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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Distrito Federal
9ª Vara Federal Cível da SJDF

 

SENTENÇA TIPO "A"

PROCESSO: 1013835-28.2018.4.01.3400
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
IMPETRANTE: ASSOCIACAO NEO TV
Advogados do(a) IMPETRANTE: SALVADOR FERNANDO SALVIA - SP62385, RAFAEL PELLON DE LIMA
SAMPAIO - SP231277, LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413
IMPETRADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES,
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DAS
TELECOMUNICAÇÕES - FUNTTEL, SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSELHO GESTOR DO FUNTTEL,
GERENTE DA GERÊNCIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E ARRECADAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES, UNIAO FEDERAL
(FAZENDA NACIONAL)

 SENTENÇA
Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado pela ASSOCIAÇÃO NEOTV em face de ato
do PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA ANATEL; do CONSELHO GESTOR DO FUNTTEL; e do
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNTTEL, buscando provimento jurisdicional que declare a
suspensão da exigibilidade das contribuições ao FUST e ao FUNTTEL, nos termos do art. 151 do
CTN, determinando-se às autoridades coatoras que se abstenham da prática de quaisquer atos
tendentes à cobrança dos créditos tributários ora debatidos contra as associadas da impetrante.

Confirmando-se a liminar anteriormente deferida e reconhecendo-se o direito das associadas da
Impetrante não se sujeitarem aos recolhimentos das contribuições ao FUST e ao FUNTTEL
instituídas pela Lei nº 9.998/2000 e pela Lei nº 10.052/2000, respectivamente, diante da
inconteste violação à regra de imunidade para os serviços de telecomunicação previstos no §3º
do art. 155, da CF/88 vigente à época em que foram instituídas

Decisão liminar (ID 8082593).

Informações prestadas (IDs 22346987, 23845949 e 23854526).

O MPF manifestou-se (ID 33829468).

É o relatório. Decido.

Do exame dos autos observo que o parecer ministerial exauriu a matéria, trazendo fundamentos
que ratifico em sua integralidade.

Destarte, adoto como razões de decidir os fundamentos da manifestação ministerial:

"O presente mandado de segurança foi ajuizado com o propósito de desonerar  associados da
impetrante de contribuírem para FUST e para o FUNTTEL. Cumpre-se analisar a pretensa o sob o
fundamento da suposta inconstitucionalidade dessas exações pela incompatibilidade com o
disposto no para grafo 3º do artigo 155 da Constituição Federal, antes da alteração promovida
pela EC 33/2001, bem como contrariedade ao art. 149 da mesma Carta. Nesse aspecto, mister
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registrar que a redação atual do para grafo 3º do artigo 155 da Carta Política na o deixa duvidas
de que a restrição à cobrança sobre os serviços de telecomunicações restringe-se aos impostos,
espécie tributária da qual não fazem parte as contribuições especiais. Portanto, nesse ponto,
entende-se que não se aplica a alegada imunidade tributária. Com efeito, no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 230.337-71 (DJE 28.06.2002), o Supremo Tribunal Federal afirmou a
constitucionalidade da cobrança do PIS e da COFINS sobre os fatos geradores discriminados no
para grafo 3º do artigo 155 da Constituição, bem como a natureza de contribuição social desses
tributos, inclusive esse e teor da Súmula 659 do STF. Ora, os recursos do FUST e do FUNTTEL
possuem finalidade social, porque visam na o uma utilidade econômica, mas a universalização
dos serviços de comunicação (art. 1º da Lei nº 9.998/2000) e o desenvolvimento tecnológico das
telecomunicações (art. 1º da Lei nº 10.052/2000), respectivamente. Assim, a semelhança da
destinação dos fundos do FUST, FUNTTEL e do PIS, pelo cara ter social das contribuições, autoriza
a equiparação de regime jurídico entres essas contribuições, de modo a permitir – como
chancelado pelo STF quanto ao PIS no RE nº 230.337-7 – a cobrança dos fundos de
telecomunicações em relação aos fatos geradores a que alude o para grafo 3º do artigo 155 da
Constituição, mesmo antes da redação dada pela Emenda Constitucional nº 33/2001A esse
respeito, restou confirmado no STJ (AREsp nº 541235/DF) o julgamento do Tribunal Regional
Federal da 1ª Regia o que manteve a sentença do no Processo nº 200734000273288, conforme
trecho transcrito abaixo: De tais preceitos decorre a compreensão de que a contribuição o ao
FUST (1% sobre a receita operacional bruta proveniente da prestação de serviços de
telecomunicações, deduzidos ICMS, PIS e COFINS) e contribuição social geral (na o imposto), tipo
tributa rio ao qual na o se aplica a imunidade prevista no §3° do art. 155 da CF/88 (em sua
redação anterior ou posterior a EC n° 33/2001), conforme apropriada leitura de julgados do STF
(notadamente a "ratio
legis" do RE n°230.337/RN), a que também aludem o julgador primário e o MPF, que apontam
que o termo "imunidade" (§3° do art. 155 da CF/88) na o se pode compreender isoladamente,
exigindo-se o sopesar da interpretação dos demais itens da CF/88, o que afasta qualquer no doa
de inconstitucionalidade na hipótese, ante a preponderância do vetor solida rio da
"universalização" (dos serviços de telecomunicações), e ante o fato de que, quando a CF/88 quis
imunizar contribuições fê-lo expressamente. Com relação a violação do art. 149, CF, também
objeto do processo acima mencionado, ainda esta pendente de julgamento no STF, ARE nº
884.499/DF.
Naquela oportunidade, a operadora de telecomunicações aduziu que "como o produto da
arrecadação da contribuição ao FUST jamais foi usado no que legitimou sua instituição, resta
evidente que não havia e não há necessidade de nova fonte de custeio para subsidiar a atuação
da União no pretenso setor, o que como conseqüência, implica violação ao art. 149 da
Constituição da República".
Nesse tocante, o TRF da 1ª Regia o entendeu, especificamente quanto ao FUST, que "O art. 149 da
CF/88 não contém comando expresso quanto ao tempo ou modo para efetiva aplicação dos
recursos, dado o seu viés nitidamente programático (“inclusão
digital”, no caso), dependente da estipulação de políticas técnico-governamentais correlatas
hábeis; na mesma linha, a expressão 'como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas'
não detém expressa nota de urgência ou de imediatismo."
Assim, a questão posta em torno da violação do art. 149 da CF diz respeito não somente a mera
compatibilidade do texto da lei com a Carta Magna mas também diz respeito a natureza dos
fundos de telecomunicações, compreendida como fundos especiais, e a característica vinculativa
dos fundos aos objetivos previstos na lei quanto à utilização dos seus recursos.

