ao disposto nos artigos 8º e 9º da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).  

Ocorre que o contingenciamento do orçamento aprovado 

soberanamente pelo Parlamento não é ato completamente discricionário, mas antes 

volta-se à constituição de um indispensável arcabouço para se perseguir a disciplina 

fiscal, nas finanças públicas, sendo esta a sua finalidade legitimadora.  

Quando a receita efetivamente arrecadada apresenta uma 

frustração em relação àquela estimada, a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF 

determina que seja limitada a realização da despesa autorizada no orçamento para 

se conseguir cumprir a meta de resultado fiscal, que cada governo, a cada ano, fixa 

na respectiva lei de diretrizes orçamentárias, senão vejamos a literalidade de seu 

art. 4º, verbis:  

Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2º 

do art. 165 da Constituição e:  

I - disporá também sobre:  

a) equilíbrio entre receitas e despesas;  

b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas 

hipóteses previstas na alínea b do inciso II deste artigo, no art. 9º e no 

inciso II do § 1º do art. 31;  

Essa limitação precisa ser feita por cada um dos Poderes, 

por ato próprio, conforme decisão do STF4, e respeitar critérios ditados pela mesma 

lei de diretrizes (que pode prever corte linear ou elencar ações prioritárias e imunes 

ao corte).  

                                                
4 ADIn n. 2.238-5, rel. Min. Ilmar Galvão. 
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Ora, a LDO relativa ao exercício de 2019 (Lei nº 13.707, 

de 14 de agosto de 2018) não permite a medida pretendida pelo Ministro da 

Educação. Mais ainda, não lhe é dada a prerrogativa constitucional de 

simplesmente, motu próprio, alterar a destinação de recursos públicos reservados 

pelo Parlamento às universidades para outras áreas (e.g. educação básica), por 

mera conveniência política.  

Aliás, a propósito da limitação de empenho, a LDO do 

corrente exercício exige, em seu art. 59, §3º, que o Executivo apresente, além da 

memória de cálculo que evidencie as razões da frustração de receita que se lhe der 

causa, a justificação das alterações que impactarem nas despesas obrigatórias, o 

que não se verifica no caso em apreço, verbis:  

Art. 59. Se for necessário efetuar a limitação de empenho e 

movimentação financeira de que trata o art. 9º da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo apurará o montante 

necessário e informará a cada órgão orçamentário dos Poderes 

Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e à Defensoria 

Pública da União, até o vigésimo segundo dia após o encerramento 

do bimestre, observado o disposto no § 3º. [...]  

§ 3º O Poder Executivo divulgará em sítio eletrônico e encaminhará 

ao Congresso Nacional e aos órgãos referidos no caput , no prazo 

nele previsto, relatório que será apreciado pela Comissão Mista a que 

se refere o § 1º do art. 166 da Constituição, contendo:  

I - a memória de cálculo das novas estimativas de receitas e 

despesas primárias e a demonstração da necessidade da limitação 

de empenho e movimentação financeira nos percentuais e montantes 

estabelecidos por órgão;  

II - a revisão dos parâmetros e das projeções das variáveis de que 

tratam o inciso XXI do Anexo II e o Anexo de Metas Fiscais;  
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III - a justificativa das alterações de despesas primárias obrigatórias, 

explicitando as providências que serão adotadas quanto à alteração 

da dotação orçamentária, bem como os efeitos dos créditos 

extraordinários abertos;  

IV - os cálculos relativos à frustração das receitas primárias, que 

terão por base demonstrativos atualizados de que trata o inciso XI do 

Anexo II , e demonstrativos equivalentes, no caso das demais 

receitas, justificando os desvios em relação à sazonalidade 

originalmente prevista;  

V - a estimativa atualizada do resultado primário das empresas 

estatais, acompanhada da memória dos cálculos referentes às 

empresas que responderem pela variação;  

VI - a justificativa dos desvios ocorridos em relação às projeções 

realizadas nos relatórios anteriores; e  

VII - detalhamento das dotações relativas às despesas primárias 

obrigatórias com controle de fluxo financeiro, a identificação das 

respectivas ações e dos valores envolvidos.  

