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SENTENÇA

1 - RELATÓRIO

Trat a-se de Ação Civi l Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, em face do MUNIC[PIO DE PARAGOMINAS e MORAES & FONTELES
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, com escopo de con de nar o Ente da Federação
em aplicar as verbas oriu ndas da ação ordinária nº 2007.39 .04 .000066-8
integral mente na man utençã o e desenvo lv imento da ed ucação, bem com o
condena r a socied ade de advoga dos a devo lver aos cofres públicos o tota l de
R$ 14. 067.453 ,58 recebidos a t ítulo de honorários cont rat uais, já que o
contrato ad min istrativo de pat rocínio ju dicial foi eivado de vício insanáve l, eis
que houve proced imento de j ustificação para inexigib ilida de de licit ação que
não pree ncheu os req uisitos legais.
Afirma que a ação acima citada foi j ulgada procedent e, e rendeu
aos cofres do Município o monta nte de R$ 61.011 .555, 08 (Sessenta e um
mi lhões, onze mil, quinhentos e cinquenta e cinco rea is e oito centa vos). pag os
at ravés do precató rio nº 0 142293-54.20 15.4.01.9198, e sacado em
31/0 1/ 20 17.
Ventilou que ta is verbas são vinc uladas à incrementação da
educação mun icipal , eis que se o repasse tivesse ocorrido em seu devid o
tempo pela União as verbas seriam necessariamente de natu reza vin cu lada ,
não havendo motivos, portanto, para ent ender que com os valores retroat ivos
seria diferente .
De outro norte, aduz iu que exped iu a Recomendação PRM /PGN/Nº
27/2 017 , orie nta ndo que o Municípi o aplicasse os va lores retroat ivos oriundo
da ação jud iciai nº 2007.39 .04 .00 0066-8 na educação, assim como
suspe ndesse o repasse das verbas ho norárias ao escritório de advocaci a
dema ndado, mas obteve respos ta negativa. O Ente Federativo informo u que
ente nde que os valores recebidos têm natureza inden izat ória, con forme
consu ita feit a ao Tribu nal de Conta s do Estado do Pará, respond ida através da
Resolução nº 12.566.No qu e tang e ao pagamento de honorários advocat ícios, o
Municíp io escla rece u que já hav ia efetua do o pagamento .
Em sede de tutela provisória de urgência req uereu , de forma
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subsid iária :
Al A determinação para qu e o Município de Paragominas ap lique
os créditos ori undo s da ação ordinári a nO 2007 .39.04.000066-8 na
m anuten ção e de senvolvimento da edu cação. com criação de
uma cont a específ ica para fi ns de mo vimentação f ina nceira dos
v alores. na qua l a ret ir ada de verba seja efetuada exclusiv amente
para a realizaçã o de pag am entos . a prestador/forn eced or. e para
aplicação f inan ceira. com a identi f icação dos d est in at ários desses
v alores. inclusive nas ope rações excepcio nais, e a rea lização
ap enas sob a form a de transferência eletrôni ca na conta ban cária
do dest in atá rio (v edado s os chequ es e saques na " boc a do
caixa " ), sem prejuízo da aplicaç ão do mínimo constit ucional nessa
áre a social e da complem ent ação realizad a pela Uni ão atualmente
par a fin s de FUNDEB, cominando mult a pessoal ao gestor qu e dê
causa a eventual d escumprim ento; det erminação da obrigação de
não ceder os créd itos do pre cat óri o, be m com o não aplicar o
crédi to púb lico oriundo da Ação Ordinária n Q 2007.39.04 .000066-8
em g astos com pu bli cidade e propaganda, eve ntos. repasses à
câm ara de v ereado res . pessoal que não faça parte da área de
edu cação , incluindo previdência e honorários advocatfc ios
cont rat ados. garantindo -se o em prego em área s soc iais com
relevo const it ucio na l e em benefício diret a à popu lação.
cominando mu lta pessoal ao gestor que dê causa a eve ntual
de scum prim ent o; ou
B) Decretar a indisponib ilidade de recursos at é o ofe recimento de
de fesa do Município.

