
EXCELENTÍSSIMO  JUIZ  FEDERAL  DA  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE  PAULO
AFONSO/BA

AÇÃO CÍVEL Nº 12/2019

Ref.: INQUÉRITO CIVIL Nº 1.14.006.000251/2018-21

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo  procurador  da  República

signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem, com base no Inquérito

Civil em epígrafe,  com fundamento nos artigos 37, § 4º, e 129, incisos III e IX, da Carta

Magna; no art. 6º, inciso VII, alínea “b”, inciso XIV, alínea “f”, da LC nº 75/93 e art. 1º, VIII e

art. 5º, I da Lei 7.347/85, ajuizar a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DA

TUTELA DE URGÊNCIA 

em face de:

MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ, pessoa jurídica de direito público,

inscrita no CNPJ sob o nº 13.915.665/0001-77, com sede na Praça Cel.

João  Sá,  s/n,  Chorrochó-BA,  representado  pelo  Prefeito  Humberto

Gomes Ramos; e de
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CAYMMI,  DOURADO,  MARQUES,  MOREIRA  E  COSTA

ADVOGADOS ASSOCIADOS,  pessoa  jurídica  de direito  privado,

inscrita no CNPJ sob o nº 23.789.918/0001-67333*,

pelos fatos e fundamentos a seguir narrados.

I. OBJETO DA DEMANDA E BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO

A  presente  ação  visa  à  obtenção  da  declaração  de  nulidade  do  Contrato

Administrativo nº 048/2017, celebrado entre o Município de Chorrochó/BA e o escritório de

advocacia  CAYMMI,  DOURADO,  MARQUES,  MOREIRA  E  COSTA  ADVOGADOS

ASSOCIADOS em 19/04/2017,  decorrente  do Processo de Inexigibilidade  de Licitação  nº

008/2017, com base no quanto apurado nos autos do Inquérito Civil n. 1.14.006.000251/2018-

21.

De acordo com o quanto apurado no procedimento em epígrafe, o Município de

Chorrochó teria contratado, em abril de 2017, sem necessidade, o Escritório de Advocacia em

questão  para  fins  de  recuperação  de  créditos  decorrentes  de  repasse,  a  menor,  da

complementação dos recursos do FUNDEF pela União.

O Município - à semelhança de tantas outras ajuizadas por diversos municípios

brasileiros – ajuizou uma ação em face da União com o propósito de obter o cumprimento da

sentença  exarada  nos  autos  da Ação Civil  Pública  nº  1999.61.00.050616-0,  proposta  pelo

Ministério Público Federal em face da União na Seção Judiciária de São Paulo.

Na mencionada ação que tramitou na Seção Judiciária de São Paulo, a União foi

condenada a ressarcir os recursos destinados à educação básica através do FUNDEF (Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), em

quantidade correspondente à diferença entre o valor definido conforme o critério do artigo 6º,

 * dados omitidos para fins de divulgação
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 § 1º da Lei n.º 9.424/96 (VMAA – Valor Mínimo Anual por Aluno) e aqueles fixados, por

meio de decretos, em montante inferior, desde o ano de 1998 até a criação do FUNDEB pela

Lei 11.494/2007.

A partir do trânsito em julgado da decisão, ocorrido no ano de 20151, diversos

Municípios pleitearam, diretamente, por meio de ações de execução/cumprimento de sentença

em face  da  União,  o  pagamento  dos  valores  repassados  a  menor  na  complementação  do

FUNDEF.

Muitos deles, como é o caso de Chorrochó, fizeram-no a partir de contratações

diretas  e irregulares  de escritórios  de advocacia,  nas quais,  em geral,  estabeleceu-se como

pagamento  um  percentual  do  êxito  futuramente  obtido,  a  ser  destacado  diretamente  dos

recursos do FUNDEF, pagos pela União.

Sucede, todavia, que as situações da contratação acima disposta inquinam de

nulidade os instrumentos contratuais correspondentes, uma vez que, a um só tempo, violam as

regras  norteadoras  das  contratações  públicas,  especialmente  as  inseridas  na  Lei  Federal

8.666/93,  e  também  as  determinações  legais  de  vinculação  dos  recursos  do

FUNDEF/FUNDEB nas ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica.

Este  é  o  caso  do contrato  administrativo  n.  048/2017, conforme  será

delineado a seguir.

O ajuste nº 048/2017 foi firmado em 19 de abril de 2017 para a prestação de

serviços de advocacia (Doc 1) e detinha por objeto o seguinte:

“CLÁUSULA SEGUNDA –  DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a Contratação de empresa especializada para
prestação  de  serviços  técnicos  jurídicos  na  área  de  Direito  Financeiro,  visando a
recuperação de valores decorrentes de diferenças do FUNDEF pela subestimação do
valor  mínimo  anual  por  aluno  (VMAA)  quando  do  cálculo  da  complementação
devida pela União, até o efetivo recebimento dos valores.

1 Disponível  em  <https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/260199409/andamento-do-processo-n-
0050616-2719994036100-25-11-2015-do-trf-3>
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A  referida  avença  decorreu  do  processo  administrativo  nº  052/2017  –

Inexigibilidade 008/2017 (Doc 2 – Partes 1 e 2) e, de acordo com a sua ementa, foi firmada

desta maneira com fulcro no artigo 25, II c/c artigo 13 da Lei 8.666/93, em razão da notória

especialização da empresa contratada e da singularidade do serviço.

Na  cópia  do  contrato  respectivo  (Doc  1),  encaminhada  pelo  Município  de

Chorrochó ao Ministério Público Federal, consignou-se na cláusula quarta o seguinte:

“4.1  –  Pela  prestação  do  serviço  objeto  deste  contrato,  os  CONTRATANTES
ajustam, exclusivamente a título de êxito, que o valor dos honorários advocatícios
será a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do montante auferido com a
execução do objeto do presente contrato, valor estimado em aproximadamente R$
2.226.045,12 (dois milhões, duzentos e vinte e seis mil, quarenta e cinco reais e doze
centavos)  e  que  o  pagamento  somente  será  realizado  no  momento  que  o
CONTRATANTE perceber o benefício.

4.2 – O pagamento dos honorários se dará mediante destaque autorizado por decisão
judicial, na forma do art. 22 §4º da Lei Federal nº 8.906/94, quando da expedição do
competente precatório judicial. Desde já a Contratante autoriza a juntada aos autos de
cópia  do  presente  instrumento  contratual,  viabilizando  o  destaque  do  percentual
referente aos honorários advocatícios contratuais para recebimento diretamente por
repartição do precatório.

4.3  –  Os  valores  fixados  a  título  de  honorários  de  sucumbência  pertencem  à
CONTRATADA, de acordo com o estabelecido na Lei nº 8.906/94 em seus arts. 22 e
23. [grifos acrescidos]

Em decorrência do ajuste, foi ajuizada pelo Município de Chorrochó/BA, na

Subseção Judiciária do Distrito Federal, a Ação de Cumprimento de Sentença nº 1004133-

92.2017.4.01.3400 (Doc 3), atinente à execução da sentença proferida nos autos da Ação Civil

Pública n. 1999.61.00.050616-0.

A  aparente  regularidade  do  contrato  048/2017,  todavia,  sucumbe  à  análise

detalhada  do  instrumento  contratual  (e  de  suas  cláusulas)  e  da  análise  do  processo

administrativo que o antecedeu, revelando-se patentemente nulo, pelos motivos explicitados a

seguir, após se elucidar a competência federal para processamento desta ação.
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II. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DA LEGITIMIDADE ATIVA DO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

A competência da Justiça Federal vem disciplinada no art. 109 da Constituição

Federal de 1988, que estabelece o seguinte:

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

I – as causas em que a União, entidade ou empresa pública federal forem interessadas na
condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidente de

trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

Nesse viés,  verifica-se que,  em matéria  não penal,  a competência da Justiça

Federal  firma-se,  nos  termos do art.  109,  I  da Constituição  Federal,  sempre que a  União,

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

rés, assistentes ou opoentes.

A competência da Justiça Federal, em tais casos, é  ratione personae, ou seja,

define-se pela legitimidade e interesse processual de uma das pessoas jurídicas mencionadas

no art. 109, inc. I, da Carta Magna. 

Nesse  contexto,  presente  a  legitimidade  do  MPF,  consoante  demonstrado

adiante, a sua atuação, enquanto ente federal, traduz hipótese de firmamento da competência

da Justiça Federal. Este é o entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ, conforme se

observa do precedente abaixo colacionado:

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  TUTELA  DE  DIREITOS
TRANSINDIVIDUAIS.  MEIO  AMBIENTE.  COMPETÊNCIA.  REPARTIÇÃO  DE
ATRIBUIÇÕES  ENTRE  O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  E  ESTADUAL.
DISTINÇÃO ENTRE COMPETÊNCIA E LEGITIMAÇÃO ATIVA. CRITÉRIOS. 

1. A ação civil pública, como as demais, submete-se, quanto à competência, à regra
estabelecida no art. 109, I, da Constituição, segundo a qual cabe aos juízes federais
processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa
pública  federal  forem  interessadas  na  condição  de  autoras,  rés,  assistentes  ou
oponentes, exceto  as  de  falência,  as  de  acidente  de  trabalho  e  as  sujeitas  à  Justiça
Eleitoral e a Justiça do Trabalho”. Assim, figurando como autor da ação o Ministério
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Público Federal, que é órgão da União, a competência para a causa é da Justiça
Federal. (…)  (STJ, RESP nº 440002/SE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, j.
18/11/2004, DJ 06/12/2004, p. 195). (grifos nossos)

Nesse sentido, confira-se também o posicionamento do TRF 2ª Região:

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSORTE
PASSIVO DE TERCEIRO BENEFICIADO. SERVIDORA DO INSS JUNTAMENTE
COM SEU FILHO EM FAVORECIMENTO FAMILIAR NO PROCESSAMENTO DE
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. LEI 8.429/92, ART. 11. ATOS QUE ATENTAM
CONTRA  OS  PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  RECURSO  DOS
RÉUS  IMPROVIDO.  RECURSOS  DO  INSS  PROVIDO  E  DO  MPF
PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A Justiça Federal é competente para o processamento e julgamento de ação civil
pública que tenha o Ministério Público Federal no pólo ativo da relação jurídica
processual,  vez  que  sendo  o  Parquet  Federal  órgão  integrante  da  estrutura
organizacional da União (art.  128, inciso I, alínea a da CF/88), tem o condão de
atrair a competência ratione personae da Justiça Federal,  em matéria cível,  nos
termos do art. 109, I, da CF/1988, sendo, pois, irrelevante que no pólo passivo não
figure nenhum dos entes elencados no mencionado dispositivo constitucional.

[…] (TRF-2. AC: 200950010059701. Relator:  Des.  Federal  Guilherme Diefenthaeler,
Data  de  Julgamento:  25/06/2013.  Quinta  Turma  Especializada.  Data  de  Publicação:
10/07/2013. [grifos não originais]

Portanto,  o  simples  fato  de  o  Ministério  Público  Federal,  órgão  da  União,

figurar no polo ativo, já basta para fixar a competência da Justiça Federal.

De outro lado, a competência jurisdicional federal é estabelecida em razão da

matéria discutida, a regular aplicação de recursos do FUNDEB, sendo certo o posicionamento

das Cortes Superiores acerca da atração do interesse federal na espécie.