Assim, percebe-se que, se tratando de ato vinculado na 

forma, e de motivação obrigatória, não poderia o Ministro proceder a tais cortes de 

forma absolutamente discricionária, sem a exposição dos motivos respectivos e a da 

fundamentação atuarial ensejadora desta necessidade de limitação de empenho. 

Para que altere a afetação destes recursos, por melhor 

que possam eventualmente se revelar as intenções do Ministro, este deve consultar 

o Parlamento, que é o locus por excelência de ressonância da opinião pública e o 

órgão capaz de falar pelo Contribuinte, na definição de suas prioridades 

orçamentárias.  



 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
PROCURADORIA  

Av. Américo Buaiz, n. 205, Palácio Domingos Martins, Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP 29.050-950 
Tel.: (27) 3382-3723 / 3754 / 3725 – Fax.: (27) 3382-3723 

 

 19

Afora essa hipótese, de redefinições orçamentárias 

derivadas do próprio agir parlamentar, e inobservadas as hipóteses de 

contingenciamento linear previamente autorizadas pela LDO do vertente exercício 

fiscal, a realocação de recursos é medida que afronta a Constituição, a separação 

dos Poderes, a legislação financeira de regência e a programação orçamentária.  

Se mesmo em virtude de medidas fiscais contingentes, 

carece o ato de limitação de empenho de exposição circunstanciada de seus 

motivos ensejadores, não se requerem maiores esforços argumentativos quanto à 

total improcedência de contingenciamentos aleatórios, baseados exclusivamente em 

preferências político-partidárias dos governos de plantão: o Estado brasileiro não é 

um laboratório experimental de políticos aventureiros!  

Assim, verifica-se que o ato ora confrontado padece de 

ilegitimidade sob todos os elementos constitutivos dos atos administrativos, senão 

vejamos em apertada síntese do narrado até aqui:  

I. Na inadequação da forma, ao não cumprir os requisitos 

de motivação presentes no art. 59, da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018;  

II. Na invalidade dos motivos, vez que se funda em 

premissa moralmente inapta para legitimar tal envergadura de decisão política, qual 

seja a preferência políticoideológica dos governantes;  

III. Na incompetência, vez que a realocação de recursos 

da educação superior para a educação básica requer a intervenção autorizativa 

prévia do Parlamento;  

IV. Em desvio de finalidade, vez que o que virtualmente 

pretende o Ministro de Estado é punir universidades que não possuem alinhamento 
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ideológico com o que reputa serem as diretrizes do atual Governo, a despeito de seu 

notório desempenho positivo nas avalições e métricas de desempenho acadêmico;  

V. Em vício de objeto, vez que o contingenciamento incide 

sobre despesas constitucionalmente obrigatórias que, portanto, não podem ser 

desafiadas por mero ato administrativo;  

Com base em tais fundamentos é que se impõe a 

procedência do pedido para determinar a Ré, através do Ministério da Educação, 

não proceda ao corte de verbas na ordem de 30% (trinta por cento) das 

universidades federais.  

2.4) DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR 

Devido a ameaça da Ré, por meio do Ministério da 

Educação em promover o corte de verbas da ordem de 30% (trinta por cento) das 

universidades federais, não restou qualquer alternativa, senão buscar a tutela 

jurisdicional para impedir que tal redução seja efetivamente cumprida. 

O litígio envolvendo as partes tem índole obrigacional, 

consistente na obrigação de não fazer da Ré, qual seja: não promover o corte de 

verbas na ordem de 30% (trinta por cento) das universidades federais.  

A pretensão das Autoras encontra amparo nos arts.11 e 

12 da Lei nº 7.347/1985, verbis: 

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de 

fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da 

atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de 

execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for 

suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do 

autor. 
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Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem 

justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. 

Do mesmo modo, o presente caso amolda-se 

perfeitamente às regras traçadas pelo Código de Processo Civil, e tendo por 

cumprimento uma obrigação de não fazer, revela-se cabível o deferimento da tutela 

específica a teor do art.497, verbis: 

Art. 497.  Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de 

não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela 

específica ou determinará providências que assegurem a obtenção 

de tutela pelo resultado prático equivalente. 

