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EMENTA: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA LICITAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2016 - CONTRATO Nº
00048/2016/CPL – CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA COM
SERVIÇOS
TÉCNICOS
PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS,
PARA
ELABORAÇÃO, MANEJO E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DE DEMANDA COM
O FITO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DO FUNDEF, EM FACE DA UNIÃO,
COMPREENDIDOS ENTRE OS ANOS DE 1998 E 2006, QUE DEIXARAM DE
SER REPASSADOS AO MUNICÍPIO EM FACE DA ILEGAL FIXAÇÃO NACIONAL
DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO, NA FORMA DA LEI Nº 9.424/93, E
QUE NÃO FORAM ALCANÇADOS POR EVENTUAL DEMANDA PRÓPRIA OU
EXECUTIVA JÁ EXISTENTE, COM EFETIVA ATUAÇÃO EM QUALQUER JUÍZO,
INSTÂNCIA OU FORO DA JUSTIÇA FEDERAL, ALÉM DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES SEDIADOS EM BRASÍLIA/DF – ART. 25, INCISO II, DA LEI
NACIONAL Nº 8.666/93 - IRREGULARIDADE DA LICITAÇÃO E DO
CONTRATO – RECOMENDAÇÃO.

ACÓRDÃO AC2

TC 01827/2020

RELATÓRIO
Os presentes autos dizem respeito à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2016 e ao Contrato nº
48/2016-CPL, procedidos pela Prefeitura Municipal de Sossêgo, através do ex-prefeito Carlos Antônio
Alves da Silva, objetivando a “contratação de escritório de advocacia com serviços técnicos
profissionais especializados, para elaboração, manejo e acompanhamento judicial de demanda com o
fito de recuperação de crédito do FUNDEF, em face da UNIÃO, compreendidos entre os anos de 1998
e 2006, que deixaram de ser repassados ao Município em face da ilegal fixação nacional do valor
mínimo anual por aluno, na forma da Lei nº 9.424/93, e que não foram alcançados por eventual
demanda própria ou executiva já existente, com efetiva atuação em qualquer juízo, instância ou foro
da Justiça Federal, além dos tribunais superiores sediados em Brasília/DF”, tendo como contratada a
empresa MARCOS INÁCIO ADVOCACIA, CNPJ 08.983.619/0001-75.
Em manifestação inicial, fls. 12/22, a Auditoria destacou as irregularidades abaixo transcritas:
a)
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Ratificação de inexigibilidade de licitação de serviços advocatícios para pleitear créditos já
prescritos (período de 1998 a 2006);
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b)

O caso dos autos não se enquadra em hipótese de inexigibilidade;

c)

Contratação desnecessária, porque os valores objeto da inexigibilidade pode ser realizada
pela Procuradoria do Município;

d)

Ausência da comprovação da inviabilidade de competição, da singularidade dos serviços
contratados e da notória especialização do contratado, como exige o disposto nos arts. 25
e 26 da Lei nº 8.666/93;

e)

Ausência do curriculum, com a devida documentação, do profissional contratado;

f)

Ausência do instrumento de contrato referente ao objeto da inexigibilidade (art. 38, X, da
Lei 8.666/93);

g)

Ausência de parecer jurídico, referente à hipótese de inexigibilidade de licitação, nos
termos do art. 38, inc. VI, da Lei n° 8.666/93;

h)

Ausência do ato de designação da comissão de licitação;

i)

Ausência de justificativa do preço e da escolha da empresa contratada; e

j)

Ausência de informação do valor dos serviços e da fonte de recurso para pagamento da
despesa decorrente.

Na mesma manifestação, anotou que, através do Ofício Circular nº 013/2017-TCE-GAPRE, foi
encaminhada cópia da RPL TC nº 02/2017, de 20/03/2017, em que consta deliberação do Egrégio
Tribunal Pleno do TCE-PB sobre a matéria, verbatim:

'1. Determinar cautelarmente aos Chefes do Poder Executivo Municipal e, bem
assim, ao Chefe do Poder Executivo Estadual, para que se abstenham de dar
prosseguimento a procedimentos licitatórios e a contratos advocatícios, bem como,
pagamento de despesas que tenham por objeto o acompanhamento de processos
judiciais e/ou administrativos com o propósito de recuperação de créditos do
FUNDEF, FUNDEB e recursos oriundos do programa de repatriação,
inadmitindo-se a repetição de tais contratos ou a edição de outro ato, até decisão final
de mérito;’ “
Em virtude das eivas anotadas, foi determinada a citação do ex-prefeito, Sr. Carlos Antônio
Alves Silva, e da atual Prefeita, Srª Lusineide Oliveira Lima Almeida, que apresentaram defesa por
meio do Documento TC 81996/17, fls. 44/154, e Documento TC 82199/17, fls. 156/166,
respectivamente.
A defesa da Prefeita Lusineide Oliveira Lima Almeida, em linhas gerais, questiona o fato de ter
sido citada no presente processo, vez que a inexigibilidade em comento foi homologada pelo
ex-gestor, ao tempo em que pugna pela continuidade do contrato, pois a rescisão prejudicaria o
andamento de ações que o contratado ajuizou em favor do município. Além disso, cita decisão do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em sede de mandado de segurança, de nº
0802593-82.2017.8.15.0000, suspendendo, liminarmente, a Resolução RPL TC 00002/2017.
A Auditoria, fls. 173/181, não acata a defesa, informando, em resumo, que a citação da atual
Prefeita se deu em virtude da existência de contrato com vícios, cuja rescisão é de responsabilidade
da atual administração, e destaca que o município não terá resultados positivos com as ações em
andamento, visto tratarem de créditos prescritos. Ao final, sublinhou que "a manutenção da execução
do citado contrato resultará em despesa ineficiente e antieconômica, podendo atual gestora ser
responsabilizada".
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No mesmo relatório, a Equipe de Instrução se pronunciou a respeito das justificativas do
ex-prefeito, Sr. Carlos Antônio Alves Silva, entendendo elididas as seguintes eivas: 1 - Ausência do
curriculum, com a devida documentação, do profissional contratado; 2 - Ausência do instrumento de
contrato referente ao objeto da inexigibilidade (art. 38, X, da Lei 8.666/93); 3 - Ausência de parecer
jurídico, referente à hipótese de inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 38, inc. VI, da Lei n°
8.666/93; e 4 - Ausência do ato de designação da comissão de licitação. Em referências às demais
irregularidades, a Equipe Técnica manteve o entendimento inicial, conforme os seguintes comentários,
transcritos do relatório de análise de defesa, fls. 173/181:
●

RATIFICAÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS PARA PLEITEAR CRÉDITOS JÁ PRESCRITOS (PERÍODO DE 1998
A 2006)
Defesa: “Registre-se que em 1999, o Ministério Público Federal do Estado de São Paulo
propôs Ação Civil Pública 1999.61.06.050616-0, em face da União, objetivando o
cumprimento do artigo 6º, § 1º, da Lei nº 99.424/96, ao constatar que ela estaria
repassando valores inferiores ao que seria devido.
No ano de 2015, o Supremo Tribunal Federal – STF confirmou a sentença, determinando a
União a repassar aos municípios lesados a diferença dos valores devidos.
Do que fora exposto é nítido que os créditos não estão prescritos nem poderiam estar,
mesmo porque seguindo linha do quinquênio prescricional, haja vista que o trânsito em
julgado da ação acima declinada só ocorreu em 2015, ou seja, não há prescrição a ser
declarada para reaver os valores não repassados pela União.
Este entendimento supramencionado foi confirmado em julgamento de agravo de
instrumento nº 1.396.071 – RS, como também pelo julgamento de Recurso Especial,
proferido pela Primeira Turma do Colendo Superior de Justiça – Resp 926.951/SC.
Portanto, pelos julgados acima transcritos, se percebe que o Processo Judicial que busca
recuperar os créditos acima descritos deriva de ação de execução, advinda de sentença do
Processo 1999.61.00.050616-0 (Ação Civil Pública), cujo prazo prescricional só findará no
último dia do ano de 2017, ou seja, inexiste prescrição do direito de execução dos créditos.
Pelo que foi dito, requer que seja a presente inconformidade afastada pela total
impertinência e pela equivocada fundamentação da auditoria quanto à aferição do prazo
prescricional."
Auditoria: "Com o devido respeito ao entendimento exposto pelo defendente, a Auditoria
entende que limites subjetivos da citada decisão judicial, argumentada pelo defendente e
proferida em ação civil pública nº 1999.61.06.050616-0, não tem o condão de gerar
repercussão geral fora dos limites da competência territorial do órgão prolator, conforme
dispõe art. 16 da Lei Federal nº 7.347/85, a saber:
Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência
territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por
insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra
ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.
Da simples leitura do dispositivo legal em comento é possível concluir que em matéria de
ação civil pública é a competência territorial do juízo prolator da sentença que define a
extensão de eventual procedência, o que não passível de maiores digressões ou
elucubrações para fins de qualquer interpretação jurídica diversa.
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Frise-se que o referido dispositivo já foi objeto de análise quanto a sua
inconstitucionalidade, em sede da ADI 1576-1, sendo os fundamentos do voto do Exmo.
Sr. Ministro Marco Aurélio (Relator) elucidativos quanto à restrição dos limites subjetivos
na área de atuação do Juízo.
No caso da citada ação civil pública, argumentada pelo defendente, a mesma foi proposta
no Estado de São Paulo. Desta forma, com base na interpretação do art. 16 da Lei Federal
nº 7.347/85 e nos argumentos do voto do Relator, em sede da ADI 1576-1, a decisão
dessa ação civil pública tem eficácia erga omnes restrita apenas ao referido Estado.
Destarte, a decisão judicial dessa ação civil pública não se aplica às demandas a serem
propostas em outros estados da federação, ou seja, as ações a serem impetradas no
Estado de Paraíba, possuindo o mesmo objeto, não lograram êxito, sob ponto de vista da
eficácia e exigibilidade, já que os títulos a serem cobrados judicialmente encontram-se
prescritos.
Enfim, a irregularidade não foi elidida."
●

