
 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA nº 0813969-

98.2020.8.10.000 na APELAÇÃO CÍVEL nº 17.018/2019 

Relator: Desembargador Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA 

Apelante: João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados 

Advogado: Dr. João Ulisses de Britto Azedo (OAB/MA 7.631-A)  

Apelado: Ministério Público Estadual 

Promotor de Justiça: Dr. João José e Silva Veras 

Litisconsorte: Município de Axixá 

                                       

Acórdão nº __________ 

 

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇA DO 
FUNDEF/FUNDEB. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

ADVOCATÍCIOS VIA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 

ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE SINGULARIDADE E 

COMPLEXIDADE DOS SERVIÇOS. DESTAQUE DE 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS EM RAZÃO 

DA VINCULAÇÃO DAS RECEITAS. TESE JURÍDICA 

ADOTADA PARA CASOS IDÊNTICOS EM RAZÃO DO 

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. 1. O 

cumprimento de sentença proveniente da Ação Civil Pública 
nº 5061627.1999.4.03-6100, que reconheceu a existência de 

diferenças no repasse do FUNDEF/FUNDEB a municípios 

em razão da subestimação do Valor Mínimo Anual por Aluno 

(VMAA) previsto na Lei nº 9.424/96, não admite a 

contratação de escritório de advocacia via inexigibilidade de 
licitação, mercê da ausência de singularidade e 

complexidades dos serviços. 2. Os recursos advindos da 

recomposição do FUNDEF/FUNDEB são vinculados a ações 

de manutenção e de desenvolvimento do ensino para a 

educação básica pública, não podendo ser empregados no 
pagamento de honorários advocatícios. 3. Proposta de tese 

jurídica: ‘É nula a contratação, via inexigibilidade de 

licitação, de serviços advocatícios voltados ao cumprimento 

de sentença oriunda da ACP nº 5061627.1999.4.03-6100, 

sendo incabível, em qualquer hipótese, o destaque de valores 
recompostos ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de 

honorários advocatícios’. Apelação Cível conhecida e 

improvida. Maioria. 



 
 
 
 

 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os integrantes do 

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por votação majoritária, em conhecer e 

negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. 

Participaram do julgamento, além do Relator, os Senhores Desembargadores 

MARCELINO Chaves EVERTON e JAIME Ferreira de ARAÚJO. 

Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. José Henrique Marques 

Moreira. 

São Luís (MA), ___ de janeiro de 2021 

 

Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA 

Relator 



 
 
 
 

 

RELATÓRIO – Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA (relator): Trata-

se de Apelação (ApCív) interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca 

de Icatu, que julgou procedente a ação civil pública proposta pelo Ministério Público 
para anular o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre a Apelante 

e o Município de Axixá, por considerar que os honorários advocatícios não podem 

ser fixados com base em percentual dos recursos do FUNDEF/FUNDEB – Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação, diante da sua destinação específica, e também pelo fato 

de não ter sido demonstrado que a contratação direta da sociedade Recorrente fora 

precedida de regular procedimento declaratório de inexigibilidade de licitação (fls. 

851/854).                                                                                                   

Em suas razões, a Apelante devolve para o Tribunal, em síntese, a alegação de 

que a sentença recorrida não distribuiu adequadamente o ônus da prova, uma vez que 

caberia ao Município de Axixá o dever de juntar aos autos o procedimento 

administrativo que resultou na declaração de inexigibilidade da licitação; que a 

sentença é nula por carência de fundamentação; e que não há ilegalidade no contrato 
firmado com Município de Axixá, diante da natureza singular do serviço advocatício 

a ser prestado, da sua notória especialização e da complexidade da ação a ser ajuizada, 

circunstância que justifica a inexigibilidade de licitação, notadamente porque o preço 

convencionado (20% sobre o valor do complemento do FUNDEF/FUNDEB 
recuperado judicialmente) é usual e compatível com a cláusula de êxito. Por fim, 

sustenta que os valores eventualmente recuperados judicialmente constituem receitas 

extraordinárias e, nessa medida, inexiste óbice em destinar parte dessas receitas para 

pagamento de honorários advocatícios contratuais. Com esses fundamentos, pugna 

pela anulação ou reforma da sentença. 

Em contrarrazões, o Ministério Público argumenta que a contratação da 

Apelante para prestar serviços advocatícios se deu de forma irregular, posto que o 

objeto do contrato era apenas promover o cumprimento de sentença coletiva que 
reconheceu em favor dos municípios o direito ao complemento dos repasses do antigo 

FUNDEF, serviço sem qualquer complexidade ou singularidade que poderia ser 

prestado pela própria Procuradoria do Município, motivo pelo qual não há 

justificativa para a contratação direta. Sustenta, ainda, que os honorários 

convencionados são excessivos e incompatíveis com os valores praticados no 
mercado e que, tratando-se de contrato de êxito, caberia à Apelante apenas os 

eventuais honorários de sucumbência, não sendo possível estabelecer honorários 

contratuais com base em percentual da receita do FUNDEF/FUNDEB a ser 

recuperada, por se tratar de recurso com destinação vinculada. Requer a manutenção 

da sentença (fls. 861/871). 