Em um caso recente submetido à apreciação do TRF-5, onde se questionou, em

sede de agravo de instrumento, a legitimidade ad causam do MPF para postular a destinação

exclusiva  do  montante  decorrente  de  ação  proposta  para  reaver  valores  do  FUNDEF  na

educação, restou reconhecida a legitimidade do Parquet Federal, consoante ementa que segue:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA
PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  A  FIM  DE  GARANTIR  A  CORRETA
DESTINAÇÃO  DO  NUMERÁRIO.  POSTULAÇÃO  QUE  SE  COADUNA  COM  O
PAPEL CONSTITUCIONAL DO PARQUET. NÃO ACOLHIMENTO DA SUSCITAÇÃO
DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO ÓRGÃO MINISTERIAL. PAGAMENTO DE
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DIFERENÇAS  DO  FUNDEB.  PAGAMENTO  DE  OBRIGAÇÕES  ATRASADAS
RELATIVAS AO SERVIÇO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO. VINCULAÇÃO EXCLUSIVA
À  EDUCAÇÃO.  REVOGAÇÃO  DA  TUTELA  RECURSAL.  MANUTENÇÃO  DO
PROVIMENTO MONOCRÁTICO. 1. Agravo de instrumento manejado pelo MUNICÍPIO
DE TRAIPU/AL, nos autos de ação civil pública, contra decisão que deferiu o pedido de
antecipação de tutela para determinar a aplicação integral e exclusiva do crédito principal do
precatório  requisitado,  oriundo do Processo  nº  0011795-78.2003.4.05.8000,  excluídos os
20% referente aos honorários contratuais, na manutenção e desenvolvimento da educação,
com a criação de uma conta específica para fins de movimentação financeira dos valores,
sem prejuízo da aplicação do mínimo constitucional nessa área social e da complementação
realizada  pela  União  atualmente  para  fins  do  FUNDEB.  2.  Não  merece  acolhida  a
suscitação  de  ilegitimidade  passiva  ad  causam do Ministério  Público  Federal  para
postular a pretendida destinação exclusiva do montante decorrente de ação proposta
para reaver valores do FUNDEB exclusivamente na educação. 3. É despiciendo destacar
que o papel destinado ao Ministério Público - Federal  e Estadual – pela Constituição da
República é o de defesa da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis (art. 127, da CF/1988). Sem embargo, a hipótese versada
nos autos de fiscalização quanto à correta aplicação do numerário destinado à educação de
Município, inserto em área das mais escassas de recursos, autoriza a propositura de ação
civil  pública  para  que  sejam  adequadamente  tutelados  os  direitos  envolvidos.  4.
Especificamente no caso em questão, não se pode descurar que, na eventualidade de
malversação  do  numerário  aos  propósitos  inicialmente  traçados,  afigurar-se-á
pertinente  a  propositura  de  possível  ação  civil  pública  por  ato  de  improbidade
administrativa,  a  qual  deverá  ser  ajuizada pelo  Ministério  Público  Federal  por  se
tratar  de  verba,  não  apenas  oriunda  dos  cofres  da  União,  mas  também  sujeita  à
fiscalização de órgão integrante desse ente federativo. 5. Acerca da questão principal
controversa nos autos, não é demais rememorar o entendimento que vem sendo adotado no
julgamento  de  processos  envolvendo  temáticas  similares  às  aqui  versadas:  as  verbas
destinadas ao FUNDEF (atual FUNDEB) possuem vinculação constitucional à manutenção
e ao desenvolvimento do ensino fundamental,  enquanto 60% (sessenta por cento) destes
valores  devem ser  destinados  ao pagamento  dos professores  do  ensino  fundamental  em
efetivo exercício no magistério. 6. Hipótese em que se afigura devida a revogação da tutela
recursal  deferida  pelo  Relator  Convocado,  com a  consequente  manutenção  in  totum do
provimento singular ora adversado.  7. Agravo de instrumento desprovido, para manter  a
decisão agravada, ressalvando-se a necessidade de observância do disposto no art. 22 da Lei
11.494/07 ("Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos
serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação
básica em efetivo exercício na rede pública"). Prefacial de ilegitimidade passiva ad causam
do MPF que não se acolhe. (TRF-5 – AG 08009001220164050000, Rel. Des. Fed. PAULO
MACHADO CORDEIRO, Terceira Turma, j. 30.08.2016).

Os recursos do FUNDEF/FUNDEB, a rigor, possuem destinação constitucional

vinculada e não perdem essa natureza simplesmente por serem pagos por meio de precatório,

mantendo sua destinação precípua de fomento à educação básica,  o que revela  o interesse

federal no ponto.
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Ademais,  no  caso  em  tela,  os  valores  a  serem  obtidos  a  título  de

complementação do FUNDEB serão repassados pela União, sendo claro, portanto, o interesse

federal em fiscalizar a aplicação escorreita dos recursos correspondentes, notadamente quando

às finalidades ao qual se encontram vinculados.

III.  IRREGULARIDADES  VERIFICADAS  NA  CONTRATAÇÃO,  POR

INEXIGIBILIDADE  DE  LICITAÇÃO,  DO  ESCRITÓRIO  CAYMMI,  DOURADO,

MARQUES,  MOREIRA  E  COSTA  ADVOGADOS  ASSOCIADOS,  EM  19/04/2017,

PELO MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ

As contratações efetivadas pelo poder público devem, em regra, ser precedidas

de licitação, conforme o art. 2º, da Lei nº. 8.666/93. Entretanto, o próprio dispositivo prevê

exceções,  sendo  as  mais  emblemáticas  as  hipóteses  de  dispensa  e  de  inexigibilidade  de

licitação (arts. 24 e 25).

Interessa, no caso, a análise do art. 25 (inexigibilidade), mais especificamente

do seu inciso II, que estipula o seguinte (grifamos):

Art.  25.  É  inexigível  a  licitação  quando houver  inviabilidade  de  competição,  em
especial:

(...)

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no  art.  13 desta Lei, de
natureza  singular,  com  profissionais  ou  empresas  de  notória  especialização,
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

(...)

§1º - Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito
no  campo  de  sua  especialidade,  decorrente  de  desempenho  anterior,  estudos,
experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros
requisitos  relacionados  com suas  atividades,  permita  inferir  que  o seu trabalho  é
essencial  e  indiscutivelmente  o  mais  adequado  à  plena  satisfação  do  objeto  do
contrato.
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O art. 13 do mesmo diploma legal define o que seriam esses serviços técnicos

especializados:

Art.  13.  Para  os  fins  desta  Lei,  consideram-se  serviços  técnicos  profissionais
especializados os trabalhos relativos a: 

(...)

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

(...)

§  1º  -  Ressalvados  os  casos  de  inexigibilidade  de  licitação,  os  contratos  para  a
prestação  de  serviços  técnicos  profissionais  especializados  deverão,
preferencialmente,  ser  celebrados  mediante  a  realização  de  concurso,  com
estipulação prévia de prêmio ou remuneração. 

§2º – Aos serviços técnicos previstos neste artigo aplica-se, no que couber, o disposto
no art. 111 desta Lei. 

Mesmo nos casos de inexigibilidade de licitação, o poder público não tem total

liberdade de contratação, conforme lição de Marçal Justen Filho2:

Tal como afirmado inúmeras vezes,  é incorreto afirmar que a contratação
direta  exclui  um  “procedimento  licitatório”.  Os  casos  de  dispensa  e
inexigibilidade de licitação envolvem, na verdade, um procedimento especial
e  simplificado  para  a  seleção  do  contrato  mais  vantajoso  para  a
Administração Pública. Há uma série ordenada de atos, colimando selecionar
a melhor proposta e o contratante mais adequado.  “Ausência de licitação”
não significa desnecessidade de observar formalidades prévias (tais como
verificação da necessidade e conveniência da contratação, disponibilidade
de  recursos  etc.). Devem  ser  observados  os  princípios  fundamentais  da
atividade administrativa, buscando selecionar a melhor contratação possível,
segundo os princípios da licitação. 

Segundo as disposições legais, é possível, em tese, a contratação de serviços de

advocacia  por meio de inexigibilidade,  mas,  para que isso ocorra da forma legal,  diversos

requisitos devem estar presentes.

2 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 12 ed. São Paulo: Ed. Dialética.
2008. p. 366.
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A respeito  desse tema,  o Supremo Tribunal  Federal consignou, no Inquérito

3.074/SC3, que a contratação direta de escritório de advocacia, sem licitação, deve observar os

seguintes  parâmetros:  a)  existência  de  procedimento  administrativo  formal;  b)  notória

especialização profissional; c) natureza singular do serviço; d) demonstração da inadequação

da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e e) cobrança de preço compatível

com o praticado pelo mercado.

A seguir, serão abordados os itens acima destacados em cotejo com o contrato

celebrado pelo Município de Chorrochó e o escritório Caymmi, Dourado, Marques, Moreira e

Costa  Advogados  Associados,  demonstrando-se,  no  caso  em  exame,  a  inviabilidade  da

efetivação da contratação direta.

III.1     Da  inadequação  do  caso  concreto  à  hipótese  legal  de  inexigibilidade  –  

irregularidade  na  contratação  do  escritório  Caymmi,  Dourado,  Marques,  Moreira  e

Costa Advogados Associados

Como já exposto, para que seja legal a contratação, pelo poder público, de um

profissional  particular  para  o  patrocínio  ou  defesa  de  causas  judiciais  através  da

inexigibilidade de licitação, é preciso a presença dos seguintes requisitos: natureza singular do

serviço (art. 25, inc. II); serviço técnico especializado (art. 25, inc. II); notória especialização

do contratado (art. 25, inc. II); e inviabilidade de licitação (art. 25, caput).

O contrato  celebrado  pelo  Município  de  Chorrochó e  o  escritório  Caymmi,

Dourado, Marques, Moreira e Costa Advogados Associados não atende a esses requisitos. 

Vejam-se os motivos.

III.1.1 Natureza singular do serviço

O ajuste de n. 048/2017, objeto da presente ação, em hipótese alguma apresenta

a característica de singularidade.

3 (STF - Inq: 3074 SC, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/08/2014, Primeira Turma,
Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014)
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A respeito da singularidade do serviço, leciona José dos Santos Carvalho Filho4:

“Serviços  singulares  são  os  executados  segundo  características  próprias  do
executor. Correta, portanto, a observação de que ‘singulares são os serviços porque
apenas  podem  ser  prestados,  de  certa  maneira  e  com  certo  grau  de
confiabilidade, por um determinado profissional ou empresa.  Por isso mesmo é
que  a  singularidade  está  contida  no  bojo  da  notória  especialização’.  Diante  da
exigência legal, afigura-se ilegítima, a contratio sensu, a contratação de serviços
cuja  prestação  não  apresente  qualquer  carga  de  particularização  ou
peculiaridade,  ainda  que  também  sejam  serviços  especializados.”[grifos
acrescidos]

Quando a  ação  foi  proposta,  a  matéria  de  direito  debatida  já  não  guardava

obscuridade ou controvérsia, pois, além de se encontrar pacificada na jurisprudência nacional,

inexistia  discussão  sobre  o  mérito  da  causa  ordinária,  sendo  possível  obter  diversos

precedentes favoráveis e até mesmo petições modelo na internet para a simples reprodução de

pedidos de cumprimento da decisão. 

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ao interpretar a Lei de Licitações,

exige que, para que seja legal a inexigibilidade da licitação, o serviço deva envolver “casos

incomuns  e  anômalos  que  demandam  mais  do  que  a  especialização,  pois  apresentam

complexidades  que  impedem  sua  resolução  por  qualquer  profissional,  ainda  que

especializado”, conforme restou consignado no julgado abaixo:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO  INEXISTENTE.  ART.  535  NÃO  VIOLADO.  AÇÃO  CIVIL  DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  CONTRATAÇÃO POR MUNICÍPIO DE
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SEM LICITAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE NÃO
HÁ  INEXIGIBILIDADE.  SERVIÇOS  TÉCNICOS  NÃO  SINGULARES.
VIOLAÇÃO  DOS  ARTS.  25,  II,  §  1º  C/C  13,  V,  DA  LEI  8.666/93.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/92. 1. Trata-se de
Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público
do  Estado  de  Minas  Gerais  contra  o  então  Prefeito,  membros  da  Comissão
Permanente de Licitação e Contratos do Município de Visconde do Rio Branco e o
Procurador  Municipal  pela  contratação  do  escritório  de  José  Nilo  de  Castro
Advocacia Associada S/C, sem a realização do devido procedimento licitatório, sob o
fundamento da inexigibilidade. 2. Verifica-se que o acórdão recorrido analisou todas
as questões necessárias  ao desate da controvérsia.  Logo, não padece de vícios de
omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação pelo STJ. Dessarte,
merece ser repelida a tese de violação do art. 535 do CPC. 3. Nos termos do art. 13,
V c/c art. 25, II, § 1º, da Lei 8.666/1993 é possível a contratação de serviços relativos
ao patrocínio ou defesa  de  causas  judiciais  ou administrativas  sem procedimento

4 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 29ed. Rio de Janeiro: Ed. Atlas, 2015, pp. 279-
280.
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licitatório. Contudo, para tanto, deve haver a notória especialização do prestador de
serviço e a singularidade deste. A inexigibilidade é medida de exceção que deve ser
interpretada  restritivamente.  4.  A  singularidade  envolve  casos  incomuns  e
anômalos  que  demandam  mais  do  que  a  especialização,  pois  apresentam
complexidades que impedem sua resolução por qualquer profissional, ainda que
especializado. 5. No caso dos autos, o objeto do contrato descreve as atividades
de patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e elaboração de
pareceres,  as  quais  são  genéricas  e  não  apresentam  peculiaridades  e/ou
complexidades  incomuns,  nem  exigem  conhecimentos  demasiadamente
aprofundados, tampouco envolvem dificuldades superiores às corriqueiramente
enfrentadas  por  advogados  e  escritórios  de  advocacia  atuantes  na  área  da
Administração Pública e pelo órgão técnico jurídico do município. Ilegalidade.
Serviços não singulares. 6. O STJ possui entendimento de que viola o disposto no art.
25  da  Lei  8.666/1993  a  contratação  de  advogado  quando  não  caracterizada  a
singularidade na prestação do serviço e a inviabilidade da competição. Precedentes:
REsp  1.210.756/MG,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell  Marques,  DJe  14/12/2010;
REsp 436.869/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 01/02/2006, p. 477. 7.
A  contratação  de  serviços  sem  procedimento  licitatório  quando  não
caracterizada  situação  de  inexigibilidade  viola  os  princípios  da  legalidade,
impessoalidade,  moralidade  e  eficiência  e  os  deveres  de  legalidade  e
imparcialidade. Improbidade administrativa - art. 11 da Lei 8.429/92. 8. É pacífico o
entendimento do STJ no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto
no art.  11  da  Lei  8.429/92  não  requer  a  demonstração  de  dano ao  erário  ou  de
enriquecimento  ilícito,  mas  exige  a  demonstração  de  dolo,  o  qual,  contudo,  não
necessita ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. 9. Recurso parcialmente
conhecido e nessa parte  provido, com a devolução dos autos para  a  instância  de
origem para  a  apreciação  das  penalidadescabíveis.  (STJ  –  RESP  201303523557,
HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE  de 31/03/2015).

