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AGDO.(A/S) :MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA 
ADV.(A/S) :BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO 
INTDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

EMENTA: AGRAVO  INTERNO  NA  SUSPENSÃO  DE  TUTELA 
PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE 
RECURSOS  PELA  UNIÃO.  SUSPENSÃO  DA  EXECUÇÃO. 
ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. 
OCORRÊNCIA.  PRECEDENTES.  VALORES  VINCULADOS  AO 
CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.  VEDADA QUALQUER 
DESTINAÇÃO DIVERSA.  LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA 
EXECUÇÃO.  DECISÃO AGRAVADA QUE APRECIOU A LIDE NOS 
LIMITES COGNITIVOS DEFINIDOS PELO PEDIDO DO AUTOR E 
PRÓPRIOS  DA  NATUREZA  DO  INCIDENTE  DE 
CONTRACAUTELA. PARCIAL  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  DE 
SUSPENSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O  direito  de  entes  federados  ao  recebimento  de  verba 
complementar  do  FUNDEF  restou  reconhecido  pela  jurisprudência 
pacífica  desta  Corte,  sendo  que  o  bloqueio  de  valores  destinados 
exclusivamente  à  educação  interfere  na  prestação  eficiente  e  contínua 
desse serviço essencial, acarretando lesão à ordem e à economia públicas. 
Precedentes:  STP  862-AgR/PI,  de  relatoria  do  Min.  Dias  Toffoli,  DJe 
10/06/20;  ACO  658-AgR/PE,  de  relatoria  da  Min.  Rosa  Weber,  DJe 
20/05/20; ACO 683/CE-AgR e 722/MG-AgRG, DJe de 19/2/20, ambas de 
relatoria do Ministro Edson Fachin; SL 1050-AgR/CE, de relatoria do Min. 
Dias Toffoli, DJe 14/05/20.

2.  A  verba  complementar  somente  pode  ser  utilizada  para  a 
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prestação  de  serviços  educacionais,  porquanto  possui  destinação 
vinculada ao custeio do serviço público essencial de ensino, inadmitindo-
se  sua  utilização  para  o  pagamento  de  despesas  estranhas  àquelas 
compreendidas no âmbito dos objetivos do FUNDEF.

3. A eventual existência de fundamentos outros, estranhos ao objeto 
da demanda tal  qual  delineado pelo autor,  aptos  a ensejar,  em tese,  a 
suspensão do processo de origem, há de ser perquirida nas vias próprias, 
não podendo ser alegada em sede de agravo interno interposto pela parte 
demandada, sob pena de ofensa à regra da congruência (art. 492,  caput, 
do CPC). 

4. Agravo interno a que se nega provimento.

A C Ó R D Ã O

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na conformidade da ata de 
julgamento  virtual  de  18/12/2020  a  5/2/2021,  por  maioria,  negou 
provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux 
(Presidente), vencido o Ministro Ricardo Lewandowski.  

Brasília, 8 de fevereiro de 2021. 
Ministro LUIZ FUX – PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
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08/02/2021 PLENÁRIO

AG.REG. NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA 568 SÃO PAULO

RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE

AGTE.(S) :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AGDO.(A/S) :MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA 
ADV.(A/S) :BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO 
INTDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE): Trata-se de agravos 
internos interpostos pela União e pelo Município de São Bento do Una/PE 
contra  decisão  monocrática  de  minha  lavra,  pela  qual  julguei 
parcialmente  procedente  pedido  de  suspensão  de  tutela  provisória 
ajuizado por Município e que restou assim ementada:

“SUSPENSÃO  DE  TUTELA PROVISÓRIA.  FUNDO  DE  
MANUTENÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DO  ENSINO  
FUNDAMENTAL  (FUNDEF).  COMPLEMENTAÇÃO  DE  
RECURSOS  PELA  UNIÃO.  PRECATÓRIO  EXPEDIDO.  
BLOQUEIO  DO  PAGAMENTO  POR  DECISÃO  LIMINAR.  
ALEGADA  GRAVE  LESÃO  À  ORDEM  E  À  ECONOMIA 
PÚBLICAS.  OCORRÊNCIA.  PRECEDENTES.  VALORES  
VINCULADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.  
VEDAÇÃO  A  QUALQUER  DESTINAÇÃO  DIVERSA.  
LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO. MEDIDA 
LIMINAR  CONFIRMADA.  PEDIDO  QUE  SE  JULGA 
PARCIALMENTE PROCEDENTE”. 