Ademais, a vinculação dos fundos a sua finalidade tem como fundamento legal os preceitos do
art. 71 da lei nº 4.320/1964 e do art. 71 do Decreto nº 93.872/1986: 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. (destaques
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colocados). Art. 71. Constitui Fundo Especial de natureza contábil ou financeira, para fins deste
decreto, a modalidade de gestão de parcela de recursos do Tesouro Nacional, vinculados por lei à
realização de determinados objetivos de política econômica, social ou administrativa do Governo.
(destaques colocados). Os artigos 77 e 79 do referido Decreto estabelecem que as receitas dos
fundos especiais na o poderá o ser destinadas para fim distinto daquele para os quais foram
criadas, sendo que o saldo positivo de um exercício poderá ser utilizado no exercício seguinte,
desde que incorporados ao seu orçamento: Art.77. Não será permitida a utilização de recursos
vinculados a fundo especial para despesas que não se identifiquem diretamente com a realização
de seus objetivos ou serviços determinados. (destaques colocados). Art.79. O saldo financeiro
apurado em balanço de fundo especial poderá ser utilizado em exercício subseqüente, se
incorporado ao seu orçamento (Lei nº 4.320/64, art. 73). A partir da Lei de Responsabilidade
Fiscal, restou normatizado que os recursos vinculados só podem ser utilizados para atender ao
objeto de sua vinculação, nos termos do para grafo único do seu artigo 8º, mesmo que em
exercício distinto daquele que gerou seu ingresso. Ou seja, de maneira implcita, referido
dispositivo vedou a transferência de saldo ao Tesouro Nacional ou a qualquer outra finalidade. E
importante ressaltar que a Lei Complementar 101/2000 foi editada, primordialmente, em
atendimento ao art. 163, inciso I, da Constituição Federal. Para a doutrina majorita ria, contudo,
tanto a LRF quanto a Lei 4.320/1964, recepcionada como Lei Complementar, atendem ao
disposto no art. 165, § 9º, inciso II, da Carta Magna, in verbis:§ 9º - Cabe a lei complementar: (...) II
- estabelecer normas de gesta financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem
como condições para a instituição e funcionamento de fundos. Em que pese todos os artigos de
lei em destaque disporem no sentido de que os recursos oriundos dos fundos especiais, como o
FUST e do FUNTTEL, devem ser utilizados nos termos do estabelecido nas respectivas leis
instituidoras, na prática não é bem isso que se concretiza, tendo em vista que as desvinculações
no seu uso já vêm no contingenciamentos sendo previstos na LOA ou por meio da edição de
decretos, conforme constatado pelo Tribunal de Contas da Unia o - TCU em diversas
oportunidades no período de 2005 a 2017, todos do Plena rio1 . O Tribunal, ao analisar a
equivalência entre os valores arrecadados a titulo do FUST e do FUNTTEL e os valores aplicados
nas finalidades estabelecidas em lei, no período de 2001 a 2016, conclui que, quanto ao FUST, do
total de 17 bilhões arrecadados, somente 0,002% (R$ 341 mil) do fundo, em 2009, foi aplicado
para a finalidade legal2 , sendo que mais de R$ 2 bilhões de recursos do FUST foram
desvinculados pelo mecanismo da DRU (desvinculação o de receitas da Unia o). A isto se somam
aproximadamente 15,2 bilhões que foram desvinculados por meio de autorizações previstas em
medidas provisórias para utilização pelo governo em aço es na o relacionadas a universalização
das telecomunicações. Por fim, dos gastos identificados do Fundo, pouco mais de R$ 1,5 milha o
foi gasto pela Anatel, em 2010, para pagamento de pessoal. De fato, ainda em 2005, a na o
aplicação dos recursos do fundo para a universalização dos serviços de telecomunicações já era
motivo de questionamento pela sociedade, prestadoras de serviços de telecomunicações, pela
