
Ementa e Acórdão

20/04/2020 PLENÁRIO

SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA 66 SÃO PAULO

REGISTRADO : MINISTRO PRESIDENTE

REQTE.(S) :MUNICIPIO DE ITAPICURU E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) :GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO 
REQDO.(A/S) :RELATOR DA AR Nº 5006325-85.2017.4.03.0000 

DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
INTDO.(A/S) :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

 EMENTA
     
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, 
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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 utilização obrigatória na 
área da educação.

4. Suspensão parcialmente deferida. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Plenário de 10 a 17/4/20, 
na  conformidade  da  ata  do  julgamento,  por  maioria,  em  acolher 
parcialmente o pedido para a pronta suspensão dos efeitos da decisão 
atacada,  para  que  as  execuções  aforadas  pelos  requerentes  sigam  seu 
curso normal, vedada, contudo, a utilização de verbas do FUNDEF para 
pagamento de honorários advocatícios, nos termos do voto do Relator, 
Ministro Dias Toffoli (Presidente). Vencido o Ministro Marco Aurélio. O 
Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não 
participou do início da sessão deste julgamento, por motivo de licença 
médica, o Ministro Celso de Mello (art. 2º, § 5º, da Resolução nº 642/2019). 

Brasília, 20 de abril de 2020.

Ministro Dias Toffoli
Presidente
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REGISTRADO : MINISTRO PRESIDENTE

REQTE.(S) :MUNICIPIO DE ITAPICURU E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) :GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO 
REQDO.(A/S) :RELATOR DA AR Nº 5006325-85.2017.4.03.0000 

DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
INTDO.(A/S) :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

 RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE): 
Cuida-se de pedido de suspensão dos efeitos  de tutela provisória 

ajuizado  pelos  Municípios  de  Itapicuru  (BA),  Beberibe  (CE),  Mirinzal 
(MA)  e  Acaraú  (CE),  em  face  de  decisão  monocrática  proferida  pelo 
eminente  Desembargador  Federal  Fábio  Prieto  nos  autos  da  Ação 
Rescisória  nº  5006325-85.2017.4.03.0000,  em  trâmite  na  2ª  Seção  do 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por meio da qual foi determinada 
a  suspensão  dos  pagamentos  devidos  aos  requerentes,  dentre  outros 
entes  da  federação,  decorrentes  da  execução  da  sentença  proferida  na 
ação  civil  pública  nº  005061627.1999.4.03.6100,  em  que  reconhecido  o 
dever da União,  a  partir  do ano de 1998,  de complementar verbas do 
FUNDEF repassadas a menor. 

Discorrem  os  recorrentes  sobre  os  fundamentos  que  ensejaram  a 
propositura  dessa  ação  rescisória,  aduzindo  já  existir  posicionamento 
jurisprudencial  defendendo a  possibilidade de  destaque de valores  do 
montante da verba destinada a serviços de educação  para pagamento de 
honorários advocatícios, bem como decorrer o eventual montante elevado 
dos valores a serem levantados do quanto a eles deixou de ser pago em 
momento oportuno, circunstância essa que é, de resto, irrelevante  no que 

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 652A-2923-7D95-4E44 e senha 78C0-F760-F354-0184

Supremo Tribunal Federal

20/04/2020 PLENÁRIO

SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA 66 SÃO PAULO

REGISTRADO : MINISTRO PRESIDENTE

REQTE.(S) :MUNICIPIO DE ITAPICURU E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) :GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO 
REQDO.(A/S) :RELATOR DA AR Nº 5006325-85.2017.4.03.0000 

DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
INTDO.(A/S) :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

 RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE): 
Cuida-se de pedido de suspensão dos efeitos  de tutela provisória 

ajuizado  pelos  Municípios  de  Itapicuru  (BA),  Beberibe  (CE),  Mirinzal 
(MA)  e  Acaraú  (CE),  em  face  de  decisão  monocrática  proferida  pelo 
eminente  Desembargador  Federal  Fábio  Prieto  nos  autos  da  Ação 
Rescisória  nº  5006325-85.2017.4.03.0000,  em  trâmite  na  2ª  Seção  do 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por meio da qual foi determinada 
a  suspensão  dos  pagamentos  devidos  aos  requerentes,  dentre  outros 
entes  da  federação,  decorrentes  da  execução  da  sentença  proferida  na 
ação  civil  pública  nº  005061627.1999.4.03.6100,  em  que  reconhecido  o 
dever da União,  a  partir  do ano de 1998,  de complementar verbas do 
FUNDEF repassadas a menor. 

Discorrem  os  recorrentes  sobre  os  fundamentos  que  ensejaram  a 
propositura  dessa  ação  rescisória,  aduzindo  já  existir  posicionamento 
jurisprudencial  defendendo a  possibilidade de  destaque de valores  do 
montante da verba destinada a serviços de educação  para pagamento de 
honorários advocatícios, bem como decorrer o eventual montante elevado 
dos valores a serem levantados do quanto a eles deixou de ser pago em 
momento oportuno, circunstância essa que é, de resto, irrelevante  no que 

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 652A-2923-7D95-4E44 e senha 78C0-F760-F354-0184

Inteiro Teor do Acórdão - Página 3 de 26



Relatório

STP 66 / SP 

se refere ao direito que a eles já fora reconhecido em decisão transitada 
em julgado. 

