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 SENTENÇA 
 
 
  
1. RELATÓRIO

  
Cuida-se de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face do

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA, com pedido de tutela de urgência, visando obrigar o requerido a não

utilizar verbas do FUNDEF ou FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios, devendo o recurso ser

integralmente revertido à educação do município, pena de desvio de finalidade, uma vez que tal verba tem

destinação constitucional e legal específica.
 

Alega o autor, com base no Inquérito Civil nº 1.23.002.000467/2018-17, que o município réu

contratou empresa advocatícia para ajuizamento da ação de cumprimento de sentença contra a UNIÃO nº

1000178-02.2017.4.01.3902, nesta Subseção Judiciária, na qual o recurso pleiteado é oriundo integralmente de

verbas federais da educação e cujo valor da causa revela o montante de R$ 134.874.653,15 (cento e trinta e

quatro milhões oitocentos e setenta e quatro mil seiscentos e cinqüenta e três reais e quinze centavos).
 

Citado, o MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE não ofertou contestação [ID 284197426].
 

Intimados a especificar provas, apenas o MPF respondeu, requerendo o julgamento antecipado

do feito [ID 331149355].
 

 É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.
  
2. FUNDAMENTAÇÃO
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Decreto a revelia do MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. Ademais, o caso comporta julgamento

antecipado, não sendo necessária a produção de outras provas (art. 355, I, CPC).
 

Pretende o MPF obrigar o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA a não utilizar verbas do

FUNDEF ou FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios, devendo o recurso ser integralmente

revertido à educação do município.
 

Com efeito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp

1.703.697/PE, firmou entendimento no sentido da impossibilidade de destaque de honorários em crédito do

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da

Educação (FUNDEB), concedidos por meio de decisão judicial, haja vista que as referidas verbas encontram-se

constitucional e legalmente vinculadas ao custeio da educação básica e à valorização do seu magistério, nos

termos do art. 60 do ADCT e art. 23 da Lei 11.494/2007, sendo vedada a sua utilização em despesa diversa,

tais como os referidos honorários.
 

Ainda, restou fixada a impossibilidade de aplicação da medida descrita no art. 22, § 4º, da Lei n.

8.906/1994 nas execuções contra a União em que se persigam quantias devidas ao FUNDEF/FUNDEB, deve o

advogado credor, apesar de reconhecido o seu mérito profissional, buscar o seu crédito por outro meio.
 

Confira-se:
 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RETENÇÃO

DA VERBA HONORÁRIA. CRÉDITO RELATIVO A DIFERENÇAS DO FUNDO DE

MANUTENÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. IMPOSSIBILIDADE. AMICUS CURIAE.

INTEMPESTIVIDADE. INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE

JURÍDICO OU VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVA INERENTE À CARREIRA DA

ADVOCACIA. 1. Sobre o requerimento de intervenção como amicus curiae formulado pelo

CFOAB, a jurisprudência do STF sobre a matéria, especialmente por ocasião do julgamento

da ADI 4.071 e da ACO 779/RJ, autoriza tal ingresso até a inclusão do feito em pauta.

 
2. No julgamento do AgRg na ACO 779, Rel. Min. Dias Toffoli, entretanto, admitiu-se a

possibilidade, em tese, do ingresso na lide de amicus curiae mesmo após a inclusão do feito

em pauta, desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto.

 
3. Na espécie, ao requerer sua intervenção como amicus curiae após a inclusão deste feito

em pauta, o CFOAB afirmou, tão somente, haver tomado conhecimento do tema de fundo a

ser julgado no presente feito apenas recentemente (e-STJ, fl. 261), não alegando qualquer

outra razão, eminentemente de caráter jurídico, a configurar excepcionalidade do caso apta

a permitir seu ingresso de forma extemporânea, isto é, o próprio requerente sequer se

fundou em tal premissa, limitando-se a salientar recente conhecimento da existência do

processo. Tal circunstância, a propósito, até revela que o debate dos autos não está

intrinsecamente ligado às atribuições essenciais da entidade requerente. Oportuno, ainda,

referir que a motivação trazida com o requerimento de intervenção - genericamente

apresentada - em nada revela circunstâncias específicas a justificar o acolhimento

requestado, até porque, neste processo, não se está a deliberar exclusivamente sobre

honorários advocatícios, mas acerca da vinculação de verbas federais ao custeio da

educação básica e à valorização do seu magistério e as consequências jurídicas de tal

vinculação. Esse vem a ser o tema central do processo.

 
4. Como é possível verificar dos autos, o presente feito foi incluído em pauta em 27/4/2018,

com publicação no Diário de Justiça Eletrônico em 30/4/2018. O requerimento de ingresso

no feito como amicus curiae somente foi apresentado em 8/5/2018.
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5. Com base nessas considerações, é de se indeferir o requerimento em tela, sob pena de

se permitir o ingresso de todo e qualquer terceiro que se declare interessado em processo já

pautado para julgamento, o que deflagraria quadros de instabilidade e imprevisibilidade na

efetivação do julgamento dos recursos confiados a este Superior Tribunal. Precedente: EDcl

no REsp 1.338.942/SP, de minha relatoria, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe

4/5/2018).