mídia especializada e por diversos setores do governo, conforme registrado no Acórdão
 2148/2005 do TCU. Naquela oportunidade, ha mais de 10 anos, constatou-se que o Ministério
das Comunicações e a Anatel na o obtinham êxito nas tentativas de aplicação do FUST, por
diversas questões legais, institucionais e políticas. Ao detalhar as dificuldades enfrentadas para
aplicação dos recursos ate o ano de 2005, o TCU constatou que a deficiência do Ministério das
Comunicações na estipulação e acompanhamento de políticas técnico-governamentais correlatas
hábeis para aplicação dos recursos do fundo era a principal barreira percebida, inclusive na área
de inclusão digital, tida como prioritária naquele momento no programa de educação. Foram
identificadas ainda outras dificuldades, como falta de articulação entre os Ministérios, tímida
participação da Casa Civil na formulação o de programas conexos, falta de definição do conceito,
já em evolução, de universalização o de serviços de telecomunicações, divergências no a âmbito
da Anatel e com o Ministério de Comunicação para definição das características e premissas dos
programas governamentais relacionais a inabilidade legal do FUST. Desde a análise do TCU não
houve evolução no uso de recursos do Fundo. Em notícia recente da mídia especializada foram
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divulgados dados de que arrecadação estimada soma 40 bilhões, somente foram aplicados na
universalização das telecomunicações 0.001%, menos de 140 milhões. 4 Ademais, depreende-se
das informações prestadas pela Anatel no presente mandamus que, apesar de todos os achados
da auditoria e do tempo transcorrido apo s a criação do fundo, persiste a dificuldade na aplicação
do FUST. A ausência de uso dos recursos do Fundo levou a ANATEL a criar meios paralelos de
incentivo à universalização dos serviços de telecomunicações. Por meio dos termos de
ajustamento de conduta (TACs), previstos no artigo 19 da Resolução n. 623/2013 da Agencia,
multas e penalidades podem ser “trocados” por compromissos de investimentos em localidades
sem atratividade financeira, os chamados investimentos de valor presente líquido negativo. A
mera leitura do artigo 22 da referida resolução revela a semelhança dos chamados TACs as
finalidades do FUST: Art. 22. Os projetos do art. 19 devera o observar as seguintes diretrizes: I -
atendimento a áreas de baixo desenvolvimento econômico e social, por meio de ampliação da
capacidade, capilaridade ou cobertura das redes de telecomunicações; II - redução das diferenças
regionais; III - modernização das redes de telecomunicações; IV - elevação dos padrões de
qualidade propiciados aos usuários; e, V - massificada o do acesso as redes e aos serviços de
telecomunicações que suportam acesso a internet em banda larga. § 1º Os projetos
compreendera o metas e condições que ultrapassem as obrigações já impostas a Compromissa
ria por meio dos contratos de concessão, dos atos de designação ou dos atos e termos de
permissão, de autorização de serviço, de autorização de uso de radiofreqüência, de direito de
exploração de satélite, ou ainda dos demais atos administrativos de efeitos concretos expedidos
pela Agencia, segundo cronograma na o excedente a vigência do TAC. § 2º Para fins de
acompanhamento da execução do cronograma, devem constar dos projetos pontos de controle
estabelecidos mediante critérios objetivos e passíveis de fiscalização pela Agencia. Por fim,
acrescente-se que no legislativo tramita o PLC 70/2016, com o objetivo de alterar a Lei das
Telecomunicações e transformar as concessões de telefonia em autorizações e, dentre os
impasses esta a permissão para que o FUST seja usado para alem das concessões de telefonia,