De outro canto, urge que no limiar da demanda, seja 

concedido provimento que impeça a Ré, por meio do Ministério da Educação a 

promover o corte de 30% (trinta por cento) das verbas destinadas as universidades 

federais, na forma preconizada pelo art.300 do CPC, verbis: 

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.  

Neste sentido, tem-se que os requisitos da medida liminar 

estão preenchidos: a) o fumus boni iuris, consistente na violação da autonomia 

financeira das universidades federais, conforme explicitado no tópico supra; b) o 

periculum in mora, representado pela iminente possibilidade de um dano grave e de 

difícil reparação, consubstanciado na inviabilidade de funcionamento das 

universidades federais de forma adequada, caso se concretize a redução da verba 

pretendida pela Ré, mediante o Ministério da Educação.  
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Nas ações em que se busca o cumprimento de uma 

obrigação de não fazer, o interesse do credor é que se cumpra a obrigação e não 

simplesmente contentar-se com as perdas e danos. 

A legislação supra citada, encontra-se em perfeita sintonia 

com os postulados do princípio da efetividade do processo, já que confere ao juiz o 

poder de liminarmente, conceder a tutela antecipada/cautelar de modo a compelir ao 

devedor o cumprimento de sua obrigação, inclusive determinando providência que 

assegure o resultado prático equivalente ao adimplemento. 

Sobre o princípio da efetividade do processo, assim se 

manifesta o festejado processualista Prof. BARBOSA MOREIRA, verbis: 

“Dispor de instrumentos de tutela adequados, na medida do 
possível, a todos os direitos e posições jurídicas de vantagem 
contemplados no ordenamento; tais instrumentos devem ser 

praticamente utilizáveis, sejam quais forem os titulares das posições 

jurídicas de vantagem, ainda quando indeterminados ou 

indetermináveis os seus sujeitos; há que se assegurar condições 

capazes de permitir uma exata e completa reconstituição dos fatos 

relevantes, de modo a permitir que o convencimento do juiz 

corresponda, tanto quanto possível, à verdade; o processo deve ser 
capaz de assegurar a quem tem uma posição jurídica de 
vantagem, na medida do possível, tudo aquilo, e precisamente 
aquilo, a que faz jus, assegurando-se-lhe o pleno gozo da 
específica utilidade a que tem direito; cumpre assegurar que tal 

resultado seja alcançado com o mínimo dispêndio de tempo e 

energias”5. 

Anteriormente, muitas das vezes, nos casos de obrigação 

de não fazer, o credor se via na situação constrangedora de não ver satisfeita a 
                                                
5 MOREIRA, José Carlos Barbosa. apud. CÂMARA, Alexandre de Freitas. Lições de direito processual civil vol.I. 10ª. 
ed. Ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2004. pág.221.   



 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
PROCURADORIA  

Av. Américo Buaiz, n. 205, Palácio Domingos Martins, Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP 29.050-950 
Tel.: (27) 3382-3723 / 3754 / 3725 – Fax.: (27) 3382-3723 

 

 23

prestação a ser cumprida pelo devedor, resolver-se pura e simplesmente pelas 

perdas e danos. 

A doutrina evoluiu até o ponto de criar mecanismos, que 

aos poucos foram inseridos na legislação, de forma a possibilitar no caso concreto, 

que o credor de uma obrigação de não fazer tenha meios que satisfaçam 

adequadamente o seu direito.  

Devido a tal movimento em busca da efetividade do 

processo começaram a surgir os seguintes institutos: tutela antecipada, tutela 

inibitória, tutela específica em diplomas legais como o Código de Defesa do 

Consumidor, Lei de Ação Civil Pública e até mesmo no Código de Processo Civil, em 

face da reforma ocorrida no ano de 2002 com a modificação do art.461 o qual foi 

reproduzido no atual CPC, ex vi do art.497. 

No caso em tela, as Autoras estão interessadas que a Ré, 

mediante o Ministério da Educação não promova a redução das verbas destinadas 

as universidades federais na ordem de 30% (trinta por cento). 

É justo que no limiar da lide, lhe seja conferido o 

instrumento de proteção adequado a proteger a sua posição jurídica de vantagem, 

qual seja, a medida liminar, de modo a emitir uma ordem para que a Ré, mediante o 

Ministério da Educação se abstenha de promover o corte de 30% (trinta por cento) 

das verbas destinadas as universidades federais.  