Juntou os documentos de fls. 02/ 14 3
Às fls. 145/150 decisão que deferiu a tutela provisória no sentido de
pro ib ir a uti lização das verbas derivadas da ação j udicial nO
2007.39 .04.000066-8 em ações d ive rsas da manutenção e desenvolvimento da
educação bás ica, momento em que fo i determinada a expedição de ed ital para
possib il ita r a int e rve nç ã o d os demais leg it imados coletivos, assim como a
c itação d o s réus .
A Un ião se manifestou favorá ve l ao ing re sso no pelo ativo na

condição de assistente litisconsorcia l (fI. 158-v).
Cont est ação do Município de Paragomi nas apresentada às fls.
160/17 0 . Argumentou. em síntese. pel a legalidade da con tra tação da
so c iedade de ad voga dos através de inexig ibilidade de licitação, assim co m o a

possibi lidade de utilização das ve rbas ret roat ivas do FUNDEF em outras áreas.
j á que possuem natureza juríd ica de indenização, conforme resolução nº1 2.566
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do TCM/PA. Ade ma is, arg umentou pe la impossibili dade de cumpri mento
int egral da liminar, isso porque ao tempo da ordem judicia l os va lores já
havi am sido empregados em outras áreas .
Acostou os docume ntos de f ls. 171/214 .
Contestação da sociedade de advogados às fl s. 243/270 . Pugnou
pela ilegi t im idad e do MPF e pel a incompetênc ia da Justiça Federa l para o feit o.
No mérito. aleg ou qu e a contratação foi regular, o que gerou a obriga torieda de
de pagam ent o dos hono rá rios contratuais que fo ra m estabelecidos de forma
proporciona l em 20% sob re o va lor da causa . Também pugnou pe la ausência de
desvio de fin ali dad e na uti lização das verbas do FUNDE F/FUNDEB no
pagam ent o de honorários cont ratuais.
Registre-se que às f ls. 27 1/28 0 a soc iedade de advogados
ap resent ou agravo de instrum ent o em face da t utela provisória deferida .
Instad o a se mani festar, o FNDE alego u ausência de int eresse no
fe ito (fI. 2B7)
Com pelido à comprovar o cum pri me nto da t ute la antec ipa da, o
Município de Pa ragom inas informou que segui u orie ntação do TCM/PA e
repassou 25% (R$ 17. 584.31 6.98) ao Fundo Municipa l de Educação , 15% (R$
10.550.95 0,19) ao Fundo Municipal de Saúde e 5% (R$ 2.813.49 0,72) ao Fundo
Mun icipa l de Assistência Social. Ta mbém informou que efetuo u o pagamento
dos honorá rios advocat ícios no valor de R$ 14 .067 .4 53, 58. Assim, do restante .
isto é, R$ 25.321.056,4 1, foi deposi tado em conta esp ecífica do FUNDEB o va lor
de R$ 22 .09 3.209,75 , sendo o rest ante utilizado em despesas do próprio
Município (f ls. 306/30 8) .
Réplica do MPF às f ls. 687/69 0 . momento em que alegou a
desnecessidade de prod ução de outras provas.
A União ade riu à ma nifestação do MPF (fI. 692) .
As partes foram intimadas para especificação de provas. O
Município reque reu a produção de provas testem unha is para comprovar a
devi da ap licação das ve rbas em debate. já a sociedade de advogado optou
pela desnec essidade de prod ução de outras provas .
É que basta.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
Entendo qu e o caso requer o j ul gament o antec ipado do mérito, nos
termos do art. 355 , I. do CPC/2015 , já que as provas carreadas aos autos são
suf icie nt es ao des linde da demanda . Neste aspecto, indef iro a produção de
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prova t estem unhal requ erida pelo Município. isso porque, para com provar a
boa apl icação dos recursos oriundos da ação jud icial nO 200 7 .39 .04. 000 066-8
basta prov as documenta is.
2.1 - Preliminares
Quanto à ilegit im idade do MPF para o fe it o, não assiste razão ao
réu .