como no plano estrutural de redes de telecomunicações e na banda larga, e isenta a radiodifusão
comercial de pagar a contribuição para o fundo. Desse modo, diante dos dados de inexecução
dos gastos com a inabilidade legal específica a que deveria ser destinado o FUST, bem como a
desvinculação o imprópria pela Unia o dos recursos, desenha-se um quadro de ausência da
inabilidade justificadora do fundo, e conseqüentemente da cobrança da contribuição para o
fundo. Nesse sentido, confira-se o seguinte posicionamento doutrina rio: “Importa, para a
validade da contribuição, que a lei preveja finalidade amparada constitucionalmente para a sua
exigência. A correspondência entre a finalidade invocada e a efetiva destinação dos recursos a
sua realização e indispensável para que a contribuição tenha sustentação constitucional. Isso
porque, quando o art. 149 autoriza a instituição do tributo em função da finalidade que cumprira
, só se terá o exercício legítimo da competência quando a destinação seja efetivamente voltada à
realização de tal finalidade que não pode servir de simples pretexto para a arrecadação.”
(PAULSEN, Leandro. Direito Tributa rio – Constituição e Co digo Tributa rio. 16ª edição. Livraria do
Advogado Editora.., p. 139). Com relação ao FUNTTEL, aparentemente, na o ocorre a mesma
gravidade na inexecução o do fundo para a destinação legal prevista na lei instituidora do fundo.
Nesse ponto, o TCU reportou no Acórdão 749/2017 que "considerando as destinações legais e as
desvinculações, cerca de R$ 4,6 bilhões de recursos arrecadados pelo Funttel não são aplicados
pelo próprio fundo. Dito de outra forma, apenas 35% daquilo que é arrecadado pelo Funttel
permaneceriam, em tese, no fundo para aplicação, sendo que os outros 65% ou são destinados
ao FNDCT e CPqD ou passam a ter livre destinação por processo de desvinculação.", sendo que a
destinação ao CPqd e prevista na Lei 10.052/2000. Nas informações prestadas pelo MCTIC foi
esclarecido que na o ha desvio de finalidade na aplicação dos recursos oriundos do FUNTTEL,
uma vez que são utilizados para "apoiar projetos que objetivam estimular o processo de inovação
tecnológica, incentivar a capacitação de recursos humanos, fomentar a geração de empregos e
promover o acesso de pequenas e médias empresas a recursos de capital, de modo a ampliar a
competitividade da indústria brasileira de telecomunicações"Ainda, no Acórdão 2151/2015 -
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Plenário- TCU foi constatada a utilização de orçamento do FUNTTEL para o programa de inclusão
digital no período de 2008 a 2014. Portanto, considerando o demonstrado na analise dos dados
de inexecução dos recursos com a finalidade legal especificação que deveria ser destinado o
FUST, bem como a desvinculação imprópria pela Unia o dos recursos, desenha-se um quadro de
ausência da finalidade justificadora do fundo, e conseqüentemente da ilegalidade da
contribuição para o mesmo".

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, |I, do CPC, c/c art. 1º da Lei nº 12.016/2009 CONCEDO EM
PARTE A SEGURANÇA PARA DECLARAR O DIREITO DAS ASSOCIADAS DA IMPETRANTE AO NÃO
recolhimentos das contribuições ao FUST instituídas pela Lei nº 9.998/2000.

Sem condenação em honorários.

Interposta apelação e eventuais contrarrazões, encaminhem-se os autos imediatamente ao
Tribunal Regional Federal da Primeira Região, independentemente de juízo de admissibilidade
(artigo 1010, §3º do CPC), cabendo à Secretaria desta Vara abrir vista à parte contrária caso em
contrarrazões sejam suscitadas as matérias referidas no §1º do art. 1009, nos termos do §2º do
mesmo dispositivo.

Arquivem-se, oportunamente.

Intimem-se.

ED LYRA LEAL

Juiz Federal Substituto 
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