A preocupação do legislador é conferir efetividade ao 

processo de forma a melhor resguardar os direitos daquele que se encontra em 

situação de vantagem, bem como facilitar o seu acesso à justiça. 
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Sem maiores esforços, constata-se que a existência do 

fumus boni iuris é indiscutível, tendo em vista restar provada a violação da 

autonomia financeira das universidades federais.  

Quanto ao periculum in mora, encontra-se este presente 

pelo simples fato de que se o corte de verbas anunciado for efetivamente cumprido, 

tal medida poderá inviabilizar o funcionamento adequado das universidades 

federais.  

Providencial, revela-se a concessão da medida liminar no 

caso sub exame, com fulcro nos brilhantes ensinamentos do Prof. KAZUO 

WATANABE, verbis: 

“O legislador deixa claro, que na obtenção da tutela específica da 

obrigação de fazer ou não fazer, o que importa, mais do que a 
conduta do devedor, é o resultado prático protegido pelo Direito. 
E para a obtenção dele, o juiz deverá determinar todas as 
providências e medidas legais e adequadas ao seu alcance, 
inclusive, se necessário, a modificação do mundo fático, por ato 

próprio e de seus auxiliares, para conformá-lo ao comando emergente 

da sentença”6.  

Ad argumentandum tantum, apenas para o caso em que a 

Ré, inobstante a ordem venha a ser concedida, se recuse ao cumprimento de sua 

obrigação de não fazer, seja imposta a astreinte para forçá-la ao cumprimento a teor 

do § 1º do art.536 c/c art.537 do CPC, verbis: 

Art. 536.  No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade 

de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de 

                                                
6 WATANABE, Kazuo et alli. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do 
anteprojeto. 8ª. ed. Ed. Forense Universitária. Rio de Janeiro. 29004. pág.842. 
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tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas 

necessárias à satisfação do exequente. 

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, 

entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a 

remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o 

impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, 

requisitar o auxílio de força policial. 

Art. 537.  A multa independe de requerimento da parte e poderá 
ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na 

sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e 

compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para 

cumprimento do preceito. 

Assim, caso deferido o pedido de liminar, em caso de não 

cumprimento da ordem pela Ré, deverá ser imposta multa diária para fim de 

compeli-la ao cumprimento da obrigação de não fazer. 

 

3) DO PEDIDO 

Ante o exposto, requer:  

a) a concessão in limine littis, inaudita altera parte da 

medida liminar com fulcro nos arts.11 e 12 da Lei nº 7.347/1985 c/c art.300 e art.497, 

ambos do CPC determinando que a Ré, através do Ministério da Educação, se 
abstenha de proceder à determinação de limitação de empenho a quaisquer 
instituições de ensino superior federais além dos limites lineares impostos 
indistintamente a toda a Administração Pública Indireta, na forma preconizada e 

autorizada pela LDO (Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018), até o julgamento 
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de mérito desta ação, o que não afasta, evidentemente, a possibilidade de análise 

de eventual alteração da norma pelo Poder Legislativo; 

b) a citação da Ré, para, querendo, apresentar resposta a 

presente ação;  

c) a intimação do Ministério Público Federal para intervir 

no feito, nos termos do art.5º, § 1º da Lei nº 7.347/1985; 

d) ao final o julgamento procedente do pedido, 

confirmando-se a medida liminar, caso deferida, para fins de condenar a Ré em 

obrigação de não fazer consistente na abstenção quanto a determinação de 

limitação de empenho a quaisquer 

instituições de ensino superior federais além dos limites lineares impostos 
indistintamente a toda a Administração Pública Indireta, na forma preconizada e 
autorizada pela LDO (Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018); 

e) a produção de todos os meios de prova admitidos em 

direito; 

f) a condenação da Ré ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios.  

Dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).  

Termos em que 
Pede Deferimento. 
Vitória/ES, 06 de maio de 2019. 
 
 

MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO 
DEPUTADO ESTADUAL ERICK MUSSO 

Presidente 
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