A legi t imidade formal do parquet federal é ext raída do art. 129, III,
da Carta Magn a de 19 88 . Quanto ao caso conc reto, parece clara a legitim idade
do MPF. É que a celeuma gira em torno dos parâmet ros equiv ocados adota dos
pela União para calcular o Valor Míni mo Anuai por Aluno - VMAA, ut ili zado para
a complementação da União ao FUNDEF, atualmente, FUNDEB. Ta l equ ívoco
ensejou a ausência de rep asse a alguns Municípios. bem como o repasse a
menor a ou t ros.
Nessa senda, os valo res deriv ados da ação nO 2007 .39.04 .000066-8
são j ustamente para corr igir o erro apon tad o, no que o valor correto foi pago
pela própr ia União ao Município, o que enseja o interes se do MPE
Quanto à compet ência , como med ida da jur isdição. te m-se que a
mera at uaç ão o MPF, na condição de órgão federal, atra i a competê ncia do art.
109, I, da CF/88 .

2.2 - Mérito
2.2.1 • Quanto à Anulação do Contrato de Prestação de Serviços Advocatlcios
Não há m otivos para anular o contrato d e pre stação de servi ços
ent re o Município de Pa rag om in as e a soci edade de advogados Moraes
&Fontel es Advo gados Associados sts.
De fa to houve uma justificação par a inex igibili dade de licita ção.
com last ro no art. 25, II, da lei nO8 .6 66/93 .
O serv iço t écnico especi alizado cont rat ado está exp ressament e
previsto no art. 13 , V, da me sma lei, qual seja: pa trocínio ou de fesa de causas
j udiciais ou administrativas.
Nessa senda, apenas elementos concretos poderia m infirma r a
legalidade da cont rat ação. Ocorre que tais ele mentos não podem ser de ri vad os
de meras conj ect uras. ma s devem esta r cabal mente comprov ados, em respeit o
ao pri ncípio da lega lidade e legit im idade que regem os atos e procedi me nto s
l lncumcn h>as, ma u.. d,si lalmcn!c 1'"'1.,(a l JUIZ IT OF RAL PAUl.O r rS AR ~lOY ANA [SSr: em 17m7f201'l. cern base na
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ad mi nistrativos . como o procediment o de j ust if icação para inexigibi lidade de
licitação.
Deve ras, não há comprovação de que à época o Município possu ía
procuradoria j urídi ca, t ampouco que ta l procu rado ria possuía competência
técnica espec ializada na matéria de ba ti da.
De outro norte , o l ato da maté ria obje to da demanda proposta
est ar consolidada at ualmente não reflet e a realidade do ano de 2007 ,
morment e pela desenvolvime nto da tecnolog ia da infor mação que perm ite,
at ualmente, láci l acesso às dema ndas de massa .
Assim, não há que se tal ar em nu lidade do con trato de prestação
de serviços por ofensa aos requ isitos que permitem a contrata ção por
inex ig ib ilidad e de licit ação, mercê de elementos concreto que assim o
com pro vem.
- Da Vinculação das Verbas do FUNDEF
2.2.3
Como já assinalado , as verbas derivadas da ação jud icia l n Q
2007. 39 .04 .000066-8 são decorrentes de eq uívoco da União em rel ação aos
parámetros para o cálculo do VMAA.
Neste conte xt o, surg iu cont rové rsia na ju risp rudência qu ant o à
natureza j urídica de ta is verbas.
A pr imeira corre nte, em síntese , apontava que seria inden ização, já
que o não repasse no tem po correto levou os Municípios prejudicados a
aplic arem ve rbas própria s para a man ut enção e desenvolviment o da educação.
Nest e sentido a resolução nº 12.566 do TCMIPA (1Is. 48/67). a qual cita vários
ju lgados no mesmo sentido. A Segun da Tur ma do STJ, no Resp. 1.60 4.440-PE
(Inl. 585 - 11 a 30/06/2 0 16). entendeu pela poss ib ilidad e de reten ção de
honorários advocat ícios nos precató rios judiciais resu lta ntes de ações de
com plement ação de verbas do FUNDEF , o que demonst ra a opção por esta
corrente .