Sustenta a União, em primeiro lugar, o não cabimento do incidente 
de  contracautela,  haja  vista  não  estar  demonstrado  o  risco  de  dano à 
ordem pública,   ressaltando que o pedido formulado “possui  contornos  
recursais, o que não é admissível”. Argumenta que o suposto dano alegado 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5160-47D7-8303-7363 e senha 3949-2569-AD70-0A2F

Supremo Tribunal Federal

08/02/2021 PLENÁRIO

AG.REG. NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA 568 SÃO PAULO

RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE

AGTE.(S) :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AGDO.(A/S) :MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA 
ADV.(A/S) :BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO 
INTDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE): Trata-se de agravos 
internos interpostos pela União e pelo Município de São Bento do Una/PE 
contra  decisão  monocrática  de  minha  lavra,  pela  qual  julguei 
parcialmente  procedente  pedido  de  suspensão  de  tutela  provisória 
ajuizado por Município e que restou assim ementada:

“SUSPENSÃO  DE  TUTELA PROVISÓRIA.  FUNDO  DE  
MANUTENÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DO  ENSINO  
FUNDAMENTAL  (FUNDEF).  COMPLEMENTAÇÃO  DE  
RECURSOS  PELA  UNIÃO.  PRECATÓRIO  EXPEDIDO.  
BLOQUEIO  DO  PAGAMENTO  POR  DECISÃO  LIMINAR.  
ALEGADA  GRAVE  LESÃO  À  ORDEM  E  À  ECONOMIA 
PÚBLICAS.  OCORRÊNCIA.  PRECEDENTES.  VALORES  
VINCULADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.  
VEDAÇÃO  A  QUALQUER  DESTINAÇÃO  DIVERSA.  
LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO. MEDIDA 
LIMINAR  CONFIRMADA.  PEDIDO  QUE  SE  JULGA 
PARCIALMENTE PROCEDENTE”. 

Sustenta a União, em primeiro lugar, o não cabimento do incidente 
de  contracautela,  haja  vista  não  estar  demonstrado  o  risco  de  dano à 
ordem pública,   ressaltando que o pedido formulado “possui  contornos  
recursais, o que não é admissível”. Argumenta que o suposto dano alegado 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5160-47D7-8303-7363 e senha 3949-2569-AD70-0A2F

Inteiro Teor do Acórdão - Página 3 de 14



Relatório

STP 568 AGR / SP 

não se relacionaria ao interesse público primário e que o suposto dano 
decorrente de menor complementação federal para o FUNDEF já teria se 
concretizado.  Aduz  que  a  utilização  da  suspensão  pela  parte  credora 
contra  ente  público  devedor  “resulta  em  desvirtuamento  do  seu  escopo  
básico”, pois a pretexto de evitar danos à ordem e à economia públicas 
estar-se-ia provocando prejuízo à União. 

Alega  que  inexistem  elementos  que  comprovem  a 
indispensabilidade do  recebimento  de  tais  recursos  à  manutenção dos 
serviços de educação pelo ente público requerente, estando ausentes as 
circunstâncias caracterizadoras do periculum in mora, mas representando a 
decisão ora agravada, em contrapartida,  risco inverso de dano grave e 
irreparável para a União, consistente na possibilidade de pagamento em 
duplicidade, sobretudo diante do volume de execuções em trâmite, bem 
como do montante de recursos públicos envolvidos. Aduz ainda que o 
Ministério Público Federal não teria legitimidade para a propositura da 
ação civil pública na origem, ante a sua natureza indenizatória, e que o 
Juízo Federal de São Paulo seria incompetente para processar e julgar a 
matéria, em razão da inexistência de dano de caráter nacional.  