O CASO DOS AUTOS NÃO SE ENQUADRA EM HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE

●

CONTRATAÇÃO DESNECESSÁRIA, PORQUE OS VALORES OBJETO DA
INEXIGIBILIDADE PODE SER REALIZADA PELA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

●

AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO, DA
SINGULARIDADE
DOS
SERVIÇOS
CONTRATADOS
E
DA
NOTÓRIA
ESPECIALIZAÇÃO DO CONTRATADO, COMO EXIGE O DISPOSTO NOS ARTS. 25 E
26 DA LEI Nº 8.666/93
Defesa: “A contratação de serviços técnicos especializados profissionais de natureza
singular é bastante complexa, dado poder haver pluralidade de pessoas capazes de prestar
o serviço almejado pela Administração. No caso, a impossibilidade de haver competição
derivaria da falta de critérios para cotejar os potenciais competidores. Por outro norte,
sabemos que há serviços de natureza comum cuja prestação exige conhecimento técnico
generalizado, o qual, todavia, pode perfeitamente ser comparado objetivamente numa
licitação pública.
Destaca-se, mais uma vez que, diferentemente da inexigibilidade fundada no
reconhecimento de fornecedor exclusivo, os serviços enunciados no inciso II do art. 25 da
Lei nº 8.666/93 podem ser prestados por vários especialistas. No entanto, todos eles os
realizam com traço eminentemente subjetivo, em razão do que a inexigibilidade tem lugar
pela falta de critérios objetivos para cotejá-los.
Assim, é passível de entendimento que os serviços elencados no inciso II do art. 25 da Lei
nº 8.666/93 são prestados com características subjetivas, consequentemente são julgados
de modo subjetivo, afastando objetividade e, com ela, a competitividade, não se
justificando a necessidade de instauração de licitação aberta a todo público do gênero.
Com relação ao requisito de inviabilidade da competição, a relação de escritórios de
advocacia que prestam o mesmo serviço não atende o entendimento apresentado pela
auditoria, uma vez que a relação de advogado e cliente é pautada em preceitos de
confiabilidade,
reciprocidade,
honorabilidade,
profissionalismos,
dentre
outros
estabelecidos entre as partes contratantes.
Ademais, a corrente majoritária, apoiada em julgados do STJ, trata a matéria pacífica, no
sentido de que o Município pode contratar serviços jurídicos, diretamente, sem licitação,
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fundamentado na inexigibilidade de licitação. Assim, é do próprio texto da lei em causa
que se há de buscar a âncora para sustentação desta corrente defendida por renomados
administrativistas.
Com isso, nobre Conselheiro, entendemos ser impossível aferir, mediante processo
licitatório, o trabalho intelectual do advogado, pois se trata de prestação de serviços de
natureza personalíssima e singular, mostrando patente a inviabilidade de competição.
Com a vênia merecida, mas diferentemente do afirmado pela Auditoria, a contratação de
escritório de advocacia é necessária para recuperação dos referidos créditos, em razão da
singularidade do objeto, da tecnicidade para auferir os valores, além da notória capacidade
do escritório de advocacia junto aos tribunais competentes.
Assim sendo, entendemos está demonstrado que a contratação em debate se enquadra
como hipótese de inexigibilidade de licitação, fundamentada no art. 25, II, § 1º c/c o art.
13, V, da Lei nº 8.666/93.
Por fim, o escritório contratado, nos termos da inexigibilidade suscitada, possui experiência
e notoriedade nessa modalidade de demanda, estando, portando, com habilidade para
atuar em favor da Edilidade para reaver os valores repassados pela União, estando, assim,
sanadas as irregularidades alegadas.”
Auditoria: "A Auditoria entende que os serviços jurídicos devem ser considerados serviços
de natureza singular (que não se confunde com trabalhos rotineiros e indispensáveis na
entidade). O jurisdicionado deve entender que o critério de 'confiança' e 'trabalho
intelectual', citado em todas as decisões judiciais, trata de condições que irão demonstrar a
notória especialização dos serviços dos citados profissionais, e nunca confundir com a
pessoa física que irá promover os trabalhos.
No tocante à interpretação dos conceitos relativos à notória especialidade e singularidade
do serviço prestado, a doutrina majoritária em licitação argumenta que poderão ser
contratados por inexigibilidade somente os serviços técnicos especializados de natureza
singular, realizados por profissionais ou empresas de notória especialização.
É importante anotar que a notória especialização guarda um conceito relativo, que pode
variar de acordo com a localidade da prestação contratual. Determinado profissional,
detentor de alguns atributos ou de específica formação, pode ser reconhecido como
notório especialista em uma pequena cidade ou região, embora seu trabalho e sua
reputação sejam totalmente desconhecidos em uma grande capital. Essa relatividade deve
ser respeitada, quando da aferição dos elementos que autorizam a inexigibilidade prevista
no art. 25 da Lei de Licitações. Noutro diapasão, convém lembrar que a notória
especialização envolve elemento subjetivo, já que se refere a uma característica do
particular contratado.
Já a singularidade envolve elemento objetivo, sendo característica diferenciadora do
objeto. É o serviço pretendido pela Administração que é singular e não aquele que o
executa, caso contrário, estaríamos diante de uma exclusividade, tornando inócuo o
dispositivo, pela prescrição já existente no inciso I do Art. 25 da Lei nº 8.666/93.
Conforme já determinou o Tribunal de Contas da União, a caracterização de singularidade
deve visar ao atendimento do interesse público (vide TCU – Acórdão nº 85/1997 –
Plenário).
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A singularidade imposta pelo art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93 deve ser interpretada na
hipótese de serviços específicos, delimitados e extraordinários, que requeiram expertise
não verificada nos quadros da administração. Nesse sentido, imperioso relembrar que o
assessoramento jurídico, natural à advocacia pública, e o patrocínio de causas judiciais
propostas em favor ou em face dos entes ou órgãos da administração, caracterizam-se
como atividades próprias de carreira funcional.
A concepção constitucional, prevista no inciso II do art. 37 da Constituição Federal, exige o
provimento de tais cargos, mediante aprovação prévia de concurso, seja pela União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios, motivo pelo qual se reputa como impreterível a
existência de quadro de servidores de carreira, para cumprir tais atribuições.
No caso em concreto, a contratação de escritório de advocacia para reaver créditos do
FUNDEB, no período de 1998 a 2006, não trará nenhum resultado prático, conforme
demonstrado nas razões de análise de defesa (item 01 desta peça processual), pois tais
créditos já se encontram prescritos, enfatizando assim execução de despesa ineficiente,
ineficaz e não econômica para os cofres públicos.
Na realidade, o processo de inexigibilidade constitui exceção e não regra na Administração
Pública, sendo que a utilização deste tipo de contratação direta de forma indiscriminada
fere os princípios da impessoalidade e transparência.
Por fim, acrescenta-se que a contratação de serviços técnicos especializados profissionais
de natureza singular, sob justificativa de se caracterizarem como serviços técnicos
especializados, serve, muitas vezes, para burlar a exigência constitucional de provimento
de cargos de advogados públicos, mediante concurso provas e títulos.
Portanto, as irregularidades não foram elididas."
●