Alegam os recorrentes que não há que se falar em incompetência do 
juízo  que  julgou  a  ação  em  primeira  instância,  destacando  constituir 
medida  excepcionalíssima  a  concessão  de  tutela  antecipada  em  ações 
rescisórias,  defendendo,  ainda,  a  legitimidade  do  Ministério  Público 
Federal  para  a  propositura  dessa  ação  civil  pública  em  benefício  de 
diversos  municípios  brasileiros,  destacando,  também,  a  existência  de 
precedente específico sobre o tema, da lavra da então Presidente, Ministra 
Cármen Lúcia. 

Asseveraram que a referida suspensão impacta a ordem pública e 
econômica relativa ao âmbito de competência dos requerentes, ao mantê-
los privados do recebimento de quantia que já lhes fora reconhecida como 
devida  em decisão  transitada  em julgado,  acrescentando que  algumas 
decisões  que  cuidaram,  recentemente,  de  casos  semelhantes  não  se 
aplicam ao presente caso.

Além disso,  alegam que  há  diversos  precedentes  permitindo  que 
haja  destaque  do  montante  da  referida  verba,  para  que,  quando  do 
recebimento  dele,  os  honorários  advocatícios  contratados  possam  ser 
imediatamente  levantados  pelos  patronos  das  ações,  sendo  certo, 
ademais, que esse tipo de discussão, por ser de índole infraconstitucional, 
nem sequer deveria ser tratada em processo de contracautela tramitando 
perante a Suprema Corte do país.

Aduzem que se  encontram presentes  os requisitos  ensejadores  da 
concessão da pretendida medida cautelar, dado o grave risco de lesão à 
ordem  pública  e  econômica  relativa  ao  âmbito  de  competência  dos 
requerentes, máxime porque se trata de verba destinada à educação, que 
é um direito de todos. Postulam, assim, a pronta suspensão dos efeitos 
dessa  liminar  relativos  aos  pedidos  de  levantamento  de  valores 
deduzidos pelos municípios, ora requerentes, na execução, das partes que 
lhes  tocam,  respectivamente,  do  direito  ao  recebimento  de  crédito  já 
reconhecido nos autos da ação civil pública em questão.

Determinou-se,  a  manifestação  dos  interessados  e,  depois,  da 
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Procuradoria-Geral da República.
Veio  aos  autos,  na  sequencia,  manifestação  da  União  arguindo  a 

ilegitimidade  ativa  dos  requerentes,  a  inadequação  da  via  eleita,  a 
indevida utilização da contracautela como sucedâneo recursal, além da 
falta  de  comprovação  dos  requisitos  ensejadores  da  concessão  da 
pretendida medida, atacando, por fim, a possibilidade de pagamento de 
honorários de advogados de escritórios privados com verba destinada à 
educação.

Manifestaram-se, a seguir, os interessados e, por fim, veio aos autos 
o  parecer  do  Ministério  Público  Federal  pelo  parcial  acolhimento  do 
pleito suspensivo, que foi assim ementado:

“SUSPENSÃO  DE  TUTELA  PROVISÓRIA. 
CONSTITUCIONAL.  FINANCEIRO.  AÇÃO  RESCISÓRIA. 
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ACÓRDÃO EM AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA.  CONDENAÇÃO  DA  UNIÃO  À 
COMPLEMENTAÇÃO  DE  RECURSOS  DO  FUNDEF. 
OBSTÁCULO  AO  ACESSO  IMEDIATO  DOS  ENTES 
MUNICIPAIS  À  PARCELA SIGNIFICATIVA DE  RECURSOS 
DESTINADOS  À  EDUCAÇÃO.  GRAVE  VIOLAÇÃO  DA 
ORDEM  E  DA  ECONOMIA  PÚBLICAS.  CONTRATO  DE 
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  ADVOCATÍCIOS. 
HONORÁRIOS.  LIBERAÇÃO  DE  RECURSOS 
CONDICIONADA À APLICAÇÃO INTEGRAL E EXCLUSIVA 
DAS VERBAS  EM  AÇÕES E  SERVIÇOS COMPREENDIDOS 
NO  ÂMBITO  DO  FUNDEF,  SEM  A  POSSIBILIDADE  DE 
DESTINAÇÃO  PARA  PAGAMENTO  DE  DESPESAS 
DIVERSAS, A EXEMPLO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
PRECEDENTES.  PARECER  PELO  DEFERIMENTO  DA 
MEDIDA,  COM  A  RESSALVA  A  RESPEITO  DA 
ILEGITIMIDADE  DO  DESTAQUE  DE  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.

1.  Tem  potencial  de  lesionar  gravemente  a  ordem  e  a 
economia públicas municipais o impedimento judicial de acesso 
imediato  dos  entes  a  parcela  de  recursos  referentes  à 
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complementação do FUNDEF, já reconhecidos definitivamente 
como devidos  pela  União,  com repercussão negativa sobre a 
capacidade  dos  requerentes  de  desenvolvimento  de  ações  e 
serviços públicos de educação. 

2.  É  de  se  condicionar  a  liberação  dos  recursos  ao  seu 
integral e exclusivo investimento em ações e serviços públicos 
de  educação,  sem  destinação  de  tais  verbas,  ainda  que 
parcialmente, a despesas estranhas àquelas compreendidas no 
âmbito do FUNDEF, a exemplo do pagamento de honorários 
advocatícios  acordados  com  escritórios  particulares  de 
advocacia, ante a natureza vinculada dos valores de tal fundo. 
Precedentes. 

— Parecer pelo deferimento do pedido de contracautela, 
condicionando-o  à  proibição  do  destaque  de  honorários 
advocatícios das verbas em discussão”.