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim 
de sustar os efeitos da decisão que acolheu o pedido de suspensão, e, no 
mérito, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo, 
a fim de que haja a reforma da decisão recorrida ou, subsidiariamente, 
que seja feita ressalva no sentido de que a permissão de prosseguimento 
da execução do título coletivo “se dá tendo em vista apenas a suspensão de  
efeitos da liminar deferida na Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000,  
devendo cada juízo processar os cumprimentos de sentença de acordo com as  
situações processuais outras que se lhe apresentem, inclusive eventuais ordens  
vindas de instâncias superiores, como é o caso da decisão exarada no RE-RG nº  
1.101.937/SP  (Tema  nº  1.075),  desde  que,  em  cada  caso,  e  a  juízo  de  cada  
magistrado, se revelem aplicáveis”.          
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O  Município  agravante,  por  sua  vez,  aduz  o  advento  de  fato 
superveniente  capaz  em  tese  de  alterar  a  decisão  embargada  no  que 
pertine à vedação da destinação de parte do montante da verba vinculada 
à  prestação  de  serviços  educacionais  ao  pagamento  de  honorários 
advocatícios.  Alega  que  o  Tribunal  de  Contas  da  União  teria  firmado 
entendimento  no  sentido  de  que a  vinculação  existente  em relação  às 
verbas do FUNDEF não abrangeria os juros de mora incidentes sobre os 
pagamentos  a  serem  realizados  pela  União,  haja  vista  sua  natureza 
indenizatória.

Requer, destarte, a reconsideração da decisão agravada, a fim de que 
seja  reconhecida  a  possibilidade  de  pagamento  de  honorários 
advocatícios com a parcela do precatório referente aos juros de mora.

A seguir,  o  Município  embargante  postulou  a  DESISTÊNCIA dos 
embargos  de  declaração  opostos,  pedido  este  que   HOMOLOGO,  
julgando extintos os embargos opostos   , com fundamento nos artigos 
998 do CPC e 21, VIII, do RISTF. 

É o relatório.
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VOTO

O  SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE): A irresignação  da 
União não merece prosperar. Em que pesem os argumentos expendidos 
no recurso, resta evidenciado das razões recursais que a recorrente não 
trouxe  argumento  capaz  de  infirmar  a  decisão  hostilizada,  razão  pela 
qual deve ela ser mantida. 

Ab initio,  consigno que a utilização do instrumento da medida de 
contracautela de suspensão de segurança pressupõe a demonstração de 
que o ato questionado apresenta potencial risco de abalo grave à ordem, à 
saúde,  à  segurança  ou  à  economia  públicas  (art.  4º,  caput,  da  Lei 
8.437/1991; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). Com efeito, ao 
indicar tais circunstâncias como causas de pedir da suspensão, a própria 
lei  indica  causas  de  “natureza  eminentemente  política  e  extrajurídica,  
diferenciando-se  das  causas  que  geralmente  justificam  outros  meios  de  
impugnação de decisões judiciais” e que se revelam como “conceitos jurídicos  
indeterminados,  a  serem  apreciados  pelo  julgador  perante  o  caso  concreto”  
(ARABI,  Abhner  Youssif  Mota.  Mandado  de  Segurança  e  Mandado  de  
Injunção,  2ª  Edição.  Salvador:  Editora  Juspodivm,  pp.  152/153).  Nesse 
sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, verbis:

“A  suspensão  de  segurança,  concedida  liminar  ou  
definitivamente,  é  contracautela  que visa à  salvaguarda  da eficácia  
pleno  do  recurso  que  contra  ela  se  possa  manifestar,  quando  a  
execução imediata da decisão,  posto que provisória,  sujeita  a  riscos  
graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a  
segurança e  a  economia pública [...]”  (SS 846/DF-AgR, Rel.  Min. 
Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).

Nesses  casos,  limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, 
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não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito 
do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser 
oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal 
própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar 
que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo  
de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à  
saúde,  à  segurança  e  à  economia  públicas”  (SS  5.049-AgR-ED,  rel.  Min. 
Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016).

Nada obstante a argumentação da União, verifico que o  presente 
pedido de suspensão não objetiva a reforma ou a anulação da decisão 
impugnada,  não  sendo,  portanto,  utilizado  como  instrumento  para 
reapreciação judicial. O requerente pretende tão somente a suspensão da 
eficácia da decisão contrária ao Poder Público Municipal, fundamentando 
seu pleito  no risco à  ordem administrativa,  à  economia municipal  e  à 
prestação  dos  serviços  públicos  de  educação.  Desse  modo,  revela-se 
adequada a via eleita, eis que presentes os requisitos de admissibilidade 
do presente incidente. 