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DO PREÇO E DA ESCOLHA DA EMPRESA
CONTRATADA
Defesa: “Em termos mais sucintos e precisos, abriu-se a oportunidade de o Município
conseguir recuperar e receber integralmente recursos do FUNDEF, de forma livre e sem
qualquer dedução de valores integrante a incentivos fiscais e outros benefícios concedidos
por outros entes federativos.
Observa-se que no caso, a recuperação de créditos possui natureza eminentemente
técnica e específica, em que a contratação de escritório de advocacia envolve teor mínimo
de confiança tanto na expertise como na confiança pessoal no advogado.
No que refere ao preço contratado, com as vênias merecidas, mas entendimento ao qual
chegou a Douta Auditoria merece discórdia, haja vista ser o praticado no mercado, em
observância ao que determina Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de tabela, em
cumprimento a legislação de regência.”
Auditoria: "Inicialmente, quanto à ausência de justificativa da empresa contratada, o
argumento do defendente fere frontalmente princípios constitucionais inseridos no art. 37
da Constituição Federal, especificamente quanto ao critério de escolha do escritório de
advocacia, em particular quanto ao aspecto da impessoalidade e eficiência, haja vista que
objeto se trata de recuperação de créditos já prescritos, conforme demonstrado no item 01
da análise desta defesa.
No tocante ao argumento de justificativa de preço, tal argumento também não se coaduna
com princípios da legalidade e eficiência que devem reger os atos praticados pela
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Administração Pública, pois no procedimento de inexigibilidade não há tal justificativa,
além do objeto deste procedimento contemplar propositura de ações de títulos já
prescritos, podendo gerar despesa sem nenhuma serventia aos cofres públicos municipais.
Logo, encontra-se demonstrado que o gestor não realizou pesquisa e justificativa do preço
contratado, na forma capitulada no inciso III do Parágrafo Único do Art. 26 da Lei
8.666/93.
Portanto, a irregularidade não foi elidida."
●