Parecer da PGJ pelo conhecimento e improvimento da ApCív (fls. 878/882). 

Diante da relevância da matéria e da sua potencial repercussão nas contas 

públicas municipais, a Quarta Câmara Cível admitiu o Incidente de Assunção de 

Competência a fim de que esse Egrégio Tribunal Pleno decida a questão de modo a 

prevenir eventuais divergências entre órgãos fracionários desta Corte (CPC, art. 947 

§4º). 



 
 
 
 

 

É o relatório. 

 

VOTO – Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA (relator): Presentes os 

requisitos intrínsecos de admissibilidade, concernentes ao cabimento, legitimidade e 

interesse recursais, assim como os extrínsecos relativos à tempestividade, 

regularidade formal e preparo, conheço do Recurso e reafirmo a necessidade de 
instauração do IAC, uma vez que presentes os pressupostos legais, aqui revelados no 

acórdão de admissão do incidente junto à Quarta Câmara desta E. Corte (ID 8003732, 

p.  188).                                                                                                                 

De início, não vislumbro a hipótese de perda do objeto diante da renúncia da 

Apelante aos honorários contratuais informada na petição de ID 8003732, p. 181. É 

que subjaz o exame da regularidade do procedimento de inexigibilidade de licitação 

e consequente possibilidade de futuro destaque de verbas do FUNDEF/FUNDEB 

para pagamento de honorários sucumbenciais nos autos do cumprimento de sentença 

(já que apenas os honorários contratuais foram renunciados). 

Também não prospera a alegação de que o Juízo não procedeu a adequada 

distribuição do ônus da prova, ao argumento de que não lhe incumbe exibir cópia do 
procedimento licitatório que originou a contratação e sim, exclusivamente ao 

Município contratante. 

É que, conquanto ambos os demandados tenham sido regularmente citados 

para o exercício do contraditório e da ampla defesa, nenhum deles logrou êxito em 

anexar aos autos cópia do processo administrativo que originou a contratação, 

circunstância que – para além do debate atinente ao ônus da prova –  repercute em 

inafastável nulidade contratual, mercê da ausência de justificativas de escolha do 

fornecedor e do preço, conforme exigido pelo art. 26 da Lei nº 8.666/93. 

Nesse contexto, e ao contrário do que defende a Apelante, a sentença de base 

lançou fundamentação suficiente e adequada à controvérsia, reconhecendo a nulidade 
da contratação sem prévio processo licitatório e com indevida fixação de  honorários 

advocatícios com base em percentual dos recursos do FUNDEF/FUNDEB. 

Não fosse suficiente, verifico que o objeto contratado (mero ajuizamento de 
cumprimento de sentença) não guarda compatibilidade com a singularidade dos 

serviços enumerados nos arts. 13 e 25 II da Lei nº 8.666/93 a ponto de exigir a 

contratação de empresa de “notória especialização”.  

Sobre a matéria, o STF já pontuou que “o que a norma exige é que a escolha 

recaia sobre profissional dotado de especialização notória, ou seja, incontroversa. 

Não basta, portanto, que goze da confiança pessoal do gestor público, sendo 

necessário que a sua qualificação diferenciada seja aferida por elementos objetivos, 

reconhecidos pelo mercado. É o caso, e.g., da formação acadêmica e profissional do 
contratado e de sua equipe, da autoria de publicações pertinentes ao objeto da 

contratação, da experiência em atuações pretéritas semelhantes” (Inquérito 3.074, 

Rel Min. Luís Roberto Barroso). 

E conforme Nota Técnica 426/2017/NAE/MA/Regional/MA, de lavra do 

Ministério da Transparência e da Controladoria Geral da União, os serviços 



 
 
 
 

 

destinados ao cumprimento da sentença que assegurou o repasse da diferença do 

FUNDEF/FUNDEB (que no Maranhão envolvem mais de R$ 680 milhões, somente 

a título de honorários advocatícios), tratando-se de mera execução de título já 

transitado em julgado, não possuem natureza singular, verbis:                                                                                                                                           

 

“(...) além de se tratar de cumprimento de sentença, a 

apuração dos valores exige simplesmente a elaboração de 

planilhas Excel com fórmulas padrão, que poderão ser 

utilizadas para todos os municípios em cadeia, alterando-se 
somente os dados particulares de cada um: quantidade de 

alunos do censo escolar do ano anterior e o valor do Fundef 

recebido à época, para determinar a diferença a ser paga. 