  
É o relatório.
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20/04/2020 PLENÁRIO

SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA 66 SÃO PAULO

 VOTO
      
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Rejeito,  inicialmente,  as  preliminares  arguidas  pela  União,  na 

medida em que a controvérsia em disputa na origem está permeada de 
inegável matéria constitucional, consubstanciada na análise da destinação 
de verbas próprias da educação pública, tema disciplinado no art. 212 da 
Constituição Federal. Além disso, também se discutem, no caso, eventuais 
limites  da  atuação  do  Ministério  Público  Federal,  autor  da  ação  civil 
pública  em que  foi  estabelecida  a  coisa  julgada,  objeto  da  pretendida 
rescisão, matéria essa que também tem sede constitucional.

Assim, ainda que outras matérias em debate nos autos originais não 
se relacionem diretamente a temas constitucionais, esta Suprema Corte 
detém competência para analisar pedido de contracautela, sempre que, 
como no presente caso, haja concorrência de temas infraconstitucionais e 
constitucionais,   vide Rcl  nº  2.371-AgR,  Rel.  Min.  Maurício  Corrêa, 
Tribunal Pleno, DJ de 16/4/04; Rcl nº 2.252-AgR/ED, Rel. Min.  Maurício 
Corrêa,  Tribunal  Pleno,  DJ  de  16/4/04  e  Rcl  nº  433,  Rel.  Min.  Paulo 
Brossard, Tribunal Pleno, DJ de 8/10/93.

Em  prosseguimento,  deve-se  reconhecer  que  os  entes  públicos 
eventualmente  prejudicados  com  a  decisão  atacada  detêm  inegável 
legitimidade  para  postular  sua  suspensão  nos  respectivos   tribunais 
competentes, independentemente de terem tomado parte na ação em que 
proferida a referida decisão, o que deflui, como consequência lógica, da 
regra do art. 4º da Lei nº 8.437/92, que confere ao Ministério Público ou à 
pessoa  jurídica  de  direito  interessada,  legitimidade  para  requerer  a 
suspensão  do  efeito  de  medidas  liminares  deferidas  contra  o  Poder 
Público.

Não há que se falar na inadequação da via eleita, na medida em que 
os  requerentes,  cuja  legitimidade  para  a  propositura  da  demanda  é 
inquestionável,  conforme  destacado  acima,  têm  a  possibilidade  de 
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deduzir tal  tipo de pretensão perante esta Suprema Corte,  segundo as 
normas  legais  que  regem  a  espécie.  No  presente  caso,  os  requisitos 
estabelecidos  em  tais  normas  parecem  ter  sido  cumpridos,  visto  ser 
inegável o potencial lesivo à ordem e à economia públicas representado 
pela decisão atacada, máxime quanto a uma boa prestação dos serviços 
públicos de educação em seus respectivos territórios.

Impõe-se, assim, a análise do mérito da pretensão deduzida.
Nesse passo, tem-se que a matéria de fundo em debate nos autos 

refere-se  ao  direito  à  educação  e,  conforme  já  tive  oportunidade  de 
escrever acerca do tema,       

“o  direito  à  educação,  dada  sua  absoluta  relevância  na 
garantia de um futuro melhor aos brasileiros e à própria nação, 
não pode ser negligenciado e este Tribunal já proferiu diversas 
decisões no sentido de reconhecer sua relevância e mesmo de 
impor ao Poder Público sua efetiva implementação, nos moldes 
em que previstos em nossa Magna Carta. Cite-se, apenas para 
exemplificar, parte da ementa do seguinte precedente:

“(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
tem  reconhecido  a  possibilidade  de  o  Poder  Judiciário 
determinar,  excepcionalmente,  em  casos  de  omissão 
estatal, a implementação de políticas públicas que visem à 
concretização  do  direito  à  educação,  assegurado 
expressamente  pela  Constituição  (...)  (ARE  nº 
1.092.138/SE-AgR-segundo,  Rel.  Min.  Ricardo 
Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6/12/18)”.

Conforme dantes destacado, a controvérsia se origina da execução 
de sentença proferida em ação civil pública em que se reconheceu o dever 
da União em complementar verbas do FUNDEF devidas aos demais entes 
federados.

A  referida  matéria,  de  resto,  já  foi  submetida  à  apreciação  do 
Plenário do STF, o qual também reconheceu a existência desse dever a 
cargo da União.  Vide, apenas para exemplificar, o julgamento das ACO 
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nºs  683/CE-AgR e  722/MG-AgR,  ambas  relatadas  pelo  ilustre  Ministro 
Edson  Fachin e  publicadas  no  DJe  de  19/2/20.  Destaque-se,  de  suas 
ementas, o seguinte trecho esclarecedor:

“(...) 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. ACOs 648, 660, 669 e 
700,  todas  de  relatoria  do  Ministro  Marco  Aurélio  e  com 
redação dos acórdãos a mim designada (...).”

Em face dessa posição jurisprudencial assim consolidada, mostram-
se despiciendas ulteriores considerações sobre essa matéria, uma vez que 
já definitivamente reconhecido o direito dos entes federados destinatários 
das verbas a seu efetivo recebimento.

A delonga  em  se  formalizar  esse  pagamento  inegavelmente  gera 
lesão à ordem pública e administrativa dos credores de tais valores,  visto 
que,  por  cuidar-se  de  verba  cuja  utilização  está  vinculada  à  educação 
pública,  ela  poderia  ser,  desde  logo,  utilizada  para  implementar 
melhorias nesse setor sempre tão carente da Administração Pública na 
maioria dos municípios e estados brasileiros.   