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS E DA FONTE DE
RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA DECORRENTE
Defesa: “O contrato advindo do procedimento de inexigibilidade é um contrato de risco,
em que o pagamento está adstrito ao êxito da demanda, o que se torna desnecessária a
reserva de dotação orçamentária, especificando a fonte de recursos para pagamento da
despesa decorrente. Razão porque, pugna-se pela desconstituição da irregularidade
arguida.
Auditoria: "Os argumentos do nobre defendente não se coadunam com as obrigações
impostas ao gestor público quanto aos atos de contratação e execução de despesa pública,
pois o valor dos serviços e a fonte de recursos devem estar previstas em qualquer
procedimento licitatório, inclusive de despesa e inexigibilidade.
Portanto, a irregularidade não foi elidida."

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de Contas emitiu o Parecer nº 422/18, fls.
184/195, da lavra do d. Procurador Marcílio Toscano Franca Filho, destacando, na conformidade do
pronunciamento da equipe técnica, que não foram respeitados os requisitos indispensáveis à adoção
do procedimento, como a inviabilidade de competição, singularidade do serviço e notória
especialização, com divergência apenas no seguinte ponto:
"Registre-se que quanto à irregularidade apontada pelo. D. órgão de instrução
concernente a prescrição dos créditos pleiteados, com a devida vênia, este parquet
discorda apenas neste ponto do relatório técnico. Como se percebe dos argumentos
colacionados ao longo deste parecer, é possível o manejo do cumprimento de sentença
proferida em sede da Ação Civil Pública n. 1999.61.00.050616-0, que na verdade
demonstra ser ato antieconômico, porém viável, conforme preleciona a Controladoria
Geral da União em trecho de Nota Técnica acima colacionada, que aponta a
desnecessidade da contratação de serviços advocatícios, uma vez que o Ministério
Público Federal iniciou a execução do julgado."
Isto posto, pugnou O MPC, após citações e comentários, pelo(a):
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a)

JULGAMENTO IRREGULAR do procedimento de inexigibilidade licitatória, bem como do
contrato dele decorrente, com a respectiva imputação dos danos causados ao erário;

b)

APLICAÇÃO DE MULTA ao Sr. CARLOS ANTÔNIO ALVES DA SILVA que agiu em
contrariedade à lei e ao Direito;

c)

REPRESENTAÇÃO dos envolvidos ao Ministério Público Comum para as providências penais
de estilo;

d)