Esse também é o entendimento do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO:

REPRESENTAÇÃO PROMOVIDA PELA 5ª SECEX. CONTRATAÇÃO DIRETA
DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO NÃO
CARACTERIZADA.  POSSIBILIDADE DE DISPENSA DA LICITAÇÃO,  COM
BASE NA URGÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INOBSERVÂNCIA
DO DEVER DE FUNDAMENTAR. PROCEDÊNCIA PARCIAL.  1. É indevida a
aplicação do art. 25, II, da Lei n. 8.666/1993 para fins de contratação direta de
escritório de advocacia quando o contratante não demonstra a singularidade do
serviço  e  a  notória  especialização  do  contratado  com  relação  ao  objeto  do
serviço a ser prestado. 2. É possível afastar a obrigatoriedade de licitação com base
na urgência da prestação dos serviços, evidenciada no caso concreto, a teor do art.
24, inciso IV, da Lei de Licitações. 3. Mesmo no caso de dispensa de licitação, é
dever  do  contratante  formalizar  o  respectivo  processo,  caracterizando  a  situação
emergencial, a razão da escolha do prestador de serviço e a justificativa do preço, e
publicar o ato de dispensa na imprensa oficial, conforme prevê o art. 26, parágrafo
único e incisos I, II e III, da Lei n. 8.666/1993, sendo vedada a prestação de serviços
sem a cobertura de contrato devidamente formalizado, por expressa previsão do art.
60, parágrafo único, do Estatuto das Licitações. 4. A inobservância de dispositivos da
Lei n. 8.666/1993 sujeita o responsável à multa prevista pelo art. 58, II, da Lei n.
8.443/1992. (TCU – 01990220050; Rel.  Min. MARCOS BEMQUERER; Data da
sessão: 02/10/2007).
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No caso em apreço, a tese que fundamentou a ação não tinha nada de inovadora

e nem era decorrente do especial conhecimento dos profissionais contratados. 

Rigorosamente,  a  ação  proposta  pelo  Município  de  Chorrochó/BA em 2017

nada mais é do que uma ação de Cumprimento de Sentença relativa à Ação Civil Pública nº

1999.61.00.050616-0.

Da análise da petição inicial da Ação de Cumprimento de Sentença (Doc 3 –

pp. 4/17), inclusive, observa-se que quase toda a exposição dos fatos se restringe à ação civil

pública outrora proposta pelo MPF.

Interessante destacar,  por oportuno, que consta,  na fundamentação elaborada

pelo  escritório  Caymmi,  Dourado,  Marques,  Moreira  e  Costa  Advogados  Associados, o

próprio reconhecimento da ausência de controvérsia ou complexidade na análise dos fatos que

subsidiam  os  pedidos,  inclusive  porque  a  liquidação  da  sentença  se  daria  através  da

apresentação de dados decorrentes de “operação matemática (aritmética) simples”.

Confiram-se as próprias considerações do causídico:

A matéria  cognitiva (de mérito)  necessária ao reconhecimento  do direito aos
Municípios prejudicados por tal prática, que já chegou a ser resolvida de forma
definitiva pelo STJ (REsp nº 1.101.015/BA, julgado sob o rito especial dos recursos
repetitivos previsto no art. 543-C da Lei nº 5.869/73), foi veiculada em Ação Civil
Pública proposta pelo Ministério Público Federal perante a 19ª Vara Cível Federal da
1ª Subseção Judiciária de São Paulo (Processo nº 1999.61.00.050616-0)¹.

(...)

IV – DA DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – APURAÇÃO
POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS TENDO POR BASE DADOS DISPONÍVEIS

Consoante já afirmado, o título judicial condenou a União ao pagamento dos valores
não repassados a título de complementação ao FUNDEF durante os anos de 1998 a
2006 (período de vigência do Fundo), em decorrência da subestimação do VMAA,
calculado em desacordo com a fórmula prevista no art. 6º, § 1º da Lei nº 9.424/96.

Referida fórmula é feita para que, de posse de dados públicos (censo escolar,
arrecadação  efetivada,  arrecadação  prevista,  etc),  se  efetue  uma  operação
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matemática (aritmética) simples através da qual se chega aos VMAA a cada ano e
por cada faixa de escolaridade prevista nas normas regentes (ensino urbano séries
iniciais, ensino urbano séries finais, ensino rural, educação especial, etc).

Calculados os  VMAA corretos,  e  de  posse das  receitas  realizadas  a  cada  ano  se
verifica a diferença entre a complementação paga pela União ao ente público, e o que
deveria ter sido pago, montante este que é o objeto da execução do título judicial.

Vê-se,  destarte,  que  mesmo  se  tratando  de  um  grande  volume  de  dados,  os
mesmos  são  disponibilizados  pelo  próprio  Governo  Federal (STN,  FNDE  e
INEP), e  aplicados  em  fórmulas  aritméticas  de  baixa  complexidade,  não  se
fazendo necessário procedimento próprio visando a liquidação dos valores a serem
executados.

Ora, se na própria petição inicial do pedido de cumprimento da sentença já se

revela  que  a  matéria  do  repasse  a  menor  dos  créditos  de  precatórios  do  FUNDEF  foi

solucionada  em  definitivo  na  Ação  Civil  Pública  1999.61.00.050616-0,  resta  clara  a

compreensão de que não havia controvérsia que demandasse a prestação de um serviço de

natureza  singular pelo escritório Caymmi, Dourado, Marques, Moreira e Costa Advogados

Associados.

A ausência de singularidade do serviço prestado ao Município de Chorrochó

pelo  mencionado  escritório  de  advocacia  ressoa  ainda  mais  evidente  ao  se  verificar  que

diversos  outros  escritórios  e  profissionais  propuseram  ações  iguais,  ou  quase

inteiramente idênticas, em favor de diversos outros Municípios.

É o que se revela na Nota Técnica n. 1475/2017, elaborada pela Controladoria-

Geral da União no Estado da Bahia (DOC 4), na qual se destaca que:

“Partindo  da  relação  de  beneficiários  dos  processos  relativos  aos  precatórios
constantes do SIAFI, com valores já determinados,  identificou-se a atuação de 43
advogados e 11 escritórios de advocacia.”

Somente na Bahia, portanto, 43 (quarenta e três) advogados e 11 (onze)

escritórios de advocacia poderiam realizar o mesmo tipo de serviço!
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Além disso,  ações semelhantes  também foram propostas  em diversos outros

Estados,  muitas  delas inclusive  bem antes  do que a do caso em comento,  o que pode ser

constatado a partir da mera consulta à jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais.

Ausente o requisito da singularidade do serviço ou mesmo sua demonstração, a

contratação se mostra, por si só, irregular, consoante já decidiu o STJ:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO-CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM
LICITAÇÃO.  SERVIÇOS  TÉCNICOS  DE  AUDITORIA.  REVISÃO  DA
ARRECADAÇÃO DO ICMS, PARA FINS DE APURAÇÃO DA QUOTA-PARTE
DA REPARTIÇÃO TRIBUTÁRIA.  INTELIGÊNCIA  DO ART.  25,  II,  DA LEI
8.666/1993. 1. O vício da contradição pressupõe que os fundamentos e a conclusão
do julgamento caminhem em sentidos opostos, o que não ocorreu nos autos. 2. O
Tribunal de origem considerou justificada a contratação direta porque a empresa é
bem conceituada, e o serviço de revisão da arrecadação do ICMS, para controle da
quota-parte  na  repartição  de  receitas,  demanda  conhecimentos  técnicos
especializados. 3. Contudo, a inexigibilidade da licitação, nos termos do art. 25, II, da
Lei  8.666/1993,  pressupõe  a  presença  concomitante  dos  seguintes  requisitos:  a)
serviço  técnico  listado  no  art.  13;  b)  profissional  (pessoa  física)  ou  empresa  de
notória  especialização;  c)  natureza  singular  do  serviço  a  ser  prestado.  4.  Sem a
demonstração  da  natureza  singular  do  serviço  prestado,  o  procedimento
licitatório  é  obrigatório  e  deve  ser  instaurado,  com  o  objetivo  maior  de  a)
permitir a concorrência entre as empresas e pessoas especializadas no mesmo
ramo profissional e, b) garantir ampla transparência à contratação pública e,
com  isso,  assegurar  a  possibilidade  de  controle  pela  sociedade  e  os  sujeitos
intermediários (Ministério Público, ONGs, etc.). 5. Recurso Especial parcialmente
provido.  (STJ  –  RESP  200601529161,  HERMAN  BENJAMIN  -  SEGUNDA
TURMA, DJE de 09/03/2009).

III.1.2 Exigência de serviço técnico especializado e de notória especialização do contrato

Outro  requisito  ausente  no  caso  em  relevo  é  a  notória  especialização  do

contratado, sobre a qual José dos Santos Carvalho Filho5 leciona:

A lei considera de notória especialização o profissional ou a empresa conceituados
em seu campo de atividade. Tal conceito deve decorrer de vários aspectos, como

5CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24ed. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Júris, 2011, p.
251.
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estudos,  experiências,  publicações,  desempenho  anterior,  aparelhamento,
organização, equipe técnica e outros do gênero. Por outro lado, é preciso que a
Administração  conclua  que o  trabalho  a  ser  executado  por  esse  profissional  seja
essencial e o mais adequado à plena consecução do objeto do contrato.

Ainda  que  se  admita  a  existência  do  serviço  técnico  especializado,  nada

comprova ou mesmo indica que o escritório contratado possuía a notória especialização no

sentido  da  Lei,  que  deve  se  referir  aos  respectivos  profissionais.  No contrato,  entretanto,

inexiste a indicação de quais seriam os profissionais com essas características e, muito menos,

quais as justificativas para a conceituação.

Da  análise  dos  documentos  constantes  no  processo  administrativo  de

Inexigibilidade de Licitação nº 052/2017, verifica-se que a solicitação assinada pelo Secretário

de Educação faz menção expressa à necessidade de contratação de advogado ou escritório de

advocacia para prestação de serviços técnicos jurídicos na área de Direito Financeiro (Doc 2 –

Parte 2 – p. 01).

Ocorre que na carta de apresentação do Escritório Caymmi, Dourado, Marques,

Moreira e Costa Advogados Associados (Doc 2 – Parte 1 – p. 02/04) não se indica nenhum

profissional  detentor  de  tal  especialização,  havendo  menção,  inclusive,  a  especialistas  em

Direito do Trabalho e Direito Penal, matérias completamente diversas daquela ventilada nos

autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 1004133-92.2017.4.01.3400.