Resta,  agora,  a  apreciação  das  demais  questões  aqui  postas  em 
debate.

Convém, desde logo, ressaltar que, nesta Suprema Corte, há muito 
se pacificou o entendimento acerca da plena vinculação das verbas do 
FUNDEB exclusivamente ao uso em educação pública e a nenhum outro 
fim.  Nesse sentido,  e  apenas para ilustrar  essa vinculação,  citem-se os 
seguintes precedentes:
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“AGRAVO  INTERNO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO 
COM  AGRAVO.  CONSONÂNCIA  DO  ACÓRDÃO 
RECORRIDO  COM  ENTENDIMENTO  FIXADO  PELO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 
636.978-RG  (TEMA  422).  VINCULAÇÃO  DE  VERBAS  DA 
UNIÃO  PARA A MANUTENÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO 
DA EDUCAÇÃO  BÁSICA.  INVIABILIDADE  DO  USO  DOS 
RECURSOS  PARA  DESPESAS  DIVERSAS.  PROVIMENTO 
PARCIAL. 1. O acórdão não divergiu do entendimento firmado 
pelo  Plenário  desta  CORTE,  no  julgamento  do  mérito da 
repercussão  geral  reconhecida  no  RE  841.526-RG  (Rel.  Min. 
LUIZ FUX, Tema 592). 2. As       verbas       do       FUNDEF  
não  podem  ser  utilizadas  para  pagamento  de  despesas  do 
Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo 
interno a que se dá parcial provimento” (ARE nº 1.066.281/PE-
AgR, Rel. Min.  Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 
26/11/18).

“(...)  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”  (...)”  (ACO  nº  648/BA,  Rel.   Min.  Edson 
Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 9/3/18).

      
Cite-se,  ainda, recente precedente estabelecido pelo STJ na análise 

desse tema:

“(...)  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 
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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 nº 
1.703.697/PE,  1ª  Seção,   Rel.  Min.  Og  Fernandes,  DJe  de 
26/2/19).

Postas  essas  premissas,  impõe-se  o  enfrentamento  da  questão 
relativa  à  utilização  de  parte  desses  recursos  para  o  pagamento  de 
honorários advocatícios devidos aos profissionais contratados pelos entes 
públicos  destinatários  dessas  verbas  para  a  defesa  de  seus  interesses 
relativos   à  execução  da  decisão  que  lhes  reconheceu  o  direito  ao 
recebimento da complementação de verba do FUNDEF.

Cuida-se de matéria   cuja  análise  não é  novidade nesta  Suprema 
Corte, tendo sido objeto de uma suspensão de segurança ajuizada pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão contra decisão emanada do 
Tribunal de Justiça daquele estado, o qual havia proibido aquela Corte de 
Contas  de  fiscalizar  a  validade  de  contratos  de  prestação  de  serviços 
advocatícios relacionados a processos em que se buscava o recebimento 
dessa verbas.
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Trata-se  da  SS  nº  5.182/MA,  parcialmente  deferida  pela  então 
Presidente,  Ministra  Cármen Lúcia,  interposta para que os  municípios 
contratantes, arrolados naqueles autos, não efetuassem nenhuma espécie 
de  pagamento  de  honorários  advocatícios  em  favor  do  escritório  de 
advocacia  contratado  enquanto  o  TCE-MA não  deliberasse  acerca  da 
legalidade desses contratos, bem como dos pagamentos envolvidos.

Assim,  decisões  contrárias  à  pacífica  e  cristalizada  jurisprudência 
desta  Suprema  Corte  sobre  o  tema,  dada  a  possibilidade  concreta  de 
futura reforma, têm o inegável condão de trazer danos irreparáveis aos 
cofres públicos,  máxime por se tratar,  como neste caso,  de verbas que 
devem ser utilizadas exclusivamente para o incremento da qualidade da 
educação no Brasil e cuja dissipação, para outro fito, pode vir a tornar-se 
irreversível.                    

Tem-se, então, a consolidada situação, 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 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,  sendo vedado o destaque ou a  reserva  de 
parte  de  seu  montante  para  esse  fito,  incumbindo  aos  interessados 
discutir  essa  questão  em  sede  adequada,  porque  estranha  ao  objeto 
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principal  da  demanda,  qual  seja,  recebimento  de  complementação  de 
verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação.  

Diga-se,  ainda,  que  todas  as  demais  questões  concernentes  ao 
eventual pagamento desses honorários também são reconhecidas como 
infraconstitucionais  pela  jurisprudência  pátria,  citando-se,  para 
exemplificar,  os  seguintes  precedentes:  ARE  nºs  1.015.813/PE-AgR, 
Segunda Turma, de  minha relatoria,  DJe de 14/8/17; 1.107.296/PE-AgR, 
Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/2/20; 1.121.615-/PE-
AgR,  Primeira  Turma,  Rel.  Min.  Roberto  Barroso,  DJe  de  13/11/18  e 
1.046.379/CE-AgR,   Segunda  Turma,  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski, 
DJe de 4/4/19.

Já  encaminhando  a  conclusão  de  meu  voto,  rememoro  o  que 
destaquei  em  meu  discurso  de  posse  no  cargo  de  Presidente  desta 
Suprema Corte, citando Manoel Bomfim: 

“Um  povo  não  pode  progredir  sem  a  instrução,  que 
encaminha a educação e prepara a liberdade, o dever, a ciência, 
o conforto, as artes  e a moral” (A América Latina: males de 
origem. Rio de Janeiro: Biblioteca Virtual de Ciências Humanas 
do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. p. 273).