 
6. Por outro lado, a ausência de interesse jurídico e de violação de prerrogativa inerente à

carreira da advocacia não autoriza o ingresso do CFOAB, na hipótese, como assistente do

recorrido.

 
7. Na execução, regra geral, é possível a requisição pelo patrono de reserva da quantia

equivalente à obrigação estabelecida, entre si e o constituinte, para a prestação dos serviços

advocatícios. A condição para isso é que o pleito seja realizado antes da expedição do

precatório ou do mandado de levantamento, mediante a juntada do contrato. Orientação do

STJ e do STF.

 
8. Esse entendimento, todavia, não é aplicável quando os valores a que tem direito o

constituinte se referem a verbas decorrentes de diferenças do FUNDEF que a União deixou

de repassar aos Municípios a tempo e modo.

 
9. O fato de determinada obrigação pecuniária não ter sido cumprida
espontaneamente, mas somente após decisão judicial com trânsito em julgado, não
descaracteriza a sua natureza nem a da prestação correspondente. Assim, uma vez
que os valores relacionados ao FUNDEF, hoje FUNDEB, encontram-se constitucional e
legalmente vinculados ao custeio da educação básica e à valorização do seu
magistério, é vedada a sua utilização em despesa diversa, tais como os honorários
advocatícios contratuais.

 
10. Reconhecida a impossibilidade de aplicação da medida descrita no art. 22, § 4º, da
Lei n. 8.906/1994 nas execuções contra a União em que se persigam quantias devidas
ao FUNDEF/FUNDEB, deve o advogado credor, apesar de reconhecido o seu mérito
profissional, buscar o seu crédito por outro meio.

 
11. Recurso especial a que se dá provimento para negar o direito à retenção dos
honorários advocatícios contratuais do crédito devido pela União.

 
(REsp 1703697/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em

10/10/2018, DJe 26/02/2019)

 
Consigna-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Suspensão de Tutela

Provisória 66, sinalizou que a destinação de parte do montante da verba vinculada à prestação de serviços

educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada,

cabendo aos interesses recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do

pagamento de honorários advocatícios[1].
 

O entendimento tem sido aplicado pelo TRF 1ª Região, a teor dos seguintes julgados: AGTAG

1033692-75.2018.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, TRF1 - SÉTIMA

TURMA, PJe 07/10/2020; AGTAG 1020081-55.2018.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ

AMILCAR MACHADO, TRF1 - SÉTIMA TURMA, PJe 07/10/2020; AG 1023747-64.2018.4.01.0000, JUIZ

FEDERAL RODRIGO NAVARRO DE OLIVEIRA, TRF1 - OITAVA TURMA, PJe 26/05/2020.
 

No caso concreto, de acordo com ofício nº 204/2018 – Gabinete do Prefeito, juntado pelo MPF,

o Município de Monte Alegre, posiciona-se, equivocadamente, com esteio em entendimento jurisprudencial

superado, no sentido de que é possível o pagamento de honorários advocatícios com verbas dos precatórios
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de complementação do FUNDEF oriundas de ações judiciais [ID 33714446 – pág. 30/41], situação na prática

verificada pelo ingresso da Ação de Cumprimento de Sentença nº 1000178-02.2017.4.01.3902, nesta

Subseção Judiciária, cujo recurso pleiteado é oriundo de verbas federais da educação [ID 33714446 – pág. 29].
 

Diante desses fatos e documentos, embora a revelia do ente público não induza à presunção de

veracidade dos fatos alegados, o MPF desincumbiu-se de provar a pretensão do município réu de agir ao

arrepio da norma legal e constitucional, resistente mesmo após notificação extrajudicial do órgão fiscalizador,

conduta, portanto, que precisa ser obstada nesta via, a fim de afastar o direito à retenção dos honorários

contratuais, já que avesso ao objeto da demanda.
  
3. DISPOSITIVO

  
Ante o exposto, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, CPC, JULGO

PROCEDENTE o pedido inicial para determinar ao MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE que se abstenha de

pagar honorários advocatícios com verbas do FUNDEF ou FUNDEB eventualmente arbitrados na Ação de

Cumprimento de Sentença nº 1000178-02.2017.4.01.3902, devendo o recurso ser integralmente revestido à

educação da municipalidade, pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento.
 

Sem custas e honorários (art. 18, da Lei 7.347/85).
 

Publicação e registro eletrônicos. Intimar.
 

Santarém/PA, [data da assinatura no rodapé].
 

 
 

CLÉCIO ALVES DE ARAÚJO
 

Juiz Federal
 

      
 

 
 

 

 

[1] STP 66, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119
DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020
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