A segun da corre nte, grosso modo, assinalava que se as verbas
fos sem repassadas correta me nte no perío do devido seriam vincu ladas , não
havendo mot ivos, port anto , para entender que perderam tal v incu lação . Assim,
não se poderi a cog ita r de aplicação em ações diversas da ma nutenção e
desenvolv im ent o da educa ção, com o o pagamento de honorários advocatícios.
Esta corre nte passou a ser a prevalent e no STJ, inc lus ive em ju lgado de Seção
(1' Seção. Resp. 1.7 03.69 7-PE . MIN. Olg Fe rna ndes , jul gado em 10/10 /20 18 (Inl.
643 )). O 5TF ta mbém comu nga do mesm o entend ime nto (1 ' Turma . ARE
2.2 .2
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1066281 Ag R. Min Alex andre de Morae s. ju lgado em 19 /11 /2 018). De se notar
que em deci são monocrática 5L 1186 MC, de 11 /01/2 019, o Ministro Presidente
Dias To ff oli susp endeu t odas as de cisões judicia is que tenha m autorizado o
destaque de honorários contratu ais de precat ór ios expedidos pela União para
complement ação de ve rbas do FUNDEF.
Vê-se, portanto. que o tem a foi pacificado no sentido de v inc ulação
das verbas de rivad as de complementação do FUNDEF na manutenção e
dese nvo lvi ment o da edu cação básica , incl usive, vedando-se o des taque de
honor ários advoca tíc ios. o qu e. entretanto não enseja nulidade nos contratos
de presta ção de serv iços. mas apenas que os honorário s respect ivos dev em ser
pagos por meio de out ras ru bricas.
Pois bem, a partir das p remissas estabe lecid as. t en ho que os
va lores recebidos pelo Município de Paragom inas deve m ser vi ncu lados à con ta
do at ual FUNDEB , já que possuem a mesm a nat ureza jurídica e, portanto. são
v incu ladas.
Entretanto. em face da con tr ové rsia até pouco existente sobre a
ma t éri a, não se pode , em homenage m ao princíp io da proporcionalidade e
razoab ilidade em um j uízo de pondera ção dos pri ncípios segurança j urídica e
da vinculação em questão, desconstituir a desti nação dada pelo Município às
verbas da ação nO 2007 .39 .04 .000066-8, daq uelas aplicadas di reta mente no
interesse público pr imário, isto é. no fu ndo m unicipa l de edu cação , fu ndo
mu nicipal de saÚde e fundo m uni cipal de assist ência soci al,
Tais destinações possuem natureza e objetivos comu ns qua ndo
analisados de maneira conglobante, va le dizer, o atendimento das demanda s
socia is da mun icip ali dad e.
Avult a ressaltar qu e o Município não foi om isso, tampou co
desid ioso . Isso porq ue optou por consultar o TCM/PA a fim de des ti nar
corretamente as verbas em foco. o que demonst ra, t ambém. boa fé do gest or
(fI. 48 e s.).
Quanto ao dest aque de honorários advocat ícios, entretant o. a
compreensão deve ser diversa . Isso porq ue a dest inação da ve rb a em questão
(precatório respectivo ) para o paga mento dos honorár ios advocatíci os não
aceita a inter pretação de que se pres t aram, ainda qu e de mane ira t rans ve rsa.
ao atendimento do interesse públi co pr imário. direta ment e ap licado nas
de ma ndas soc iais da comunidade.
Oest arte. nest a hipótese específi ca. mes mo em uma ponderação
de princípios, deve prev alecer o único ent end iment o de que os va lores
representados no precatórios assum em a nat ureza e a vinculação de verbas do
1J.", u m ~ nlU ;L" l11ado d'E'1oI1mcme pç h~a) JUI Z I'H)ER AL PAUI.o CE SA R M(lV ANA15SI: em 17/07120 1'1. CUItl ha'<C na Le t I I ~ 1'1 de 1'tl 12!2(\(lh
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FUNDEB e porta nto , o pagamento desses honorários com a ut ilização de
va lores destacados ou originários desse precató rio , vio la a previsão
constituc ional de sua vinculação
à educação bás ica , espec ialmente
con tem plada na Carta.