Uma  educação  falha,  de  baixa  qualidade,  é  uma  das  causas  do 
retardo no desenvolvimento do país, desenvolvimento esse que apenas 
pode ser almejado com a formação de cidadãos aptos ao exercício de seus 
direitos e à efetiva colaboração para o engrandecimento da nação.

Assim, impõe-se a suspensão da ordem atacada, para permitir que 
seja retomado o curso das execuções promovidas pelos requerentes em 
relação ao acórdão rescindendo, na parte que lhes toca. 

Por fim,  destaco que, em anterior parecer apresentado nos autos, a 
Procuradoria-Geral da República havia sugerido uma série de diligências, 
o que fora por mim acatado.

Contudo,  no  derradeiro  parecer  aqui  ofertado,  o  Parquet recuou 
desse entendimento, o que também deve ser prestigiado, na medida em 
que as verbas em questão, conforme já aqui exaustivamente ressaltado, 
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têm  destinação  específica  e  apenas  podem ser  utilizadas  na  educação 
pública,  incumbindo  aos  tribunais  de  contas  e  aos  membros  dos 
ministérios  públicos  locais  e  federais  a  efetiva  fiscalização  quanto   à 
correta utilização da verba e a tomada de medidas porventura cabíveis 
em caso de malversação desse dinheiro público.                         

De  todo  recomendável,  portanto,  o  parcial  acolhimento  do  pleito 
suspensivo formulado pelos requerentes e, na esteira, também, do parecer 
apresentado  pela  Procuradoria-Geral  da  República,  sem que  se  façam 
maiores  digressões  acerca  da  destinação  dessas  verbas  por  seus 
destinatários, sendo vedada expressamente, contudo, a possibilidade de 
sua  utilização  para  pagamento  de  honorários  advocatícios,  porque 
inconstitucional.

Eventuais  acertos  a  serem  feitos  entre  os  advogados  e  os  entes 
públicos  seus  contratantes  deverão  ser  efetuados  em  outra  seara,  por 
meio de ação própria,  se necessário,  não se  permitindo que quaisquer 
valores porventura devidos por esses entes jamais sejam quitados com a 
utilização da verba do FUNDEF, conforme  esclarecido acima.

Ressalto,  quanto  a  tal  aspecto,  ainda  uma  vez,  que  a  referida 
disciplina  e  suas  questões  correlatas  não  constituem  matéria 
constitucional,  conforme  inúmeros  precedentes  já  formados  no  STF  e 
mesmo no STJ acerca do tema e, portanto, todas as demais controvérsias 
que porventura surjam a respeito dessa matéria não serão dirimidas por 
esta Suprema Corte.       

De  rigor,  portanto,  a  pronta  suspensão  dos  efeitos  da  decisão 
atacada,  para  que  as  execuções  aforadas  pelos  requerentes  sigam  seu 
curso normal. Vedada, contudo, a utilização de verbas do FUNDEF para 
pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto, acolho, em parte, o pedido de suspensão, nos termos 
acima expostos e para seus fins.

É como voto.
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Voto Vogal

20/04/2020 PLENÁRIO

SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA 66 SÃO PAULO

REGISTRADO : MINISTRO PRESIDENTE

REQTE.(S) :MUNICIPIO DE ITAPICURU E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) :GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO 
REQDO.(A/S) :RELATOR DA AR Nº 5006325-85.2017.4.03.0000 

DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
INTDO.(A/S) :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

VOTO VOGAL

O  SENHOR  MINISTRO  ALEXANDRE  DE  MORAES -  Sr. 
Presidente, coloca-se em destaque, neste caso, a utilização das verbas do 
FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios.

Acompanho inteiramente o posicionamento de V. Exa., no sentido de 
que  se  trata  de  “verba  vinculada,  que  apenas  pode  ser  utilizada  na 
prestação de serviços educacionais. Destinação de parte desse montante 
para  pagamento  de  honorários  advocatícios  que  se  afigura 
inconstitucional”.

Entretanto,  cabe  uma  ressalva,  relativamente  a  uma  afirmação 
constante da Ementa submetida à apreciação dos Eminentes Ministros.

Com efeito, apesar de assentar a inconstitucionalidade da destinação 
de recursos do FUNDEF para o pagamento de honorários advocatícios, 
consta  na  Ementa  que  tal  questão  “não  se  reveste  de  índole 
constitucional”.

Peço vênia para ressalvar meu ponto de vista quanto a tal assertiva, 
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pois entendo que a questão se resolve a partir do art. 60 do ADCT, que 
veda a destinação de recursos  do FUNDEF para despesas  diversas  da 
manutenção e do desenvolvimento da educação básica e da valorização 
dos profissionais da educação.

A  matéria  envolvendo  a  vinculação  exclusiva  das  verbas  do 
FUNDEF/FUNDEB  à  educação  pública  é  nitidamente  de  teor 
constitucional,  tendo  em  vista  que  a  hipótese  em  apreço  cuida  do 
pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados 
no aludido fundo educacional, o que, conforme assenta o Ilustre Relator, 
indica violação direta ao art. 60 do ADCT, contradizendo-se, portanto, à 
parte final da Ementa.