RECOMENDAÇÃO a atual gestora, Sra. LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA no sentido de
conferir estrita observância às normas consubstanciadas na Constituição Federal, aos
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princípios que norteiam a Administração Pública, bem como à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos (Lei 8666/93).
Através do Documento TC 89384/18, fls. 197/206, o Sr. Marcos Antônio Inácio da Silva,
representante do escritório contratado (MARCOS INÁCIO ADVOCACIA, CNPJ 08.983.619/0001-75),
pleiteou a habilitação no processo, retirada de pauta da sessão de julgamento do feito, de nº 2930,
de 18/12/2018, e a concessão de prazo para apresentação de defesa, sob a alegação de que não fora
citado em momento algum para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Agendado para a sessão 2930, de 18/12/2018, o processo foi adiado para a sessão 2934, de
12/02/2019, a pedido do Relator, com vistas à reanálise de alguns pontos da matéria tratada.
O Relator determinou tornar sem efeito o agendamento do Processo e intimar o representante
da empresa contratada, que, por meio do Documento TC 23758/19, fls. 242/357, apresentou
contrarrazões.
A Equipe de Instrução, ao analisar a defesa, não alterou o entendimento, exceto quanto à
ausência de informação do valor dos serviços e da fonte de recurso para pagamento da despesa
decorrente, que foi afastada em relação ao contratado e mantida em relação ao gestor, conforme a
seguinte transcrição do relatório técnico de fls. 364/399:
2.1. Quanto à ratificação de inexigibilidade de licitação de serviços advocatícios para pleitear créditos
já prescritos (período de 1998 a 2006) - Item "6-a"do relatório inicial:
Defesa: "Em apertada síntese, a defesa afirma que os créditos não estariam prescritos, uma
vez que se teriam interrompidos os prazos de prescrição até o trânsito em julgado da Ação Civil
Pública (ACP) 1999.61.00.050616-0 em julho de 2015. A referida ACP foi proposta em 1999.
Transcreve-se trecho da defesa:
'(...)
Ficou decidido e pacificado, na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que o Governo Federal
repassou a menor o VMAA (Valor Mínimo Anual por Aluno) no período de 1998 a 2006, por não
ter considerado a média nacional no cálculo das transferências mensais, prejudicando, assim,
praticamente todos os Estados e Municípios do país.
Reconhecido o direito à diferença da complementação, diversos municípios brasileiros ajuizaram
ações ordinárias requerendo o pagamento das diferenças relativas aos últimos cinco anos da
propositura das respectivas ações.
Essas ações, em sua maioria, começaram a ser ajuizadas nos anos de 2005, 2006, 2007 e,
portanto, os pedidos retroagiram cinco anos contados das datas desses ajuizamentos. Isto
porque a prescrição contra a Fazenda Pública, via de regra, é quinquenal, regida pelo Decreto
no 20.910/32, ressalvadas situações especiais regidas por leis específicas.
No caso de cobrança de diferenças – a exemplo do VMAA do FUNDEF, não há nenhuma dúvida
de que se aplica o prazo de cinco anos preconizado na regra geral do art. 1º do Decreto no
20.910/32:
Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo
e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual
for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual
se originarem.
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Os Estados e Municípios mais diligentes ajuizaram, através de escritórios de advocacia
contratados, ações individuais buscando tais diferenças, porque, até então, não se tinha notícia
de nenhuma ação coletiva apta a buscar tais valores.
Entretanto, o Ministério Público Federal de São Paulo ajuizou, no ano de 1999, a Ação Civil
Pública no 1999.61.00.050616-0, 'objetivando o cumprimento do art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.424,
de 24.12.1996, que criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério – FUNDEF, de modo que o Governo Federal seja obrigado a
recalcular o valor mínimo anual por aluno (VMMA).
(...)
Em razão da matéria de fundo da decisão ter beneficiado a todos os entes prejudicados,
operou-se a interrupção da prescrição, voltando o prazo prescricional para cobrança de tais
valores a correr pela metade, nos termos dos artigos 8º e 9º do Decreto nº 20.910/32, a ser
contato a partir do trânsito em julgado da ação coletiva que ocorreu em 01/07/2015. (...)'."
Auditoria: "Sobre o caso, é importante primeiramente esclarecer o objeto da contratação aqui
em debate. O contrato tem a seguinte redação:

Extrai-se que o escritório de advocacia não foi contratado para dar cumprimento à sentença
proferida no âmbito da já mencionada Ação Civil Pública, e sim para pleitear em juízo o
pagamento das diferenças a menor identificadas em relação aos valores de repasse da União a
título de complementação do FUNDEF que não tivessem sido alcançadas por eventual 'demanda
própria ou executiva já existente'.
Numa outra ótica, frisa-se que a defesa do ex-gestor, Sr. Carlos Antônio Alves da Silva, quanto
à irregularidade aqui debatida, foi no sentido de que os valores devidos pela União não
estariam prescritos porque as demandas que o escritório contratado faria seriam no intuito de
se fazer executar a sentença proferida em sede da ACP.
Em face dessa linha de argumentação, a Auditoria, analisando a defesa do ex-gestor, entendeu
que a decisão judicial em face da ação proposta no Estado de São Paulo não se aplicaria às
demandas em outros entes da federação. Assim, não caberia contratação de serviços
advocatícios para executar a sentença, uma vez que esta não seria aplicável no âmbito do
município de Sossego.
Em relação a esse ponto, o MPjTCE teve posicionamento divergente – o único ponto em que
houve discordância entre os órgãos –, considerando que seria possível o manejo do
cumprimento da sentença proferida em sede da ACP, embora fosse ato antieconômico.
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Nesta oportunidade, atentando-se ao que expressamente diz o contrato firmado, entende esta
Auditoria que a contratação não tinha o intuito de dar execução à sentença proferida no âmbito
da ACP, e sim de impetrar novas demandas para recuperação de crédito, diante do repasse a
menor da União ao FUNDEF entre os anos de 1998 e 2006. O ponto é importante não apenas
para a avaliação quanto à prescrição ou não dos débitos pleiteados em juízo, mas também na
verificação dos demais itens considerados irregulares pela Auditoria, por serem a ele
relacionados.
Em suma, opina-se que os débitos estariam, sim, prescritos, como dito no Relatório Inicial,
considerando que as ações ajuizadas seriam no sentido de demandar os direitos relativos ao
período de 1998 a 2006. O caso seria diferente se a contratação fosse relativa à execução da
sentença proferida no âmbito da ACP.
Vale mencionar que o afastamento de irregularidade dita similar pela defesa no Processo
06689/17 da Prefeitura de Alagoa Grande leva em consideração que, naquele caso, a
contratação consistia nos serviços de execução da sentença relativa à ACP
1999.61.00.050616-0. Fosse esse o caso, esta Auditoria opinaria que, de fato, os créditos não
estariam prescritos.
Fica mantida, portanto, a irregularidade."
2.2. Quanto à contratação desnecessária, porque os valores objeto da inexigibilidade
podem ser realizados pela procuradoria do município
Defesa: “Com a devida vênia, a auditoria entrou em contradição com a irregularidade
defendida anteriormente, ou seja, inicialmente alegou que os créditos estão prescritos e
posteriormente suscita que os referidos valores (prescritos, segundo entendimento da
auditoria) podem ser realizados pela procuradoria do município. Como dito e já reconhecido
pela auditoria no Relatório de Análise de Defesa (fls. 171/197) do Processo TC Nº 06689/17, os
créditos em questão não estão prescritos.
Ademais, acerca da desnecessidade da contratação, trata-se de afirmação de cunho meramente
pessoal e opinativo do Auditor, sem qualquer respaldo legal e incapaz de macular o processo de
Inexigibilidade de Licitação, demonstrando ainda total desconhecimento da realidade do
município, pois, como afirmado na defesa do Sr. Carlos Antônio Alves da Silva (fls. 44/62),
ex-prefeito da cidade de Sossego, a prefeitura não dispõe de procuradoria própria. Vejamos um
trecho contido na página 50:
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Portanto, requeremos o afastamento da suposta irregularidade, tendo em vista que restou
demonstrada nos autos a necessidade da contratação ora questionada, em razão da prefeitura
de Sossego não dispor de procuradoria própria, sendo assistida por assessoria jurídica
contratada para prestação de serviços com especialidades diversas do objeto do contrato em
comento.
Não obstante, destaque-se que o Relatório de Análise de Defesa (fls. 173/181) não apreciou
especificamente tais informações apresentadas pelo então gestor do município. A auditoria
analisou conjuntamente os itens 02, 03 e 04, transcreveu trechos aleatórios da defesa, e ao
final, considerou que as mesmas não foram elididas. Vejamos:
(ver imagem no original)
Ademais, nobre relator, destacamos novos equívocos da auditoria, quais sejam: (i) não se trata
de créditos do FUNDEB, e sim do FUNDEF; (ii) os créditos não se encontram prescritos,
conforme argumentação apresentada no item 'a' e já reconhecida pela auditoria no Relatório de
Análise de Defesa (fls. 171/197) do Processo TC Nº 06689/17; (iii) não se trata de despesa
ineficiente, ineficaz e não econômica para os cofres públicos, pois trata-se de contratação AD
EXITUM, ou seja, não há nenhum dispêndio financeiro por parte do município; (iv) não há
obrigatoriedade legal para a realização de concurso público para o cago de
procurador/advogado dos municípios, portanto, não há falar em 'burla a exigência
constitucional'.
Auditoria: "Acerca da contradição em que teria recaído a Auditoria em relação à prescrição ou
não dos débitos, ressalte-se que o apontamento foi no sentido de que, ainda que não
estivessem prescritos tais débitos, o município poderia pleitear o repasse em juízo utilizando-se
de procuradores municipais disponíveis. Não há contradição por parte da Auditoria, repise-se.
Com a verificação de que não há tal cargo no município de Sossego, de fato, caso fosse
considerada viável e necessária a recuperação dos débitos, concorda-se com a defesa quando
afirma que esta teria que recorrer a outros meios.
Apenas a título informativo, observando-se os empenhos do Sagres do ano de 2016, em que
foram contratados os serviços aqui questionados, vê-se que houve ao menos 5 prestadores de
consultoria e assessoria jurídica ao longo do exercício, sendo três com empenhos relativos
apenas a um ou dois meses do ano, e outros dois com empenhos relacionados aos períodos de
julho a dezembro e de janeiro a dezembro de 2016.