Afora esses parâmetros, tudo será padrão para todos os 

municípios. Demais disso, todas essas variáveis necessárias 
para o cálculo já constam dos autos da ACP 

1999.61.00.05.0616-0, tendo em vista que o Juízo da 19ª Vara 

da Justiça Federal em São Paulo determinou ao Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE que os 

apresentasse, conforme Despacho disponibilizado no Diário 

Eletrônico em 15/06/2016”   

 

Portanto, não há justificativa para a contratação direta de escritório de 

advocacia para manejar simples cumprimento de sentença, mormente quando o 

Município de Axixá dispõe de quadro próprio de Procuradores. 

A propósito, ao examinar caso em tudo semelhante ao dos autos, o Plenário 

desta Eg. Corte já veio de decidir que “o objeto contratual não constitui questão 

complexa a ponto de justificar a aludida contratação, portanto, nada que demande 
um peculiar conhecimento na área e que não possa ser feito pelo Procurador do 

Município […]  tal situação não é ensejadora para justificar a incidência da hipótese 

de inexigibilidade de licitação, sendo imprescindível que os serviços possuam, face 

a sua natureza e demais particularidades, complexidade suficiente a possibilitar a 

atuação de causídicos especializados, de forma a proporcionar benefícios e 
vantagens à Administração Pública, o que não é o caso dos autos”   (MS 0802571-

28.2018.8.10.0000, Rel. Desemb. José de Ribamar Froz Sobrinho). 

Por outro lado, tenho que não é possível a vinculação do pagamento de 
honorários advocatícios devido a Sociedade de Advogados por meio de percentual 

sobre verba do FUNDEF/FUNDEB, criado pelo art. 60 do ADCT. 

É que o recursos desses 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 de manutenção e de desenvolvimento do ensino para a educação 

básica pública” (Lei 14.113/2020, art. 25).                                                                                                        



 
 
 
 

 

Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina de forma expressa que 

"os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados 

exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício 

diverso daquele em que ocorrer o ingresso" (LC 101/2000, art. 8º, parág. ún).  

E 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 prestação correspondente, de modo que não 

merece acolhida a alegação de que, tratando-se de receitas extraordinárias, tais 

valores poderiam ser utilizados no pagamento dos honorários advocatícios. 

O tema já foi objeto de apreciação pela Suprema Corte que, nos autos da SS 

5.182/MA (Relª Minª. Carmen Lúcia), determinou a suspensão de quaisquer 

pagamentos de honorários advocatícios em favor dos escritórios contratados 

enquanto o TCE não deliberasse acerca da legalidade desses contratos. 

Na mesma linha, e em pronunciamento mais recente, o STF assentou que: 

 

“(...) pacificada pela jurisprudência pátria, de que é devida a 

pretendida complementação de verbas do FUNDEF em dadas 

situações, ainda que isso tenha sido buscado e obtido pelo 
MPF nos autos da referida ação civil pública, acabou por ser 

igualmente objeto de inúmeras demandas propostas pelos 

entes públicos legitimados, cujas execuções individuais 

efetuadas por meio de advogados particulares para tanto 
contratados têm feito com que a verba pública clausulada 

para utilização exclusiva na educação pública seja destinada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Trata-se de 

situação de chapada inconstitucionalidade, potencialmente 

lesiva à educação pública em inúmeros municípios carentes de 
recursos para implementar políticas nessa área, o que pode 

redundar em prejuízos irreparáveis à educação de milhares de 

crianças e adolescentes por este país afora, em situação – 

repita-se – virtualmente irreversível. Deve-se, assim, em face 

dessa apontada inconstitucionalidade, refutar todas as 
pretensões de utilização dessas verbas para o pagamento de 

honorários advocatícios” (STP 66/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). 

 

No mesmo sentido: ARE nº 1.066.281/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes  e 

ACO nº 648/BA, Rel. Min. Edson Fachin. 

Desse modo, a sentença está livre de erronias, razão pela qual deve ser 

integralmente mantida. 

Ante o exposto, de acordo com o parecer da PGJ, conheço e nego provimento 

ao Recurso nos termos da fundamentação supra. 

Para efeito de vinculação do julgado (CPC, art. 947 §3º), fixo a seguinte tese: 

“É nula a contratação, via inexigibilidade de licitação, de serviços advocatícios 



 
 
 
 

 

voltados ao cumprimento de sentença oriunda da ACP nº 5061627.1999.4.03-6100, 

sendo incabível, em qualquer hipótese, o destaque de valores recompostos ao 

FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios”.  

É como voto. 

Sala das Sessões Plenárias do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em 

___ de janeiro de 2021. 

 

Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA 

Relator 