Além  da  indicação  de  curriculum resumido  dos  advogados  do  escritório

Caymmi,  Dourado,  Marques,  Moreira  e  Costa  Advogados  Associados,  somente  constam

cópias de contratos celebrados pela mesma pessoa jurídica, com outros municípios da Bahia,

relativamente a ações semelhantes, entre os exercícios de 2005 e 2009.

Vê-se que a “notória especialização” foi apenas um pretexto para permitir  a

contratação  direta  do  escritório  Caymmi,  Dourado,  Marques,  Moreira  e  Costa  Advogados

Associados.
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Para o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a notória especialização, que o

e. Tribunal qualifica de jurídica, somente justifica a inexigibilidade de licitação quando for

absolutamente extraordinária e incontestável, o que nem de longe é o caso dos autos.

Veja-se, sobre o tema, o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO.  CONTRATAÇÃO  DE  ESCRITÓRIO  DE  ADVOCACIA
SEM LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. REEXAME
DE MATÉRIA PROBATÓRIA.  SÚMULA 07/STJ.  1.  A notória  especialização
jurídica, para legitimar a inexigibilidade de procedimento licitatório, é aquela
de caráter absolutamente extraordinário e incontestável. 2. A especialidade do
serviço  técnico  está  associada  à  singularidade  que  veio  a  ser  expressamente
mencionada na  Lei  8.666/1993.  Ou seja,  envolve  serviço  específico  que  reclame
conhecimento peculiar do seu executor e ausência de outros profissionais capacitados
no mercado, daí decorrendo a inviabilidade da competição. 3. O Tribunal de origem,
com  base  nas  provas  colacionadas  aos  autos,  asseverou  que  "é  sabido  que  a
contratação de advogado sem licitação somente se justifica quando em razão da
alta complexidade do serviço a ser executado impõe-se a escolha de profissional
de alto nível e de notória especialização. Não preenche os requisitos definidos na
Lei  8.666/93  a  contratação  de  escritório  de  advocacia  para  ajuizar  e
acompanhar ações trabalhistas" (fl. 79, e-STJ). 4. A análise da alegação de que
foram  atendidos  os  requisitos  para  a  contratação  sem  licitação  demandaria,  na
hipótese dos autos, diante da análise ampla da prova feita pelo Tribunal, incide o
óbice  da  Súmula  7/STJ.  5.  Agravo  Regimental  não  provido.  (STJ  –  AGARESP
201402420517, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, DJE
de 11/02/2015).

Não basta, ademais, que a especialização seja notória: ela deve também ser

necessária, o que não é novamente o caso da contratação.

A necessidade da especialização destoa do quanto inserido na própria petição

inicial, em cujas páginas (Doc 3 – pp. 4/17) se observam as seguintes afirmações:

A matéria  cognitiva (de mérito)  necessária ao reconhecimento  do direito aos
Municípios prejudicados por tal prática, que já chegou a ser resolvida de forma
definitiva pelo STJ (REsp nº 1.101.015/BA, julgado sob o rito especial dos recursos
repetitivos previsto no art. 543-C da Lei nº 5.869/73), foi veiculada em Ação Civil
Pública proposta pelo Ministério Público Federal perante a 19ª Vara Cível Federal da
1ª Subseção Judiciária de São Paulo (Processo nº 1999.61.00.050616-0)¹.

(...)

IV – DA DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – APURAÇÃO
POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS TENDO POR BASE DADOS DISPONÍVEIS
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Consoante já afirmado, o título judicial condenou a União ao pagamento dos valores
não repassados a título de complementação ao FUNDEF durante os anos de 1998 a
2006 (período de vigência do Fundo), em decorrência da subestimação do VMAA,
calculado em desacordo com a fórmula prevista no art. 6º, § 1º da Lei nº 9.424/96.

Referida fórmula é feita para que, de posse de dados públicos (censo escolar,
arrecadação  efetivada,  arrecadação  prevista,  etc),  se  efetue  uma  operação
matemática (aritmética) simples através da qual se chega aos VMAA a cada ano e
por cada faixa de escolaridade prevista nas normas regentes (ensino urbano séries
iniciais, ensino urbano séries finais, ensino rural, educação especial, etc).

Calculados os  VMAA corretos,  e  de  posse das  receitas  realizadas  a  cada  ano  se
verifica a diferença entre a complementação paga pela União ao ente público, e o que
deveria ter sido pago, montante este que é o objeto da execução do título judicial.

Vê-se,  destarte,  que  mesmo  se  tratando  de  um  grande  volume  de  dados,  os
mesmos  são  disponibilizados  pelo  próprio  Governo  Federal (STN,  FNDE  e
INEP), e  aplicados  em  fórmulas  aritméticas  de  baixa  complexidade,  não  se
fazendo necessário procedimento próprio visando a liquidação dos valores a serem
executados.

Fica evidente,  assim, que não havia nenhuma necessidade de contratação de

escritório  ou  advogado  especializado  em Direito  Financeiro,  eis  que  a  apuração  do valor

devido ao Município de Chorrochó poderia ser – como foi – efetuada por meio de meros

cálculos aritméticos.

A  alegada  notória  especialização  não  foi  obedecida,  portanto,  devendo  ser

reconhecida a nulidade contratual, conforme entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  SERVIÇO  DE  ADVOCACIA.  CONTRATAÇÃO  COM
DISPENSA  DE  LICITAÇÃO.  VIOLAÇÃO  À  LEI  DE  LICITAÇÕES  (LEI
8.666/93, ARTS. 3º, 13 E 25) E À LEI DE IMPROBIDADE (LEI 8.429/92, ART.
11).  EXECUÇÃO  DOS  SERVIÇOS  CONTRATADOS.  AUSÊNCIA  DE
PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.  APLICAÇÃO  DE  MULTA  CIVIL  EM  PATAMAR
MÍNIMO. 1. A contratação dos serviços descritos no art. 13 da Lei 8.666/93 sem
licitação pressupõe que sejam de natureza singular, com profissionais de notória
especialização.  2.  A contratação de escritório de advocacia quando ausente a
singularidade  do  objeto  contatado  e  a  notória  especialização  do  prestador
configura  patente  ilegalidade,  enquadrando-se  no  conceito  de  improbidade
administrativa, nos termos do art. 11, caput, e inciso I, que independe de dano
ao erário ou de dolo ou culpa do agente.  3. A multa civil, que não ostenta feição
indenizatória, é perfeitamente compatível com os atos de improbidade tipificados no
art. 11, da Lei 8.429/92 (lesão aos princípios administrativos), independentemente de
dano ao erário, dolo ou culpa do agente. 4.  Patente a ilegalidade da contratação,
impõe-se a nulidade do contrato celebrado, e, em razão da ausência de dano ao
erário com a efetiva prestação dos serviços de advocacia contratados, deve ser
aplicada apenas a multa civil  reduzida a patamar mínimo (10% do valor do
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contrato, atualizado desde a assinatura).  5. Recurso especial  provido em parte.
(STJ – REsp 488842 SP 2002/0163048-3;  T2 -  SEGUNDA TURMA; Rel.  Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA; Dje de 05.12.2008).

III.1.3 Inviabilidade de competição

Por fim, de acordo com o que consta nos autos e nas razões até então expostas,

resta claro que a licitação seria perfeitamente viável, não se preenchendo assim o requisito da

inviabilidade de competição.

Na  contratação  do  escritório  Caymmi,  Dourado,  Marques,  Moreira  e  Costa

Advogados Associados,  ao que se deduz dos  fundamentos  expostos  anteriormente,  não se

demonstraram a singularidade do serviço e a notória especialização.

Não  sendo  singulares  os  serviços,  e  não  se  demonstrando  a  notória

especialização, conclui-se que os mesmos serviços técnicos ordinários poderiam ser prestados

por  outros  escritórios  de  advocacia  que  talvez  fornecessem propostas  mais  vantajosas  ao

Chorrochó/BA.

Vale  repetir,  aqui, o  quanto  consignado  na  Nota  Técnica  n.  1475/2017,

elaborada pela Controladoria-Geral da União no Estado da Bahia (DOC 4), na qual se destaca

que:

“Partindo  da  relação  de  beneficiários  dos  processos  relativos  aos  precatórios
constantes do SIAFI, com valores já determinados,  identificou-se a atuação de 43
advogados e 11 escritórios de advocacia.”

Somente na Bahia, portanto, 43 (quarenta e três) advogados e 11 (onze)

escritórios de advocacia poderiam realizar o mesmo tipo de serviço,  sendo certo,  além

disso, ações semelhantes também foram propostas em diversos outros estados, muitas delas

inclusive bem antes que a do caso em comento, o que pode ser constatado a partir da mera

consulta à jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais.
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Sendo inequivocamente possível a competição, a inexigibilidade de licitação é

irregular, mais um motivo pelo qual deve ser declarada a nulidade do contrato n. 048/2017.

III.2  Inexistência  de  cláusula  obrigatória  no  ajuste  firmado  pelo  Município  de

Chorrochó/BA  com  o  escritório    Caymmi,  Dourado,  Marques,  Moreira  e  Costa  

Advogados Associados  : contrato sem valor determinado  

A respeito dos contratos administrativos, estabelecem os artigos 54 e 55 da Lei

8.666/93:

Art.  54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas  suas
cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

§ 1º  Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para
sua  execução,  expressas  em  cláusulas  que  definam  os  direitos,  obrigações  e
responsabilidades  das  partes,  em conformidade  com os  termos  da  licitação  e  da
proposta a que se vinculam.

§  2º  Os contratos  decorrentes  de  dispensa  ou  de  inexigibilidade  de  licitação
devem atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta.

Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade
do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data
do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

IV  -  os  prazos  de  início  de  etapas  de  execução,  de  conclusão,  de  entrega,  de
observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;

V -  o  crédito  pelo  qual  correrá  a  despesa,  com a  indicação  da classificação
funcional programática e da categoria econômica;

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;

VII  -  os  direitos  e  as  responsabilidades  das  partes,  as  penalidades  cabíveis  e  os
valores das multas;

VIII - os casos de rescisão;
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IX  -  o  reconhecimento  dos  direitos  da  Administração,  em  caso  de  rescisão
administrativa prevista no art. 77 desta Lei;

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for
o caso;

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao
convite e à proposta do licitante vencedor;

XII  -  a  legislação  aplicável  à  execução  do  contrato  e  especialmente  aos  casos
omissos;

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade  com  as  obrigações  por  ele  assumidas,  todas  as  condições  de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Analisando-se  o  Contrato  048/2017,  em  cotejo  com  o  texto  legal  acima

transcrito,  observa-se,  além das  irregularidades  já  narradas,  a  violação  de  diversas  regras

previstas  na  Lei  Federal  nº  8.666/93,  notadamente  quanto  à  inexistência  de  cláusula  de

determinação do preço da contratação.

O contrato celebrado entre Município de Chorrochó/BA e o escritório Caymmi,

Dourado,  Marques,  Moreira  e  Costa  Advogados  Associados não  possui  um  valor  certo,

prevendo-se  a  realização  de  pagamento  por  êxito,  não  atendendo  nenhuma  das  demais

disposições do inciso III do art. 55:

Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

(...)III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade
do reajustamento de preços,  os critérios  de atualização  monetária  entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.

Ocorre,  porém,  que  os  contratos  administrativos  não  podem  ter  um  valor

indeterminável no momento de sua celebração. 

A estipulação  de  cláusula  “ad  exitum”, determinando-se  um percentual  (de

15%  por cento) sobre eventual e incerto valor de condenação, é uma afronta clara à legislação

vigente.
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Por ser cláusula essencial ao contrato, sua ausência o torna nulo de pleno

direito.

Na espécie, ao contrário do que ocorre nos contratos privados, onde há maior

liberdade  para  elaborar  cláusulas,  nos  contratos  administrativos  há  exigência  de  uma

estipulação clara  e objetiva  do valor  do contrato,  o  qual  tem que ser fixo e  determinado.

Estipulações em percentuais, dependentes de condições causais (como é a decisão judicial),

não  são  válidas  e  nem servem para  fixar  valor  de  contratação,  por  torná-los  verdadeiros

contratos de risco e tradutores de pagamentos exorbitantes, sem qualquer lastro fático-jurídico,

inadmissíveis no direito público.

A estipulação contratual, na forma em que foi realizada, não permite sequer o

empenho do valor para o pagamento, fase essencial da despesa pública, pois, no momento da

celebração, o administrador não teria como estimar quanto seria devido, pois, caso julgada

improcedente, em tese nada seria devido.