Dessa fo rma, em que pese não ensejar a anulação do contra to de
prestação de serviços advocatícios, como ao norte mencionado, o pagamen to
dos honorários respect ivos somen te pod e ser atendido por me io da rubrica
correspo nd ente, d iversa daquelas destinadas aos objetivos do FUNDEF.
Deve m, porta nto, serem restitu ídos à conta do FUNDEF, os va lores
recebidos pela segunda requerida, fruto de destaque ou ori undo da verba em
questão.
Out rossim, não se pode olvidar que mesmo na época do
aj uizamento da presente ação os honorários advocatícios já havia m sido pagos .
De se notar que o próprio MPF, na exordi al, afi rma que o pre catório foi sacado
em 30/ 01/2017, data anterior ao ajuizamento da ação , razão pela qu al não há
que se fa lar em mora accipiendi ou sotvendi no cont rat o, desde a data do
pagamento dos honorários até a publicação dest a sentença.
Por fim , conc luo pela v inc ulação das verbas receb idas do precatório
result ante da ação j udicial nO 2007 .39. 04 .000066-8 à manut enção e
desenvolv imento da educação bás ica , po rém entendo cumprida t al vincula ção,
excl usivamente em relação às verbas ap licadas diretamente no interesse
públ ico pr imá rio, antes da intimação da decisão antec ipatória de fls . 145/150,
espec ifica ment e no fundo m unicipal de educação, fundo mun icip al de saúde e
fundo munici pal de assistênc ia social.

3 - DISPOSITIVO
Pe lo exposto, julgo parcialmente procedente a aç ão, e extingo O
processo com análise de mérito. nos t erm os do art. 48 7, I, do CPC/ 20 15, para
rat if icar a tu t el a prov isória de urgência deferida às fls . 145/15 0 e dete rm ina r a
v inculação das verbas de rivadas da com piement ação do FUNDEF ori unda s do
precatório n. 0142293-54.20 15.4.01. 9198 ao respect ivo fundo , devendo serem
deposi tadas em sua conta específ ica ; restando entretanto cumprida ta l
v inculação, exclusivamen te em relação às ve rbas já ap licadas d iretamente no
int eresse público prim ário, antes da intimação da dec isão antecipatória de fls .
145/150, especifica men te no fun do mu n icipa l de educação . fun do mun icipa l de
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saÚde e fundo munic ipa l de assistência socia l.
Condena r a requerida MORAES & FONTELES ADVOGADOS
ASS OCIADOS SIS a restitu ir os va lores já recebi dos a título de honorár ios
advocatícios (R$ 14.067.453,58). os qu ais deverão ser de positados em conta
específica do FUNDES, corrigi da monetariamente, sem a incidência de juros
morató rias até o fi nal do prazo legal para o cumprimento espontâ neo da
senten ça. Após, vo ltam a incidir, al ém da correção monetá ria , os juros
moratórios . Em am bos os casos aplicado o ma nual de cálculo da Justiça
Federal.
Condenar ainda o Municípi o de Paraqorninas-Pà a comprovar em
sua presta ção de con tas ord iná ria ao órgã os respectivos e competentes a
corret a apl icação na manutenção e desenv olviment o da educação básica da
diferença result ant e do va lor remanescent e oriund o do preca tório, bem como

da restituiçã o ora dete rminada .
Publique-se, Registre-se . Intime m-se.
Sem custas e honorários advocatícios (art. 18, da le i n Q 7.347/85) .
Sentença suje ita à reexame necessário, com base na aplicação
subsidiá ria do art. 49 6 do CPC/2 01 5 e por aplicação analógica da primeira
parte do art . 19 da Lei n. 4.71 7/6 5, confo rme j urlsprudénc ia do STJ,
consubsta nciada no inform ativo de n Q 395 .
Pa ragom inas-PA, 17/ 07/ 2019.
PAULO CE5AR MOYANAI55E
JUIZ FEDERAL TITULAR
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