In casu, a controvérsia deriva de execução de acórdão proferido na 
ACP 1999.61.00.050616-0, na qual se reconheceu o dever da União quanto 
ao  pagamento  das  diferenças  das  verbas  do  FUNDEF.  Ocorre  que  o 
cumprimento dessa decisão, já transitada em julgado, restou obstado por 
liminar prolatada em ação rescisória.

No  ponto,  verifico  que  a  jurisprudência  deste  Supremo  Tribunal 
Federal,  além  do  pacífico  entendimento  sobre  o  dever  da  União  de 
suplementação de recursos do FUNDEF, já tem se assentado no sentido 
de que não se revela razoável consentir com a continuidade da violação a 
direito já  reconhecido por esta  própria  Corte  e cuja  titularidade é,  em 
verdade, da população local, porquanto relativo às verbas com destinação 
vinculada à promoção da educação. Permitir a permanência de entrave à 
liberação  dos  valores  em  tela  é,  em  última  análise,  coadunar  com  a 
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perpetuação  de  danos  há  muito  experimentados  pelos  cidadãos  dos 
Municípios. Portanto, diferentemente do que sustentado pela agravante, 
reconhece-se  presente  o  “periculum  in  mora”,  visto  que  o  bloqueio  de 
valores  destinados  exclusivamente  à  educação  interfere  na  prestação 
eficiente e contínua desse serviço essencial. Neste sentido são os seguintes 
precedentes:  STP  862-AgR/PI,  de  relatoria  do  Min.  Dias  Toffoli,  DJe 
10/06/20;  ACO  658-AgR/PE,  de  relatoria  da  Min.  Rosa  Weber,  DJe 
20/05/20; ACO 683/CE-AgR e 722/MG-AgRG, DJe de 19/2/20, ambas de 
relatoria do Ministro Edson Fachin; SL 1050-AgR/CE, de relatoria do Min. 
Dias Toffoli, DJe 14/05/20; ACOs 648, 660, 669 e 700, todas de relatoria do 
Ministro Marco Aurélio e com redação dos acórdãos designada ao Min. 
Fachin). No mesmo sentido:

“Suspensão de tutela provisória. Verbas do FUNDEF. Direito à  
complementação já reconhecido. Execução da decisão obstada em ação  
rescisória.  Risco de grave dano à ordem e à administração públicas  
evidenciado.  Vedação  de  uso  das  verbas  vinculadas  à  prestação  de  
serviços  de  educação  pública  no  pagamento  de  honorários  
advocatícios. Suspensão parcialmente deferida. 1. Tal como o acórdão  
rescindendo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito de  
entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF.  
2.  A suspensão  da  execução  do  acórdão  em que  se  reconheceu  tal  
direito aos requerentes tem potencial para acarretar graves prejuízos à  
ordem e à administração públicas, máxime porque veda o recebimento  
de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em  
um  país  tão  carente  de  melhor  sistema  educacional  público.  3.  A  
destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de  
serviços  educacionais  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  se  
afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados  
recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias  
acerca  do  pagamento  de  honorários  advocatícios,  matéria  que,  
especificamente,  não se reveste de índole constitucional e,  portanto,  
não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas,  
sendo  estranha  ao  objeto  principal  da  demanda,  qual  seja,  o  
recebimento  de  complementação  de  verbas  do  FUNDEF  e  sua  
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utilização obrigatória na área da educação. 4. Suspensão parcialmente  
deferida”.  (STP 66,  Rel.  Min. Dias Toffoli,  Presidente,  Tribunal 
Pleno, DJe 14/05/2020)