A 1ª Turma tem posição no sentido de que ofende o art. 60 do ADCT 
a utilização de verbas do FUNDEF para qualquer finalidade diversa da 
educação fundamental. Veja-se a ementa do recente precedente:

“AGRAVO  INTERNO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO 
COM  AGRAVO.  CONSONÂNCIA  DO  ACÓRDÃO 
RECORRIDO  COM  ENTENDIMENTO  FIXADO  PELO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 
636.978-RG  (TEMA  422).  VINCULAÇÃO  DE  VERBAS  DA 
UNIÃO  PARA A MANUTENÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO 
DA EDUCAÇÃO  BÁSICA.  INVIABILIDADE  DO  USO  DOS 
RECURSOS  PARA  DESPESAS  DIVERSAS.  PROVIMENTO 
PARCIAL. 1. omissis. 2. As verbas do FUNDEF não podem ser 
utilizadas  para  pagamento  de  despesas  do  Município  com 
honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se 
dá  parcial  provimento.”  (ARE  1.066.281-AgR,  Rel.  Min. 
ALEXANDRE  DE  MORAES,  Primeira  Turma,  julgado  em 
19/11/2018, DJe de 23/11/2018).

No  mesmo  sentido,  há  decisão  da  lavra  do  ilustre  Min.  EDSON 
FACHIN, em causa em tudo idêntica à presente (ARE 1140049, Relator(a): 
Min.  EDSON  FACHIN,  julgado  em  20/8/2018,  publicado  em  DJe 
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23/8/2018). Vejam-se as considerações de S. Exa.:

“(...)  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  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 
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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 eminente 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 
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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).

Além disso, V. Exa., em janeiro de 2019, concedeu tutela de urgência 
para suspender o pagamento de honorários advocatícios com recursos do 
FUNDEF. Eis os argumentos expendidos na análise da SL 1186 (julgado 
em 11/01/2019, publicado em DJe 05/02/2019):

“Assento, desde logo, a presença de matéria constitucional 
controvertida nas decisões proferidas pelos diversos Tribunais 
Federais  do  país,  vez  que  cuidam  da  destinação  de  verbas 
próprias da educação pública, tema disciplinado no artigo 212 
da Constituição Federal,  o que, de resto, também é objeto de 
inúmeras ações análogas, em trâmite nesta Suprema Corte, em 
virtude  da  medida  cautelar  deferida  nos  autos  da  ação 
rescisória mencionada na exordial deste pleito.

Em prosseguimento,  tem-se  que a  situação  narrada  nos 
autos realmente enseja uma imediata atuação deste  Supremo 
Tribunal Federal, no exercício pleno de seu papel de guardião 
dos direitos e garantias previstos na Constituição Federal.

De fato, o direito à educação, dada sua absoluta relevância 
na garantia  de  um futuro melhor  aos  brasileiros  e  à  própria 
nação, não pode ser negligenciado e este Tribunal já proferiu 
diversas  decisões  no  sentido  de  reconhecer  sua  relevância  e 
mesmo de impor ao Poder Público sua efetiva implementação, 
nos moldes em que previstos em nossa Magna Carta. Cite-se, 
apenas  para  exemplificar,  parte  da  ementa  do  seguinte 
precedente:
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(...)  A jurisprudência  do  Supremo Tribunal  Federal  tem 
reconhecido a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, 
excepcionalmente,  em  casos  de  omissão  estatal,  a 
implementação de políticas públicas que visem à concretização 
do  direito  à  educação,  assegurado  expressamente  pela 
Constituição (...) (ARE nº 1.092.138-AgRsegundo// SE, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6/12/18).

Nesse passo, impõe reconhecer, desde logo, igualmente a 
plena possibilidade de concessão de medida de âmbito coletivo, 
destinada a alcançar todas as hipóteses fáticas em trâmite na 
Justiça  Federal  que  estejam  a  tratar  desse  mesmo  tema, 
entendido  isso  como  um  corolário  lógico  da  nobre  missão 
constitucional atribuída ao Parquet pela Constituição de 1988.

Assim,  deflui  de  seu  texto  que  ao  Ministério  Público 
incumbe a  defesa da ordem jurídica  e  dos  interesses  sociais, 
bem  como  dos  direitos  indisponíveis  (artigo  127),  para  cujo 
desempenho,  podem  seus  membros  promover  ações  civis 
públicas,  para  a  proteção  de  interesses  coletivos  (artigo  129, 
inciso III).

Foi exatamente o que fez o MPF, ao propor a ação civil 
pública em tela, para que a União refizesse o cálculo das verbas 
do  FUNDEB  que  deveria  repassar  aos  demais  entes  da 
Federação, de que redundaram as inúmeras execuções e mesmo 
ações semelhantes, por esses últimos ajuizadas, em que tal tipo 
de  verba  tem  sido  destinada  ao  pagamento  de  honorários 
advocatícios  contratualmente  avençados  por  estados  e 
municípios.

(...)

Com relação à plausibilidade do direito invocado, anoto 
que  nesta  Suprema  Corte,  de  há  muito  já  se  pacificou  o 

6 

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 F231-DFF3-9318-DB69 e senha E979-BF92-4970-5D1D

Supremo Tribunal Federal

STP 66 / SP 

(...)  A jurisprudência  do  Supremo Tribunal  Federal  tem 
reconhecido a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, 
excepcionalmente,  em  casos  de  omissão  estatal,  a 
implementação de políticas públicas que visem à concretização 
do  direito  à  educação,  assegurado  expressamente  pela 
Constituição (...) (ARE nº 1.092.138-AgRsegundo// SE, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6/12/18).