Por fim, essa cláusula contratual, que é comum nos instrumentos particulares,

mas  é  inviável  nos  contratos  públicos,  impede  que  outros  requisitos  essenciais  sejam

observados,  tais  como:  condições  de  pagamento,  critérios,  data-base  e  periodicidade  do

reajustamento de preços, critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das

obrigações e a do efetivo pagamento - porquanto todos esses itens são incertos no momento da

avença.

Dessa forma, a cláusula de pagamento típica de contratos particulares  não é

compatível com um contrato que deveria ser público e respeitar as normas de direito público.

Esse entendimento pode ser observado no âmbito do Tribunal  de Contas do

Estado do Tocantins, que, na Consulta 0446/2011 (DOC 5), definiu:

8.2.7 O contrato a ser firmado com o profissional do Direito deverá estabelecer
valor fixo, não podendo prever percentual sobre as receitas auferidas pelo ente
com as ações administrativas ou judiciais exitosas pelo contratado,  salvo se a
Administração firmar contrato de risco puro, onde não haja qualquer dispêndio de
valor  com  a  contratação,  sendo  a  remuneração  do  contrato  exclusivamente
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proveniente  dos  honorários  de  sucumbência  devidos  pela  parte  vencida, nos
montantes determinados pelo Juízo na sentença condenatória.

Deflui-se, do quanto fundamentado até então, que o estabelecimento da cláusula

de pagamento por êxito, em contrato administrativo de honorários, já é, por si só, contrário às

regras de Direito Administrativo impostas na Lei 8.666/93.

III.3 Previsão indevida de destaque dos honorários diretamente de precatórios judiciais

emitidos em favor do município de Chorrochó/BA

Como  se  não  bastassem  todas  as  irregularidades  já  descritas,  relativas  às

circunstâncias  pré-contratuais  e  contratuais  do  contrato  n.  048/2017,  no  instrumento

correspondente ainda se estabeleceu que o pagamento dos honorários seria efetuado por meio

de  destaque  direto  do  próprio  precatório,  utilizando-se  como  fundamento  a  prerrogativa

disposta no art. 22, §4º da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Estabelece o mencionado artigo:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito
aos  honorários  convencionados,  aos  fixados  por  arbitramento  judicial  e  aos  de
sucumbência.

(...)

§ 4º  Se o advogado fizer  juntar  aos autos  o seu contrato  de honorários  antes  de
expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe
sejam pagos diretamente,  por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte,
salvo se este provar que já os pagou.

Trata-se  de  norma  que  prestigia  a  efetividade  jurisdicional  de  contratos

privados, não se revelando aplicável na espécie, em razão do princípio da indisponibilidade do

interesse público e da existência de regras específicas da execução da despesa pública.

Para sua utilização, basta que o advogado ou sociedade de advogados, antes da

expedição do mandado de levantamento ou precatório, apresente e junte aos autos o contrato

de  honorários.  Assim o  fazendo,  cabe  ao  juiz  determinar  que  os  honorários  sejam pagos

diretamente ao advogado ou sociedade de advogados, sendo repassado à parte a diferença.
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O  mecanismo  pode  ser  plenamente  aplicado  aos  casos  propositados  pelo

legislador, que são os contratos particulares entre cliente-advogado, fora da alçada pública,

que detém contornos e regras específicas de contratação.  A rigor, não se pode admitir que o

instituto seja aplicado da mesma forma quando a parte representada for ente público.

Isso porque, da previsão orçamentária até o pagamento de uma despesa pública,

existe a necessidade de realização de um procedimento, comumente conhecido por estágios da

despesa pública, dividido em três etapas distintas: empenho, liquidação e pagamento.

A primeira etapa, a do empenho, está prevista no art. 58 da Lei nº. 4.320/64:

Art. 58. 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. 

De  forma  simplificada,  o  empenho  é  descrito  como  “o  ato  emanado  de

autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não de

implemento de condição”. Com esse ato, fica reservada determinada quantia do orçamento

para cumprimento da contraprestação estatal.

Sendo assim, para haver o pagamento, é imprescindível o prévio empenho. 

O documento que concretiza o empenho é chamado de nota de empenho que,

para  ter  validade  legal,  deve  conter  o  nome  do  credor,  a  dotação  orçamentária,  tipo  de

empenho,  valor  empenhado,  saldo  da  dotação  orçamentária,  especificação  da  despesa,

assinatura da autoridade pública, entre outros.

Realizado o empenho, o procedimento de pagamento segue para a fase seguinte,

a da liquidação, que nada mais é que o ato administrativo em que a autoridade verifica se

houve cumprimento por parte do credor de sua obrigação. 

Nos termos do artigo 63 da Lei nº. 4.320/64, “consiste na verificação do direito

adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo

crédito”.
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Com a liquidação, busca-se verificar a origem e o objeto do que se deve pagar;

a  importância  exata  a  pagar;  e  a  quem se  deve  pagar  essa  importância  para  extinguir  a

obrigação.

Nessa  etapa,  cabe  à  autoridade  administrativa  verificar  se  houve  regular

cumprimento  do  contrato  em todos  os  seus  termos,  cabendo  ao  contratado  apresentar  os

documentos  que  comprovem  o  adimplemento  contratual.  Por  sua  vez,  a  autoridade  deve

conferir, atestando ou não a execução, inclusive por meio de vistoria, se necessário.

A formalização da liquidação vai depender do tipo de contrato.

Finalmente, o pagamento, que é a última etapa do procedimento, ocorre quando

a Administração faz a entrega dos recursos financeiros que foram previamente empenhados e

liquidados. Trata-se de ato privativo da autoridade competente que determina o pagamento, o

qual,  por  sua  vez,  somente  pode ser  feito  em um documento  processado pelo  serviço  de

contabilidade do respectivo órgão pagador.

Em  resumo,  seguindo  os  ensinamentos  de  Valdeci  Pascal:  “Pode-se  dizer,

então,  que, não obstante,  formalmente,  a Lei nº. 4.320/1964 fazer menção aos três citados

estágios, o processamento da despesa,  de fato  (segundo a realidade),  deverá obedecer,  em

regra, às seguintes etapas: previsão orçamentária, realização de procedimento licitatório (nas

hipóteses legais), empenho, liquidação e pagamento”6.

No  presente  caso,  nenhuma  dessas  etapas,  para  que  haja  o  pretendido

pagamento, será cumprida, configurando-se, sob todos os aspectos da legislação vigente, a  sua

irregularidade, motivo pelo qual não pode ser autorizado. 

A nulidade de tal espécie de cláusula ainda se verifica, com maior expressão,

quando se trata de contratos celebrados para fins de atuação em demandas judiciais tendentes à

recuperação de créditos do FUNDEF (ou FUNDEB), porquanto tais verbas são vinculadas a

uma finalidade específica, não podendo ser utilizadas para pagamento de honorários.

6PASCOAL, Valdecir. Direito Financeiro e Controle Externo. 7ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 70.
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III.4 Vinculação dos recursos do FUNDEB às ações de manutenção e desenvolvimento da

educação básica – inviabilidade de pagamento excessivo para outras finalidades

O  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  do  Ensino  Fundamental  e  de

Valorização do Magistério (FUNDEF) foi instituído pela Emenda Constitucional nº 14, 12 de

setembro de 1996, e sua regulamentação está na Lei n° 9.424, de 24 de dezembro do mesmo

ano, e no Decreto nº 2.264, de 27 de junho de 1997.

Estabelece o art. 5º da referida emenda:

Art. 5º É alterado o art. 60 do ADCT e nele são inseridos novos parágrafos, passando
o artigo a ter a seguinte redação:

"Art 60. Nos dez primeiros anos da promulgação desta emenda, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios destinarão não menos de sessenta por cento dos recursos a
que  se  refere  o  caput  do  art.  212  da  Constituição  Federal,  a  manutenção  e  ao
desenvolvimento  do  ensino  fundamental,  com  o  objetivo  de  assegurar  a
universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério.

§ 1º A distribuição de responsabilidades e recursos entre os estados e seus municípios
a  ser  concretizada  com  parte  dos  recursos  definidos  neste  artigo,  na  forma  do
disposto no art. 211 da Constituição Federal,  e assegurada mediante a criação, no
âmbito  de  cada  Estado  e  do  Distrito  Federal,  de  um  fundo  de  manutenção  e
desenvolvimento  do  ensino  fundamental  e  de  valorização  do  magistério,  de
natureza contábil.

§ 2º O Fundo referido no parágrafo anterior será constituído por, pelo menos, quinze
por cento dos recursos a que se referem os arts. 155, inciso II; 158, inciso IV; e 159,
inciso I, alíneas "a" e "b"; e inciso II, da Constituição Federal, e será distribuído entre
cada  Estado  e  seus  Municípios,  proporcionalmente  ao  número  de  alunos  nas
respectivas redes de ensino fundamental.

§ 3º  A União complementará os recursos dos Fundos a que se refere o § 1º,
sempre que, em cada Estado e no Distrito Federal,  seu valor por aluno não
alcançar o mínimo definido nacionalmente.

§  4º  A  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios  ajustarão
progressivamente,  em um prazo  de  cinco  anos,  suas  contribuições  ao  Fundo,  de
forma  a  garantir  um  valor  por  aluno  correspondente  a  um  padrão  mínimo  de
qualidade de ensino, definido nacionalmente.
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§ 5º Uma proporção não inferior a sessenta por cento dos recursos de cada Fundo
referido no § 1º será destinada ao pagamento dos professores do ensino fundamental
em efetivo exercício no magistério.

§  6º  A  União  aplicará  na  erradicação  do  analfabetismo  e  na  manutenção  e  no
desenvolvimento  do  ensino  fundamental,  inclusive  na  complementação  a  que  se
refere o § 3º, nunca menos que o equivalente a trinta por cento dos recursos a que se
refere o caput do art. 212 da Constituição Federal.

§ 7º A lei disporá sobre a organização dos Fundos, a distribuição proporcional de
seus recursos,  sua fiscalização e controle, bem como sobre a forma de cálculo do
valor mínimo nacional por aluno.' [grifos acrescidos]

O FUNDEF, caracterizado como um Fundo de natureza contábil, com o mesmo

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

Participação dos Municípios (FPM), nos termos da Lei 4.320/64, pode ser assim definido:

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.

A  maior  inovação  do  FUNDEF  consistiu  uma  mudança  da  estrutura  de

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

uma parcela dos recursos a esse nível de ensino e introduzir novos critérios de distribuição e

utilização  dos  recursos  correspondentes,  promovendo-se  a  partilha  de  recursos  entre  o

Governo Estadual e os Governos Municipais de acordo com o número de alunos atendidos em

cada rede de ensino.

Isso  significa  que  os  seus  recursos  eram  repassados  automaticamente  aos

Estados e Municípios, de acordo com coeficientes de distribuição estabelecidos e publicados

previamente. As receitas e despesas, por sua vez, deveriam estar previstas no orçamento e a

execução, contabilizada de forma específica.

Dada a sua natureza jurídica de fundo especial, os recursos do FUNDEF

eram  vinculados  à  consecução  de  um  objetivo,  qual  seja,  a  manutenção  e

desenvolvimento do ensino fundamental público, e na valorização de seu magistério.
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No ano de 2006, tal Fundo foi sucedido pelo FUNDEB – Fundo de Manutenção

e Desenvolvimento da Educação Básica, nos termos da Emenda Constitucional n° 53/2006,

consoante nova redação do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Com a alteração da ordem constitucional, foi editada a Lei nº 11.494/2007, que

regulamentou o Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais

da Educação – FUNDEB, ex vi:

Art.  1º  É  instituído,  no âmbito de cada  Estado  e  do Distrito  Federal,  um Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da  Educação  -  FUNDEB,  de  natureza  contábil,  nos  termos  do  art.  60  do  Ato  das
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

(…)

Art. 2º Os Fundos destinam-se à manutenção e ao desenvolvimento da educação
básica  pública  e  à  valorização  dos  trabalhadores  em  educação,  incluindo  sua
condigna remuneração, observado o disposto nesta Lei.

(…)

Art. 21. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da
União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no
exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de
manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme
disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

(…)

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos
serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da
educação básica em efetivo exercício na rede pública.