“Agravo  regimental  na  suspensão  de  liminar.  Decisão  que  
determinou o  bloqueio  de  verbas  em conta  de  município.  Recursos  
oriundos  de  complementação  devida  pela  União  referente  ao  
FUNDEF.  Bloqueio  de  parte  do  montante  desses  recursos  que  
representa risco de grave dano à ordem e à administração públicas.  
Agravo regimental não provido. 1. A decisão que determina o bloqueio  
de  verbas  repassadas  a  município  pela  União  em razão  de  acórdão  
transitado  em  julgado,  no  qual  se  reconheceu  o  dever  de  
complementação de valores referentes ao  FUNDEF, representa grave  
lesão  à  ordem  e  à  economia  públicas,  máxime  porque  dificulta  o  
recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação  
pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público.  
2.  A verba em questão é  vinculada  e  apenas  pode  ser  utilizada na  
prestação  de  serviços  educacionais,  a  exclusivo  critério  do  gestor  
público, sendo vedada sua destinação para finalidade diversa, qualquer  
que seja essa.  3.  Agravo regimental não provido”.  (SL 1.050 AgR, 
Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14/05/2020)

Recentemente,  o  Plenário  desta  Suprema  Corte  reafirmou  o 
entendimento  acima  exposto,  em  sessão  virtual  de  21/08/2020  a 
28/08/2020, no julgamento da STP 59, Rel. Min. Dias Toffoli, cuja ementa 
transcrevo a seguir:

“Agravos  regimentais  na  suspensão  de  tutela  provisória.  
Decisão originária em que se autorizou a continuidade da execução de  
diferenças dos valores relativos aos repasses de verbas do FUNDEF  
pela  União  aos  municípios.  Risco  à  ordem e  à  economia  públicas  
demonstrado.  Medida  de  contracautela  deferida.  Ausência  de  
fundamentos a infirmar a decisão agravada. Agravos regimentais não  
providos. 

1.  Controvertem-se,  na  origem,  os  critérios  de  cálculo  do  
FUNDEF para o estabelecimento do valor mínimo nacional por aluno  
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e  o  dever  de  suplementação  da  União  quando  não  alcançado  esse  
parâmetro ( v.g. ACO nº 648/BA, ACO nº 660/AM, ACO nº 669/SE  
e ACO nº 700/RN, Rel. p/ ac. Min. Edson Fachin ). 

2. Interesse público primário de natureza coletiva consentâneo  
com o  objetivo  fundamental  da  República  Federativa  do  Brasil  de  
reduzir  as  desigualdades  sociais  e  regionais  (CF/88,  art.  3º,  III,  
segunda parte). 

3.  Legitimidade do Ministério  Público  Federal,  autor  da ação  
civil pública em que foi prolatado o acórdão, posteriormente objeto de  
ação rescisória, para prosseguir com a execução do julgado, que deve  
ser admitida, concorrentemente com a dos entes legitimados, conforme  
expressa autorização constitucional e legal. 

4. Agravos regimentais não providos. ”

Saliente-se,  ademais,  a  impossibilidade de acolhimento do pedido 
subsidiário  formulado  pela  União  em seu  recurso,  acerca  da  eventual 
incidência  na  origem  da  ordem  de  suspensão  nacional  de  processos 
determinada no RE 1.101.937 (Tema-RG 1.075) pelo Ministro Alexandre 
de Moraes, sob pena de ofensa à regra da congruência, prevista no art.  
492,  caput,  do CPC. Isto porque a decisão recorrida abordou de modo 
exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do 
autor  e  nos  limites  de  cognição  próprios  da  suspensão  de  tutela 
provisória,  de  modo  que  a  existência  de  fundamentos  outros,  não 
abrangidos no objeto da presente demanda, aptos a ensejar, em tese, a 
suspensão do processo de origem, há de ser perquirida pela agravante 
nas vias próprias, não podendo ser analisada em sede de agravo interno 
interposto pela parte demandada no incidente de contracautela.

Por fim, conforme restou assentado na decisão agravada e à luz dos 
precedentes  em  tela,  depreende-se  claramente  que  as  verbas 
controvertidas na ação de origem, haja vista serem vinculadas ao custeio 
do  serviço  público  essencial  de  educação,  não  podem  ser  destinadas, 
ainda que de modo parcial, a despesas estranhas àquelas compreendidas 
no âmbito dos objetivos do FUNDEF, não podendo, destarte, servir para o 
pagamento de honorários advocatícios. Nesse sentido também o seguinte 
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Voto - MINISTRO PRESIDENTE

STP 568 AGR / SP 

precedente: 