Nesse passo, impõe reconhecer, desde logo, igualmente a 
plena possibilidade de concessão de medida de âmbito coletivo, 
destinada a alcançar todas as hipóteses fáticas em trâmite na 
Justiça  Federal  que  estejam  a  tratar  desse  mesmo  tema, 
entendido  isso  como  um  corolário  lógico  da  nobre  missão 
constitucional atribuída ao Parquet pela Constituição de 1988.

Assim,  deflui  de  seu  texto  que  ao  Ministério  Público 
incumbe a  defesa da ordem jurídica  e  dos  interesses  sociais, 
bem  como  dos  direitos  indisponíveis  (artigo  127),  para  cujo 
desempenho,  podem  seus  membros  promover  ações  civis 
públicas,  para  a  proteção  de  interesses  coletivos  (artigo  129, 
inciso III).

Foi exatamente o que fez o MPF, ao propor a ação civil 
pública em tela, para que a União refizesse o cálculo das verbas 
do  FUNDEB  que  deveria  repassar  aos  demais  entes  da 
Federação, de que redundaram as inúmeras execuções e mesmo 
ações semelhantes, por esses últimos ajuizadas, em que tal tipo 
de  verba  tem  sido  destinada  ao  pagamento  de  honorários 
advocatícios  contratualmente  avençados  por  estados  e 
municípios.

(...)

Com relação à plausibilidade do direito invocado, anoto 
que  nesta  Suprema  Corte,  de  há  muito  já  se  pacificou  o 

6 

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 F231-DFF3-9318-DB69 e senha E979-BF92-4970-5D1D

Inteiro Teor do Acórdão - Página 20 de 26



Voto Vogal

STP 66 / SP 

entendimento  acerca  da  plena  vinculação  das  verbas  do 
FUNDEB  exclusivamente  ao  uso  em  educação  pública  e  a 
nenhum outro fim.(...)

Destaque-se,  ainda,  que  a  matéria  acerca  da  destinação 
dessa complementação de verbas do FUNDEB, para pagamento 
de  honorários  advocatícios,  tampouco é  nova  nesta  Suprema 
Corte,  tendo  sido  objeto  de  uma  Suspensão  de  Segurança, 
ajuizada  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  Maranhão, 
contra decisão emanada do Tribunal de Justiça daquele estado, 
que  havia  proibido  aquela  Corte  de  Contas  de  fiscalizar  a 
validade  de  contratos  de  prestação  de  serviços  advocatícios, 
relacionados  a  processos  em  que  se  buscava  o  recebimento 
dessa verbas.

Cuida-se da SS nº 5.182/MA, parcialmente deferida pela 
então Presidente desta Corte,  Ministra  Cármen Lúcia,  para o 
fim  de  que  os  municípios  contratantes,  arrolados  naqueles 
autos,  não  efetuassem  nenhuma  espécie  de  pagamento  de 
honorários  advocatícios  em  favor  do  escritório  de  advocacia 
contratado,  enquanto  o  TCE-MA não  deliberasse  acerca  da 
legalidade  desses  contratos,  bem  como  dos  pagamentos 
envolvidos.

Assim,  decisões  contrárias  à  pacífica  e  cristalizada 
jurisprudência  desta  Suprema  Corte  sobre  o  tema,  dada  a 
possibilidade  concreta  de  futura  reforma,  têm  o  inegável 
condão  de  trazer  danos  irreparáveis  aos  cofres  públicos, 
máxime por se tratar, como neste caso, de verbas que devem ser 
utilizadas exclusivamente para o incremento da qualidade da 
educação no Brasil e cuja dissipação, para outro fito, pode vir a 
tornar-se irreversível.

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, 
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destarte,  em  curto  período  de  tempo,  uma  cifra  que  não  se 
mostra  nada  desprezível,  contribuindo  ainda  mais  para  a 
incorreta destinação de verbas do FUNDEB para pagamento de 
honorários  contratuais,  em  detrimento  do  tão  necessário 
fomento à educação pública em nosso país. (...)

Ademais,  não  se  pode  tampouco  ignorar  que  a 
jurisprudência pátria também pacificou o entendimento de que 
é devida a pretendida complementação de verbas do FUNDEB, 
em dadas situações e isso, a par de ter 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  e 
efetuadas  por  meio  de  advogados  particulares,  para  tanto 
contratados, tem feito com que verba pública clausulada para 
utilização exclusiva na educação pública esteja sendo 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  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.

Como destaquei, em meu discurso de posse no cargo de 
Presidente desta Suprema Corte, citando Manoel Bomfim:  Um 
povo não pode progredir sem a instrução, que encaminha a educação e  
prepara a liberdade, o dever, a ciência, o conforto, as artes e a moral ( 
A América Latina: males de origem. Rio de Janeiro: Biblioteca 
Virtual de Ciências Humanas do Centro Edelstein de Pesquisas 
Sociais, 2008. p. 273).

Uma  educação  falha,  de  baixa  qualidade,  é  uma  das 
causas  do  retardo  no  desenvolvimento  do  país, 
desenvolvimento  esse  que  apenas  pode  ser  almejado  com  a 
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formação de cidadãos aptos ao exercício de seus direitos e à 
efetiva colaboração para o engrandecimento da nação.”

Endossando  essa  orientação,  veja-se  a  decisão  do  eminente  Min. 
GILMAR MENDES no ARE 1206024 (DJe 17/5/2019). 