(…)

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

I  -  no  financiamento  das  despesas  não  consideradas  como  de  manutenção  e
desenvolvimento da  educação  básica,  conforme  o art.  71 da  Lei  nº  9.394,  de 20 de
dezembro de 1996;

II  -  como  garantia  ou  contrapartida  de  operações  de  crédito,  internas  ou  externas,
contraídas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios que não se destinem
ao  financiamento  de  projetos,  ações  ou  programas  considerados  como  ação  de
manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica.
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(…)

Art. 28. O descumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal e do disposto
nesta  Lei  sujeitará  os  Estados  e  o  Distrito  Federal  à  intervenção  da  União,  e  os
Municípios à intervenção dos respectivos Estados a que pertencem, nos termos da alínea
e do inciso VII do caput do art. 34 e do inciso III do caput do art. 35 da Constituição
Federal. (grifo nosso).

Embora tenha sido alterado o nome do Fundo e tenham sido editadas novas leis

que  regulam  a  matéria,  remanesceu  a  vinculação  dos  recursos  do  FUNDEB  às  ações

consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação.

Assim, o simples fato de o FUNDEF ter sido extinto e substituído pelo atual

FUNDEB  não  tem  o  condão  de  mudar  essa  interpretação,  uma  vez  que  o  recurso  não

repassado na época era devido em razão do FUNDEF, não importando se somente será pago

agora. Além disso, o FUNDEB cuidou de manter a vinculação existente no FUNDEF, apenas

ampliando seu alcance e objeto.

Ademais,  nenhuma  norma,  constitucional  ou  infraconstitucional,  autoriza

concluir que o precatório altera a natureza originária dos recursos. Pelo contrário, a vinculação

ou afetação de receita decorrente de precatório depende da sua natureza e de sua origem. É

justamente isso que determina a Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade

Fiscal):

Art. 8º.

(...)

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão
utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que
em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Não  importa,  portanto,  que  o  FUNDEF tenha  sido  extinto  para  criação  do

FUNDEB,  ou  que  os  recursos  do  FUNDEF,  repassados  a  menor,  ingressem  agora  no

orçamento público municipal  na condição de precatório judicial:  a vinculação às ações de

manutenção e desenvolvimento da educação básica se mantém incólume.
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) exemplificou as ações

consideradas de manutenção e desenvolvimento da educação básica, ao dispor em seus artigos

70 e 71:

Art.  70.  Considerar-se-ão  como  de  manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino  as
despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições
educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a:

I  -  remuneração  e aperfeiçoamento  do pessoal  docente  e  demais  profissionais  da
educação;

II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos
necessários ao ensino;

III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;

IV  -  levantamentos  estatísticos,  estudos  e  pesquisas  visando  precipuamente  ao
aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;

V -  realização  de  atividades-meio  necessárias  ao  funcionamento  dos  sistemas  de
ensino;

VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas;

VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto
nos incisos deste artigo;

VIII  -  aquisição  de  material  didático-escolar  e  manutenção  de  programas  de
transporte escolar.

Art.  71.  Não  constituirão  despesas  de  manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino
aquelas realizadas com:

I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando efetivada
fora dos sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua
qualidade ou à sua expansão;

II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo
ou cultural;

III - formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou
civis, inclusive diplomáticos;

IV  -  programas  suplementares  de  alimentação,  assistência  médico-odontológica,
farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social;

V  -  obras  de  infra-estrutura,  ainda  que  realizadas  para  beneficiar  direta  ou
indiretamente a rede escolar;
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VI -  pessoal  docente  e  demais  trabalhadores  da educação,  quando em desvio de
função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Da leitura do texto legal acima transcrito, fica claro que o constituinte optou por

reservar  recursos  para  aplicação  com exclusividade  no  desenvolvimento  e  valorização  do

ensino básico, em consonância com o destaque que foi dado ao direito à educação na Carta

Magna de 1988. Aliás, está aí o sentido do regime de colaboração entre os entes federativos

nessa importante área social. Eis o texto constitucional:

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime
de colaboração seus sistemas de ensino.

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as
instituições  de  ensino  públicas  federais  e  exercerá,  em  matéria  educacional,  função
redistributiva  e  supletiva,  de  forma  a  garantir  equalização  de  oportunidades
educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica
e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

O pagamento de honorários advocatícios não se enquadra, por óbvio, em

nenhuma das hipóteses de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica.

A partir  da interpretação das  normas constitucionais  e  infraconstitucionais  a

respeito  do  FUNDEF,  evidencia-se  que  a  finalidade  de  suas  verbas  se  direcionam

exclusivamente à promoção de sistema educacional básico e fundamental de qualidade, a fim

de diminuir  a  desigualdade  social  existente  no  país  e  atender,  assim,  a  um dos  objetivos

fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3º, inciso III, da Constituição Federal).

Nesse viés, é no mínimo incongruente que a verba que é destinada a esse fundo

– que será repassada por meio do precatório derivado da ação n. 1004133-92.2017.4.01.3400 –

sirva a outro propósito que não a melhoria da rede e da qualidade do ensino.

Afinal, o crédito público não está sujeito à disponibilidade pelo Município para

que possa dar a ele livre destinação: sua aplicação deve guardar vinculação com o direito à

educação, tal qual relação de causa e efeito.

Na  espécie,  além  da  estrita  regulamentação  normativa  da  finalidade  da

aplicação dos recursos na área da Educação, vige o princípio da indisponibilidade do interesse
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público, de forma a restar claro o impeditivo na disposição, pelo gestor municipal, sobre o

destino  de  parte  dos  valores  decorrentes  da  condenação  da  União  em prover,  em caráter

complementar, os recursos do FUNDEF em favor do Município.

Tal princípio, do qual deriva todo o conjunto de sujeições próprias do regime

jurídico-administrativo  e  assume  especial  relevo  nas  contratações  públicas,  ao  obstar  a

sobreposição de interesses privados sobre o interesse público e ao impedir que o administrador

adote decisões destoantes do interesse público, quanto aos recursos a serem executados, ao

assumir,  como  na  espécie,  obrigações  tradutoras  de  onerosidade  excessiva,  sem qualquer

necessidade ou justificativa razoável.

Nesse  contexto,  analisando-se  os  autos  do  Processo  de  Inexigibilidade  nº

008/2017, verifica-se que  não houve justificativa para o estabelecimento do pagamento

exorbitante nos percentuais de 15% (quinze por cento) do valor da causa.

A justificativa do preço,  inclusive,  configura-se um elemento  imprescindível

dos  processos  de  dispensa  ou  inexigibilidade  de  Licitação,  conforme  estabelecido  na  Lei

8.666/93:

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do
art.  24,  as  situações  de  inexigibilidade  referidas  no  art.  25,  necessariamente
justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei
deverão  ser  comunicados,  dentro  de  3  (três)  dias,  à  autoridade  superior,  para
ratificação  e  publicação  na  imprensa  oficial,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias,  como
condição para a eficácia dos atos.

Parágrafo  único.  O processo  de  dispensa,  de  inexigibilidade  ou  de retardamento,
previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

(…)

III - justificativa do preço.

No  caso  em  tela,  o  valor  corresponde  ao  montante  aproximado  de  R$

2.363.283,65 (dois milhões, trezentos e sessenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e

quinze centavos), sendo este o valor de honorários correspondente a 15% (quinze por cento)

do valor da causa descrito na petição inicial.
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Rigorosamente,  os  influxos  normativos  do princípio  da  indisponibilidade  do

interesse público, portanto, não permitem ao gestor, sem qualquer justificativa, abrir mão de

uma expressiva quantidade de recursos do FUNDEB, os quais, diante de vinculação legal e

constitucional, devem ser aplicados na concretização do direito fundamental à educação.

Tais recursos, a toda evidência, mostram-se essenciais ao desenvolvimento da

educação no Município de Chorrochó, especialmente quando se observa que o Município se

encontra aquém da meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica para o 8º e 9º

anos de ensino (Doc 6).

A  utilização  de  recursos  do  FUNDEB  para  pagamento  de  honorários

advocatícios, portanto, não viola apenas formalmente a legislação já minudenciada na presente

ação,  representando-se  a  real  possibilidade  de  perda,  para  a  pasta  da  Educação  do

Município  de  Chorrochó/BA,  do  valor  de  R$  2.363.283,65  (dois  milhões,  trezentos  e

sessenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e quinze centavos).

Sobre o tema,  cabe lembrar que, acerca dos precatórios  decorrentes  de

créditos do FUNDEF pleiteados judicialmente, o Tribunal de Contas dos Municípios da

Bahia editou a Resolução nº 1346/2016 (DOC 7), que em seu art. 1º dispõe que:

Art.1º Os recursos recebidos em decorrência de ação ajuizada contra a União, objeto de
precatórios,  em virtude de insuficiência dos depósitos do FUNDEF, atual  FUNDEB,
referentes  a  exercícios  anteriores, somente  poderão  ser  aplicados  na  manutenção  e
desenvolvimento do ensino básico, em conformidade com o disposto nas Leis Federais
nº 9.394/1996 e 11.494/2007.

O parágrafo 2º do mesmo artigo veda expressamente a utilização dos recursos

advindos de precatórios do FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios,  como se

observa abaixo:

§ 2º Em decorrência da utilização vinculada à educação, não se admite, a qualquer
título, a cessão dos créditos de precatório, nem sua utilização para o pagamento de
honorários  advocatícios,  inclusive  na  hipótese  dos  contratos  celebrados  para
propositura  e  acompanhamento  da  ação  judicial  visando  obter  os  respectivos
créditos, ressalvadas decisões judiciais em contrário, transitadas em julgado. (grifos
nossos)
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O ato normativo acima reafirma o caráter vinculado dos recursos do FUNDEB,

vedando-se sua utilização em dissonância do quanto fixado por lei.

A Resolução acima mencionada  foi  editada  ainda no ano de 2016,  ou seja,

antes da celebração do Contrato 048/2017,  no qual o gestor de Chorrochó/BA, autoriza,

expressamente, e ao arrepio da lei e da resolução do próprio TCM, que o valor dos honorários

seja pago mediante destaque direto dos precatórios.

Frise-se que o Município, propositalmente, omitiu tal contratação da Corte de

Contas, deixando de inserir os dados respectivos no sistema SIGA, do TCM.

Questionado  acerca  de  tal  omissão,  o  gestor  admitiu  que  “a  ausência  de

registro no sistema SIGA do TCM/BA do extrato da mencionada inexigibilidade e contrato

correspondente (…) se deu, unicamente, por haver uma orientação à época de que não fizesse

aquele tipo de contratação (...).” - Doc 8.

A mesma linha de pensamento do TCM/BA é adotada pelo Tribunal de

Contas da União – TCU -  que decidiu, no Acórdão 1824/20177, o seguinte:

89.  Ora,  o  §  2º  do  art.  211  da  Constituição  afirma  que  “os  Municípios  atuarão
prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil”. Ou seja, combinando
os  dispositivos,  vê-se  claramente  que  a  vinculação  existente  limita  o  uso  dos
recursos  em  tela  exclusivamente  a  despesas  com  educação  infantil  e
fundamental. Não se fala em defesa em juízo dos recursos educacionais. Não se
trata, tampouco, do uso genérico para fins da educação ou à sua defesa. Trata-se
sim de vinculação de recursos para uso exclusivo, por parte dos municípios, no
ensino fundamental e na educação infantil.

90. Com base no exposto, considera-se que os argumentos dos representantes  são
coerentes,  no sentido de que as verbas do Fundef, a título de complementação da
União,  mesmo  pagas  por  meio  de  precatório,  não  podem  ser  reduzidas  para
pagamento  de  honorários  advocatícios,  somente  podendo  ser  destinadas  à
manutenção e desenvolvimento da educação básica e à valorização dos profissionais
da educação, nos termos dos arts. 2º e 21 da Lei 11.494/2007 e do art. 60, IV, ADCT,
da Constituição Federal.