“Agravo regimental na suspensão de tutela provisória. Decisão  
em  que  se  determinou  o  bloqueio  de  valores  do  FUNDEF  para  
pagamento de honorários contratuais. Risco de grave lesão à ordem e à  
economia públicas demonstrado. Agravo regimental não provido. 1. É  
pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de  
que  não  seria  cabível  o  destaque  de  parte  de  verba  pública  com  
destinação vinculada para fins de pagamento de despesas outras que  
não  aquelas  constitucionalmente  previstas.  Precedentes.  2.  Não se  
afere, em sede de suspensão, a legalidade ou não do contrato do  
escritório de advocacia com o município, mas tão somente se  
verifica a presença de grave lesão à ordem pública decorrente  
de  destaque  inconstitucional  de  verbas  do  FUNDEF  para 
pagamento de honorários contratuais. 3. Comprovados, portanto,  
a plausibilidade do direito invocado pelo requerente e o risco à ordem e  
à economia públicas decorrente da manutenção da decisão regional, a  
concessão  da  contracautela  é  medida  que  se  impõe.  4.  Agravo  
regimental  não provido”.  (SL 1.050 AgR, Rel.  Min. Dias Toffoli, 
Tribunal Pleno, DJe 14/05/2020, grifei)

Ex positis,  nego provimento ao agravo, a fim de que seja mantida a 
decisão recorrida.  

É como voto.
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Voto Vogal

AG.REG. NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA 568 SÃO PAULO

RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AGDO.(A/S) :MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA 
ADV.(A/S) :BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO 
INTDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

Senhor  Ministro  Ricardo  Lewandowski (voto-vogal):  Divirjo  do 
Ministro  Presidente,  pois  compartilho  do  entendimento  exarado  pelo 
Ministro Roberto Barroso, por ocasião do julgamento do ARE 1.066.359-
AgR/AL, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, na Primeira Turma, no 
qual assinalou que,

“[e]m diversos precedentes, o Supremo assentou a tese de 
que,  nos  casos  em  que  se  discute  a  possibilidade  de 
fracionamento  do  valor  relativo  ao  honorários  advocatícios 
contratuais  dos  precatórios  expedidos  em  execuções  de 
complementação  de  verba  do  FUNDEF,  devidas  pela  União, 
não  há  questão  constitucional  a  ser  analisada.  Aplica-se  a 
jurisprudência que afasta o cabimento de recurso extraordinário 
se  o  deslinde  da  controvérsia  depende  do  prévio  exame  da 
legislação infraconstitucional.

Portanto,  estou  aqui  acompanhando  o  Ministro  Marco 
Aurélio, negando provimento ao agravo na crença de que não 
há uma questão constitucional aqui.

Devo dizer,  todavia,  Presidente,  que considero correta a 
decisão do Superior Tribunal de Justiça nessa linha, porque a 
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem  oscilado 
relativamente a essa matéria.

Mas a minha convicção, aqui, é que o recebimento dessas 
verbas  só  se  deu,  geralmente  ao  final  de  muitos  anos,  pelo 
trabalho do advogado, sem o qual o município nada receberia.

Então, o advogado propõe a demanda e, ao final - creio 
que de uma década -, consegue o benefício para o município. 
Verba que não iria para o município se não tivesse havido a 
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ação proposta pelo advogado e, geralmente, sem honorários de 
pro labore, apenas com honorário de êxito.

De modo que eu considero legítima, nessa hipótese, que 
o  advogado  receba  os  honorários. Porém,  eu  não  estou 
enfrentando  o  mérito,  porque  o  Ministro  Marco  Aurélio 
entendeu que a matéria era infraconstitucional e há precedentes 
do Supremo nessa linha” (grifei).

Isso posto, dou provimento ao recurso.
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Extrato de Ata - 08/02/2021

PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA 568
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AGDO.(A/S) : MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA
ADV.(A/S) : BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO (3726A/AL, 840A/BA, 
16012-A/CE, 20013/DF, 22393-A/MA, 97276/MG, 30833-A/PA, 11338-
A/PB, 11338/PE, 18838/PI, 002483/RJ, 66120A/RS, 311A/SE, 
161899/SP)
INTDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão: O Tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo, 
nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente), 
vencido o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, Sessão Virtual 
de 18.12.2020 a 5.2.2021.

 
Composição:  Ministros  Luiz  Fux  (Presidente),  Marco  Aurélio, 

Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, 
Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e 
Nunes Marques.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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