Ante o exposto, acompanho o Eminente Relator, com a ressalva de 
que o reconhecimento da inconstitucionalidade da utilização de verbas 
do  FUNDEF para  pagamento  de  honorários  advocatícios  pressupõe  o 
caráter constitucional da matéria.
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SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA 66 SÃO PAULO

REGISTRADO : MINISTRO PRESIDENTE
REQTE.(S) :MUNICIPIO DE ITAPICURU E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) :GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO 
REQDO.(A/S) :RELATOR DA AR Nº 5006325-85.2017.4.03.0000 

DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
INTDO.(A/S) :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

V O T O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Observem as balizas 
da controvérsia. Tem-se pedido de suspensão de tutela provisória contra 
decisão  proferida  na  ação  rescisória  nº  5006325-85.2017.4.03.0000, 
mediante a qual concedida tutela cautelar para determinar a suspensão 
da  eficácia  do  acórdão  impugnado  e,  sucessivamente,  das  execuções 
derivadas.

Entendo processo como norteado pela bilateralidade, e mais do que 
isso, pelo tratamento igualitário das partes. Portanto, percebo a suspensão 
de segurança, a suspensão de tutela antecipada, a suspensão de liminar 
como  algo  de  excepcionalidade  maior,  em  queima  de  etapas,  sem  se 
observar o regular trâmite do processo.

O  quadro  revelado,  obstaculizada  a  execução  por  medida  de 
urgência no âmbito de ação rescisória em curso, não autoriza a concessão 
de contracautela.

Conforme  fiz  ver  quando  do  julgamento,  no  Pleno,  do  agravo 
interno na suspensão de tutela antecipada nº 225, relatora a ministra Ellen 
Gracie, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 2 de maio de 2008, 
tenho  sérias  dúvidas  quanto  à  constitucionalidade  do  dispositivo  que 
prevê essa  suspensão,  considerada a garantia constitucional  alusiva ao 
devido  processo  legal,  a  qual,  assentei  na  oportunidade,  pressupõe  o 
tratamento  igualitário  e,  no  caso,  o  instituto  da  suspensão  apenas 
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beneficia uma das partes.
Ausente  grave  lesão  à  ordem e  à  economia  pública  a  justificar  a 

adoção  de  medida  extrema,  consistente  na  suspensão,  em  verdadeira 
queima de etapas, de atos impugnáveis na via da recorribilidade, voto no 
sentido de indeferir o pedido.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA  66
PROCED. : SÃO PAULO
REGISTRADO : MINISTRO PRESIDENTE
REQTE.(S) : MUNICIPIO DE ITAPICURU E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO (60955/BA, 28493/DF, 
19841-A/MA, 177119/MG, 26269-A/PB, 44204/PE, 95496/PR, 211489/RJ, 
97500A/RS, 397584/SP)
REQDO.(A/S) : RELATOR DA AR Nº 5006325-85.2017.4.03.0000 DO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão:  O  Tribunal,  por  maioria,  acolheu  parcialmente  o 
pedido para a pronta suspensão dos efeitos da decisão atacada, 
para que as execuções aforadas pelos requerentes sigam seu curso 
normal, vedada, contudo, a utilização de verbas do FUNDEF para 
pagamento  de  honorários  advocatícios,  nos  termos  do  voto  do 
Relator, Ministro Dias Toffoli (Presidente), vencido o Ministro 
Marco Aurélio. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator 
com  ressalvas.  Não  participou  deste  julgamento,  por  motivo  de 
licença médica no início da sessão, o Ministro Celso de Mello 
(art. 2º, § 5º, da Res. 642/2019). Plenário, Sessão Virtual de 
10.4.2020 a 17.4.2020.

 
Composição:  Ministros  Dias  Toffoli  (Presidente),  Celso  de 

Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen 
Lúcia,  Luiz  Fux,  Rosa  Weber,  Roberto  Barroso,  Edson  Fachin  e 
Alexandre de Moraes.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

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 28FB-BFBD-3093-5810 e senha 65A0-6F03-80D8-65D3

Supremo Tribunal Federal

PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA  66
PROCED. : SÃO PAULO
REGISTRADO : MINISTRO PRESIDENTE
REQTE.(S) : MUNICIPIO DE ITAPICURU E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO (60955/BA, 28493/DF, 
19841-A/MA, 177119/MG, 26269-A/PB, 44204/PE, 95496/PR, 211489/RJ, 
97500A/RS, 397584/SP)
REQDO.(A/S) : RELATOR DA AR Nº 5006325-85.2017.4.03.0000 DO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão:  O  Tribunal,  por  maioria,  acolheu  parcialmente  o 
pedido para a pronta suspensão dos efeitos da decisão atacada, 
para que as execuções aforadas pelos requerentes sigam seu curso 
normal, vedada, contudo, a utilização de verbas do FUNDEF para 
pagamento  de  honorários  advocatícios,  nos  termos  do  voto  do 
Relator, Ministro Dias Toffoli (Presidente), vencido o Ministro 
Marco Aurélio. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator 
com  ressalvas.  Não  participou  deste  julgamento,  por  motivo  de 
licença médica no início da sessão, o Ministro Celso de Mello 
(art. 2º, § 5º, da Res. 642/2019). Plenário, Sessão Virtual de 
10.4.2020 a 17.4.2020.

 
Composição:  Ministros  Dias  Toffoli  (Presidente),  Celso  de 

Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen 
Lúcia,  Luiz  Fux,  Rosa  Weber,  Roberto  Barroso,  Edson  Fachin  e 
Alexandre de Moraes.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

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 28FB-BFBD-3093-5810 e senha 65A0-6F03-80D8-65D3
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