91. Com relação à violação ao art. 60 do ADCT, é importante o TCU ter uma posição
clara e contundente a respeito do tema. Ocorre que muitos Recursos Extraordinários
a respeito da presente problemática deixaram de ser julgados em virtude de o juízo a

7 Disponível  em  <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?
fileId=8A8182A15E1158E1015E19DCB7922DEF&inline=1>
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quo não ter fundamentado sua decisão com base no dispositivo constitucional,  de
modo que o entendimento corrente é de que a ofensa à constituição seria meramente
indireta, a exemplo da seguinte decisão: (...) No RE, fundado no art. 102, III, a, da
Constituição Federal, sustenta-se violação ao art. 60 do ADCT, da mesma Carta. A
pretensão recursal não merece acolhida. Do exame dos autos e da leitura atenta ao
julgado de  origem, verifica-se que  a  instância  a  quo decidiu a  lide amparada  na
legislação  ordinária  pertinente (...)sendo certo  que eventual  ofensa  à Constituição
seria  apenas indireta,  o  que é insuficiente para amparar  o  apelo extremo.  (STF -
ARE: 1046379 CE -  CEARÁ 0802763-37.2015.4.05.0000,  Relator:  Min.  Ricardo
Lewandowski,  Data  de  Julgamento:  30/05/2017,  Data  de  Publicação:  DJe-116
02/06/2017)

92. Assim, o entendimento defendido na presente instrução é de que os recursos
originalmente advindos do Fundef não podem ser reduzidos para pagamento de
honorários advocatícios contratuais, de modo que o uso desses recursos para
pagamento de advogados constitui-se em ato ilegal e inconstitucional, violando,
respectivamente  a  Lei  11.494/2007  e  o  art.  60,  IV,  ADCT,  da  Constituição
Federal.

93. Nesse aspecto, considerando que a Lei 9.424/96 (Fundef) encontra-se revogada, é
importante  ressaltar  que  a  aplicação  dos  recursos  decorrentes  da  diferença  na
complementação da União na vigência do Fundef deve ser amparada nas regras da
Lei do Fundeb (Lei 11.494/2007). Este último normativo estipula o seguinte:

Art.  21.  Os  recursos  dos  Fundos,  inclusive  aqueles  oriundos  de
complementação  da  União,  serão  utilizados  pelos  Estados,  pelo  Distrito
Federal  e  pelos  Municípios,  no  exercício  financeiro  em  que  lhes  forem
creditados,  em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento
do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

95. Desse modo, resta claramente definida a vinculação da aplicação dos recursos
oriundos do Fundef/Fundeb. Conclui-se, assim, diante de todo o exposto, que o uso
de recursos originalmente vinculados ao Fundef para pagamento de honorários
advocatícios configura destinação de verba vinculada ao Fundeb para finalidade
diversa da educação, contrariando previsão constitucional e infraconstitucional.

96. Assim, com vistas à efetividade da atuação desta Corte de Contas relativamente à
matéria, entende-se que a decisão a ser proferida deve alcançar todos os municípios
que devem ser  beneficiados  com a correção  da  complementação  subestimada,  os
quais podem ser prejudicados com o desvio de finalidade tratado nestes autos. [grifos
acrescidos]”.

Nesse mesmo sentido vem se orientando o Supremo Tribunal Federal, ao que se

deduz  do  Acórdão  proferido  no  âmbito  da  Ação  Cível  Originária  n.  648,  publicado  em

09/03/2018 (Doc 9), cuja ementa se transcreve abaixo:

AÇÕES CÍVEIS ORIGINÁRIAS. ESTADO DA BAHIA. DIREITO FINANCEIRO.
FUNDO  DE  MANUTENÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DO  ENSINO
FUNDAMENTAL  E  DE  VALORIZAÇÃO  DO  MAGISTÉRIO  –  FUNDEF.
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EMENDA  CONSTITUCIONAL  14/1996.  COMPLEMENTAÇÃO  DA  UNIÃO.
FUNÇÃO  SUPLETIVA.  VALOR  MÍNIMO  NACIONAL  POR  ALUNO.
FIXAÇÃO. LEI 9.424/1996. DECRETO 2.264/1997. FORMA DE PAGAMENTO.
OBRIGAÇÃO  DE  PAGAR.  SISTEMÁTICA  DOS  PRECATÓRIOS.
VINCULAÇÃO  À  FINALIDADE  CONSTITUCIONAL  DE  ENSINO.  DANO
MORAL COLETIVO.

1. O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base
no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional. RE-RG 636.978, de
relatoria  do  Ministro  Cezar  Peluso,  Tribunal  Pleno  do  STF.  REsp 1.101.015,  de
relatoria  do  Ministro  Teori  Zavascki,  1ª  Seção  do  STJ.  Acórdão  do  Pleno  TCU
871/2002.

2.  A complementação  ao FUNDEF realizada  a partir  do valor  mínimo anual  por
aluno  fixada  em  desacordo  com  a  média  nacional  impõe  à  União  o  dever  de
suplementação  de  recursos,  mantida  a  vinculação  constitucional  a  ações  de
desenvolvimento e manutenção do ensino.(...)

8. 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.

9. Ação cível originária parcialmente conhecida e, na parte conhecida, a que se dá
parcial procedência.

Na mesma linha, no Recurso Extraordinário 1.122.529 – PE (Doc 10), o em.

Ministro Relator Edson Fachin consignou que:

Por outro lado, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF, quando não
considera  a  vinculação  necessária  entre  as  verbas  complementares  da  União  e  a
manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais
da educação.

A esse respeito, impende registrar que o Tribunal Pleno do STF na ACO 648, de
relatoria do Ministro Marco Aurélio e com acórdão por mim redigido, j. 06.09.2017,
fixou as seguintes teses de julgamento: “1 – O valor da complementação da União ao
FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído
da média nacional;

2 – A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por
aluno  fixada  em  desacordo  com  a  média  nacional  impõe  à  União  o  dever  de
suplementação  de  recursos,  mantida  a  vinculação  constitucional  a  ações  de
desenvolvimento e manutenção do ensino.”

 Na ocasião,  a temática foi  especificamente  tratada e objeto de manifestação  dos
julgadores, transcrevo excerto relevante:

‘O  SENHOR  MINISTRO  EDSON  FACHIN:  (...)  De  pronto,  impende
ressaltar que o adimplemento das referidas obrigações por parte da União e
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respectiva  disponibilidade  financeira  aos  Autores  vinculam-se  à  finalidade
constitucional  de  promoção  do  direito  à  educação,  única  possibilidade  de
dispêndio dessas verbas públicas.

(...)

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - (…) E também, eu
até vou ler a minha tese de julgamento, mas eu preciso aditá-la com uma
observação  feita  pelo  Ministro  Luiz  Edson  Fachin,  a  quem  estou
acompanhando,  portanto,  que  este  aporte  de  recursos,  esta  diferença
ingressará, no Tesouro, vinculado ao gasto com a educação, porque esta é a
destinação desses recursos.

(…)

O  SENHOR  MINISTRO  EDSON  FACHIN  –  Senhora  Presidente,  peço
escusas  aos eminentes Ministros-Relatores.  Eu li  a proposição do Ministro
Barroso  -  não  até  o  final  -,  contendo  expressamente  aquilo  que  houvera
proposto,  qual  seja:  (...)  mantida  a  vinculação  constitucional,  ações  de
desenvolvimento e manutenção do ensino. Apenas para deixar claro o que já
estava no meu voto.’

Nesse contexto,  a derivação da finalidade constitucional das receitas  públicas
reverbera nos honorários contratuais advocatícios, como se extrai do assentado
pelo Plenário do Tribunal de Contas da União no Acórdão 1.824/2017, de relatoria
do Ministro Walton Alencar Rodrigues, j. 23.08.2017, assim ementado:

‘REPRESENTAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E MINISTÉRIO
PÚBLICO  DE  CONTAS  DO  MARANHÃO.  IRREGULARIDADES  NA
DESTINAÇÃO  DO  PAGAMENTO  DE  DIFERENÇAS  DE
COMPLEMENTAÇÃO  DEVIDA  PELA  UNIÃO  NO  ÂMBITO  DO
EXTINTO FUNDEF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONDENANDO A UNIÃO
AO PAGAMENTO DOS VALORES JÁ TRANSITADA EM JULGADO.
CONTRATAÇÃO  DE  TRÊS  ESCRITÓRIOS  DE  ADVOGACIA,  POR
INEXIGIBILIDADE  DE  LICITAÇÃO,  COM  A  FIXAÇÃO  DE
HONORÁRIOS CORRESPONDENTES A 20% DO ÊXITO, POR CENTO E
DEZ MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO. RISCO DE DESVIO
DE  RECURSOS  CONSTITUCIONALMENTE  VINCULADOS  À
EDUCAÇÃO  PARA  O  PAGAMENTO  DE  HONORÁRIOS
CONTRATUAIS EM RAZÃO DO ARTIGO 22, §4º,  DA LEI 8906/1994.
VINCULAÇÃO  DE  ORDEM  CONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE
DE  APLICAÇÃO  EM  FINALIDADE  DIVERSA.  PLÚRIMAS
IRREGULARIDADES.  DANO  AO  ERÁRIO.  RESPONSABILIDADE
PESSOAL  DO  AGENTE  QUE  DEU  CAUSA  AOS  DESVIOS.
IRREGULARIDADES  GRAVÍSSIMAS.  DETERMINAÇÕES.’  (grifos
nossos)

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso extraordinário a que se dá parcial
provimento, com a finalidade de reformar parte do acórdão recorrido, nos termos do
art.  21,  §2º,  do  RISTF, mantendo  a  vinculação  necessária  entre  as  verbas
complementares  da  União  e  a  manutenção  e  desenvolvimento  da  educação
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básica e na valorização dos profissionais da educação, inclusive no tocante aos
honorários advocatícios contratuais.

Ônus e custas processuais ex lege.

Publique-se.

Brasília, 07 de junho de 2018.

O mesmo entendimento vem sendo seguido por outros Tribunais, conforme se

infere dos julgados abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO
COLETIVA CONTRA A UNIÃO.  SUSPENSA A EXECUÇÃO DO RESPECTIVO
ACÓRDÃO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS INCABÍVEL.  1.  O
TRF/3ª Região, na Ação Rescisória 5006325-85.2017.4.03.0000, proposta pela União,
suspendeu a eficácia do acórdão na ação civil pública bem como todas as execuções dele
derivadas (r. Des. Federal Fábio Prieto de Souza em 22.09.2017).  2. Não obstante os
precedentes do STJ, o STF, na ACO 648 - BA, decidiu que os recursos do Fundef
"vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única
possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas"(voto do relator Ministro Edson
Fachin).  A  Ministra  Presidente  do  STF,  na  SL  1107,  suspendeu  decisão  deste
Tribunal deferindo destaque de honorários contratuais. 3. Agravo de instrumento da
União/executada  provido.  (AGRAVO 00391927620174010000, DESEMBARGADOR
FEDERAL  NOVÉLY  VILANOVA,  TRF1  -  OITAVA  TURMA,  e-DJF1
DATA:10/11/2017 PAGINA:.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDO DE MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO
MAGISTÉRIO  –  FUNDEF.  REPASSES  EFETUADOS  A  MENOR.  VMMA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO. VINCULAÇÃO DO PRECATÓRIO À
EDUCAÇÃO. POSSIBILIDADE. (…)  4. Em se tratando de diferenças alusivas ao
FUNDEF, justifica-se a sua vinculação, quando pagas, a finalidades relacionadas à
área a que se destina, qual seja, à educação. 5. Incumbe à UNIÃO apenas proceder ao
pagamento dos valores devidos e reconhecidos no título judicial exequendo, restando a
possibilidade  de,  em ação  autônoma,  ou  através  do  Ministério  Público,  promover  a
fiscalização/investigação de possível desvio de finalidade de verba pública da educação,
com a responsabilização  daqueles  que  firmaram o contrato em detrimento do Erário
(TRF-5ª  R.,  2ª  T.,  AG  126413/PE,  rel.  Des.  Federal  Rubens  de  Mendonça  Canuto
(Convocado), DJ 13/09/12, p. 465). (…) 9. Apelações parcialmente providas. (TRF-5,
Apelação Cível nº 00045841220134058300, 3ª Turma, Rel. Des. Federal Walter Nunes
da Silva Júnior, j. 28/01/2016, DJE de 17/02/2016). (grifos e negritos acrescidos)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDO DE MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO
MAGISTÉRIO  –  FUNDEF.  REPASSES  EFETUADOS  A  MENOR.  VMMA.
EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO. VINCULAÇÃO DO PRECATÓRIO À EDUCAÇÃO.
POSSIBILIDADE.  RETENÇÃO  DE  HONORÁRIOS  CONTRATUAIS.
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IMPOSSIBILIDADE.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  LEI  Nº  11.960/09.
INCONSTITUCIONALIDADE.  1.  Reconhecimento,  no  título  judicial,  do  direito  do
Município de São João/PE de receber as diferenças retroativas, referentes aos 5 (cinco)
anos anteriores à propositura da ação, devidas a título de complementação do FUNDEF
em razão da subestimação do VMAA. 2. (...). 3. Conforme assentado na jurisprudência
desta Corte, a extinção do FUNDEF e a criação do FUNDEB não têm o condão de tornar
inexigível  o  título  executivo  constituído  em  plena  vigência  de  lei  posteriormente
revogada.  4.  Em  se  tratando  de  diferenças  alusivas  ao  FUNDEF,  justifica-se  a  sua
vinculação, quando pagas, a finalidades relacionadas à área a que se destina, qual seja, à
educação.  5.  (...).  6. Os honorários advocatícios  contratuais  devem ser pagos aos
patronos  contratados  pelo  ente  Público  através  da  verba  própria  e  não  com
retenção de verba vinculada, sob pena de violação ao texto constitucional, retirando
da destinação do FUNDEF cerca de R$1.600.000,00 (TRF-5ª R. 1ª T., AG 126993/PE,
rel. Des. Federal Francisco Cavalcanti, DJE em 19/10/2012). 7. (...). 10. Agravo retido
desprovido.  Apelação  parcialmente  provida.  (TRF-5  –  AC  00001961720144058305;
Rel. Des. Fed. PAULO MACHADO CORDEIRO, Terceira Turma, DJE de 06.05.2015).

Frise-se que,  em relação às ações de cumprimento de sentença  fundadas no

trânsito em julgado da Ação Civil Pública 1999.61.00.050616-0, o Tribunal Regional Federal

da 3ª Região suspendeu a eficácia do Acórdão impugnado no âmbito da Ação Rescisória nº

5006325-85.2017.4.03.0000,  determinando-se  a  suspensão  de  todas  as  execuções  dele

derivadas,  como  é  o  caso  do  Cumprimento  de  Sentença  ajuizado  pelo  Município  de

Chorrochó.

Por  fim,  em  recentíssima  decisão  (11/01/2019),  o  Ministro  Presidente  do

Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Suspensão de Liminar nº 1186 (Doc 11), proposta

pelo Ministério Público Federal, determinou a imediata suspensão de todas as decisões que

tenham autorizado o destaque de honorários  advocatícios  contratuais  em precatórios

expedidos pela União para o pagamento de diferenças de complementação de verbas do

FUNDEB, asseverando:

Com relação à plausibilidade do direito invocado, anoto que nesta Suprema Corte, de
há muito já se pacificou o entendimento acerca da plena vinculação das verbas do
FUNDEB exclusivamente ao uso em educação pública e a nenhum outro fim.

(...)

Como se não bastasse, o efeito multiplicador de ações ajuizadas pelos quatro cantos
do país, tal como descritas nestes autos, não pode ser negligenciado, podendo vir a
alcançar,  destarte,  em curto período de tempo, uma cifra que não se mostra nada
desprezível,  contribuindo ainda mais para a incorreta destinação de verbas do
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FUNDEB para pagamento  de  honorários  contratuais,  em detrimento  do tão
necessário fomento à educação pública em nosso país.

(...)

Trata-se  de  situação  de  chapada  inconstitucionalidade,  potencialmente  lesiva  à
educação pública em inúmeros municípios, carentes de recursos para implementar
políticas nessa área e que pode redundar em prejuízos irreparáveis à educação de
milhares de crianças e adolescentes por este país afora,  em situação – repita-se –
virtualmente irreversível.

Dessa  forma,  a  utilização  de  recursos  do  FUNDEB  para  pagamento  de

honorários  advocatícios  não  viola  apenas  formalmente  a  legislação  já  minudenciada  na

presente  ação,  representando-se  a  real  possibilidade  de  perda,  para  a  educação  do

Município  de  Chorrochó/BA,  do  valor  de  R$  2.363.283,65  (dois  milhões,  trezentos  e

sessenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e quinze centavos), o que deve ser vedado

por este d. Juízo Federal.

IV. DA TUTELA DE EVIDÊNCIA

A Lei nº 7.347/85, da Lei da Ação Civil Pública, em seu artigo 12 prescreve que

“poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a

agravo”.

Por seu turno, o Código de Processo Civil trata da tutela provisória, dividindo-a

em tutela de urgência e tutela de evidência (art. 294). Comentando o art. 294 do novel CPC,

Teresa Arruda Alvim Wambier ensina:

Este dispositivo inaugural o regime jurídico da tutela provisória no NCPC, esclarecendo
desde logo no caput que o gênero (tutela provisória) pode fundamentar-se em urgência e
evidência. Ambas, conquanto provisórias – ou seja, ainda sujeita a modificação após o
aprofundamento  da  cognição  –  não  se  confundem.  A  tutela  de  urgência  está
precipuamente voltada a afastar o  periculum in mora, serve, portanto, para evitar um
prejuízo  grave  ou irreparável  enquanto  dura  o  processo  (agravamento  do dano ou  a
frustração integral da provável decisão favorável), ao passo que  a tutela de evidência
baseia-se  exclusivamente  no  alto  grau  de  probabilidade  do  direito  invocado,
concedendo, desde já, aquilo que muito provavelmente virá ao final. (WAMBIER,
Teresa Arruda Alvim; et. al. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil.
São Paulo: RT, 2015. p. 487)
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No presente caso, o Ministério Público Federal requer a concessão de tutela

provisória de evidência para suspender os efeitos do Contrato 048/2017, firmado entre o

Município de Chorrochó/BA e o escritório Caymmi, Dourado, Marques, Moreira e Costa

Advogados Associados.

O art. 311 do CPC estabelece os requisitos da tutela de evidência:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de
perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da
parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de
depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação
de multa;

IV  -  a  petição  inicial  for  instruída  com  prova  documental  suficiente  dos  fatos
constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida
razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Segundo o CPC/15,  portanto,  para  concessão da medida  faz-se necessária  a

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

Na espécie, a probabilidade do direito resta demonstrada em toda a exposição

fática e na análise detida da legislação e dos entendimentos jurisprudenciais mais recentes

acerca da mesma matéria, havendo indícios suficientes de irregularidades que tornam nulo o

contrato  n.  048/2017,  celebrado  entre  o  Município  de  Chorrochó/BA e  o  escritório  de

advocacia Caymmi, Dourado, Marques, Moreira e Costa Advogados Associados.

Especificamente, as causas de pedir autoras demonstram que o ajuste firmado

traduz um mecanismo ilegal de efetivação do pagamento irregular de honorários advocatícios,

exorbitantes e estabelecidos ao talante dos contratados, em detrimento da promoção do direito
      Rua Tancredo Neves, nº 148-A, Quadra 12, Lote 148, Loteamento Alves de Souza, Centro, Paulo Afonso/BA.                  

           CEP  48608-095  -  Telefone: (75) 3282-3800  -  E-mail:   prmpa@prba.mpf.gov.br     
41
LSF

mailto:prmpa@prba.mpf.gov.br
mailto:prmfs@prba.mpf.gov.br
mailto:prmfs@prba.mpf.gov.br


fundamental à educação, das finalidades do FUNDEF, das regras da Lei de Licitações, das

Resoluções do TCM e do TCU, da Lei  de Execução Orçamentária  e  do interesse público

indisponível.

De outro lado, embora seja desnecessária a demonstração da urgência, tem-se

que,  embora  atualmente  estejam  suspensos  os  pagamentos  de  honorários  com  recursos

decorrentes de créditos de precatórios do FUNDEB, oriundos de Cumprimentos de Sentença

relativos à Ação Civil Pública 1999.61.00.050616-0 (conforme decisão do Tribunal Regional

Federal da 3ª Região no âmbito da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000), conforme

decisão Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar 1186),

revela-se necessária a prolação da decisão liminar acautelatória dos interesses públicos, em

razão de não ter ocorrido o julgamento definitivo quanto a tal matéria.

Por este motivo,  busca-se o provimento de tutela de evidência para que,  na

eventualidade  de  restabelecimento  das  execuções,  mantenha-se  a  suspensão  do  contrato

048/2017, pelo menos até o julgamento de mérito da presente demanda.

Ante  o  exposto,  requer-se,  a  título  de  tutela  de  evidência  de  natureza

cautelar, que sejam suspensos todos os efeitos do Contrato nº 048/2017 (Doc 1), celebrado

entre o Município de Chorrochó/BA e o escritório Caymmi, Dourado, Marques, Moreira

e  Costa  Advogados  Associados, e,  por  consequência,  sejam  suspensos  os  eventuais

pagamentos de honorários contratados, diretamente destacados de precatórios eventualmente

expedidos  na  Ação  de  Cumprimento  de  Sentença  n.  1004133-92.2017.4.01.3400,  até  o

julgamento definitivo da presente demanda.

V. DOS PEDIDOS

Por tudo quanto exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

a) a concessão de tutela de evidência para que seja determinada a suspensão

dos efeitos  do Contrato 048/2017,  celebrado entre o Município de Chorrochó/BA e o

escritório  Caymmi,  Dourado,  Marques,  Moreira  e  Costa  Advogados  Associados e  a
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consequente sustação de eventuais pagamentos destacados diretamente de precatórios

expedidos na Ação de Cumprimento de Sentença n. 1004133-92.2017.4.01.3400, tendo em

vista a existência de diversas irregularidades na respectiva avença, enquanto não decidido o

mérito da presente ação;

b) a intimação da União para manifestar se possui interesse em intervir no feito;

c) a citação do Município de Chorrochó/BA e do escritório Caymmi, Dourado,

Marques,  Moreira  e  Costa  Advogados  Associados para,  querendo,  contestarem a  presente

ação;

d) ao final:

I - a procedência da demanda, declarando-se a nulidade do contrato

de honorários advocatícios nº 048/2017 firmado entre o Município de

Chorrochó/BA e o escritório Caymmi, Dourado, Marques, Moreira e

Costa Advogados Associados; 

II) caso se considere válido o contrato, o que de fato não se espera e se

admite  apenas  em prestígio  do  princípio  da  eventualidade,  diante  dos

argumentos  expostos,  subsidiariamente,  que  seja  reconhecida  a

impossibilidade de aplicação do procedimento previsto no art. 22, §4º, da

Lei  nº.  8.906/94  em se  tratando  de  contrato  de  prestação  de  serviços

advocatícios com a Administração Pública, por conflitar diretamente com

as determinações das Leis nº. 8.666/93 e 4.320/64, e que seja reduzido o

valor devido a título de honorários contratuais a um patamar compatível e

proporcional  ao  trabalho  efetivamente  prestado  no  interesse  do

Município, sem levar em consideração apenas o valor da causa, devendo

ser considerado no arbitramento, ainda, o que deverá ser pago a título de

honorários sucumbenciais;
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III)  que  seja  reconhecida  a  vinculação  dos  recursos  do

FUNDEF/FUNDEB, ainda que obtidos  por  meio  de  decisão  judicial  e

pagos por  precatório,  à  sua destinação  constitucional  original,  que é  a

Educação, e, portanto, seja o Município de Chorrochó/BA obrigado a

aplicá-los exclusivamente na Educação, e por consequência, impedido

de contratar outros escritórios de advocacia ou advogados por meio

desses  recursos  obtidos  na  Ação  de  Cumprimento  de  Sentença  nº

1004133-92.2017.4.01.3400,  com  previsão  de  destaque  direto  de

honorários contratuais dos precatórios obtidos; e

IV) na hipótese de ter ocorrido qualquer pagamento com base no referido

contrato de honorários, requer seja determinada a restituição da quantia

paga  para  a  devida  aplicação  no  desenvolvimento  e  manutenção  da

educação;

e) a condenação dos demandados nos ônus da sucumbência;

f) a dispensa do pagamento das custas,  emolumentos  e outros encargos,  em

vista do disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

Protesta, ademais, pela produção de todas as provas admissíveis em direito.

Dá-se à causa o valor de R$ 2.363.283,65 (dois milhões, trezentos e sessenta e

três mil, duzentos e oitenta e três reais e quinze centavos).

Por  se  considerar  que a  presente  demanda detém por  objeto a  pretensão de

nulidade  do  contrato  administrativo  celebrado  entre  os  acionados,  em razão,  entre  outros

motivos,  da ofensa à  indisponibilidade do interesse público,  informa o autor  que não tem

interesse na realização da audiência de mediação e conciliação prevista no artigo 319, inciso

VII, do Código de Processo Civil.

Paulo Afonso/BA, 02 de outubro de 2019.
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(assinatura eletrônica)
EDSON ABDON PEIXOTO FILHO

Procurador da República
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