JGC

Fl. 11/40

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª Câmara
PROCESSO TC Nº 09205/17
Estes dois últimos credores são o Sr. Edvaldo Pereira Gomes, contratado como pessoa física, e
Johnson Abrantes Sociedade de Advogados, pessoa jurídica. Em busca no Tramita, não foram
encontrados os contratos firmados entre o município de Sossego e os CPF e CNPJ dos credores
acima citados, de modo que não se pôde verificar se tais ajustes poderiam contemplar a
perseguição de eventuais créditos frente à União relacionados aos repasses do FUNDEF feitos a
menor, mantendo a hipóteses de que estes não estivessem prescritos e que as ações fossem
no sentido de executar a sentença da ACP.
Por outro lado, considerando que o contrato visasse à execução da sentença proferida no
âmbito da ACP – e que, portanto, tais créditos não estivessem vencidos –, deve-se ponderar
que o próprio Ministério Público Estadual poderia ter sido acionado para fazê-lo, como foi o
caso no Estado do Maranhão:
Tais recursos, garantidos pelo sucesso da ACP acima mencionada, já estão
disponíveis através de precatórios aos estados que faziam jus, à época, à
complementação da União, sendo necessário, porém, para o seu efetivo recebimento,
a simples execução da sentença em cada localidade.
Ressalte-se que os valores devidos estão calculados por estado e por município (Nota
Técnica MEC/SE no 07/2018), não sendo necessário que os cálculos referentes aos
municípios sejam solicitados individualmente à representação da CGU de cada
localidade, a exemplo do que foi feito no Estado do Maranhão. Aliás, nesse mesmo
estado o MPF promoveu a execução da sentença proferida nos autos da referida
ACP, referente a todos os municípios maranhenses.
Todavia, apesar da baixa complexidade jurídica da ação, diversos municípios
contrataram, sob justificativa diversa, sem licitação, escritórios de advocacia para
recuperação de tais valores, utilizando parte deles para pagamento de honorários
advocatícios.
(Roteiro de Atuação – FUNDEB/FUNDEF – Ministério Público Federal)1
Acerca dos supostos equívocos da Auditoria, cabe destacar que:
(i) A menção ao FUNDEB, e não ao FUNDEF, em nada prejudica a análise da Auditoria,
especialmente levando em consideração que o primeiro existe em substituição ao segundo e é
ao FUNDEB que são destinados os montantes recuperados;
(ii) Sobre a prescrição ou não dos débitos, faz-se referência ao item anterior deste Relatório,
que esmiúça a discussão e conclui que os débitos que se intentavam pleitear em juízo com a
contratação estavam, sim, prescritos;
(iii) Acerca das contratações ad exitum, como é o caso da aqui debatida, entende-se que o
fato não significa que não há custo para o município, tendo em vista que, do valor a ser
recebido, uma parte será destinada ao pagamento dos honorários advocatícios, reduzindo o
montante efetivamente direcionado ao desenvolvimento do ensino local.

1

http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-fundef/roteiro-de-atuacao-fundeb-fundef
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Sobre o tema, cabe mencionar o posicionamento do TCU quanto ao pagamento de honorários
com recursos que seriam destinados ao FUNDEB:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida
cautelar, formulada pelo Ministério Público Federal (MPF) , Ministério Público do
Estado do Maranhão (MPE/MA) e Ministério Público de Contas do Maranhão
(MPC/MA) acerca de possíveis irregularidades na destinação de verbas oriundas de
pagamento de precatórios aos municípios que fazem jus a diferenças na
complementação, devida pela União, no âmbito do extinto Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef);
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de
Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em:
(...)
9.2.4. a destinação de valores de precatórios relacionados a verbas do Fundef/Fundeb
para o pagamento de honorários advocatícios é inconstitucional, por ser incompatível
com o art. 60, do ADCT, com a redação conferida pela EC 14/1996, bem como é
ilegal, por estar em desacordo com as disposições da Lei 11.494/2007;
(...)
9.5. determinar, com base no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 e art. 250, inciso II, do
Regimento Interno/TCU, ao Ministério da Educação (MEC) , respaldado no art. 30,
I, III e IV, da Lei 11.494/2007 (Lei do Fundeb), que, no prazo de 15 dias,
utilizando-se dos meios mais eficazes de que dispõe, encaminhe aos estados e
municípios que têm direito a recursos provenientes da diferença no cálculo da
complementação devida pela União no âmbito do Fundef, referente a 1998 a 2006,
oriundos da ACP 1999.61.00.050616- 0, ou de ações similares na esfera judicial ou
administrativa, cópia integral desta deliberação, alertando-os de que os recursos de
complementação da União de verbas do Fundef, obtidos pela via judicial ou
administrativa, devem ser utilizados exclusivamente para a manutenção e
desenvolvimento do ensino fundamental, sob pena de responsabilidade do gestor que
lhes conferir outra destinação;
9.6. determinar aos municípios beneficiados pela ACP 1999.61.00.050616-0 que não
promovam pagamento de honorários advocatícios com recursos oriundos da
complementação da União ao Fundef/Fundeb, bem como não celebrem contratos que
contenham, de algum modo, essa obrigação;” (Acórdão 1824/2017 – Plenário –
TCU;
As cláusulas terceira e quarta do contrato (fls. 143-144) contêm o seguinte acerca dos
pagamentos:
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Fonte: contrato entre o escritório e o município, fls. 143-1442
Observa-se que ficou autorizado o destaque dos honorários no momento da expedição do
precatório, entendido como o pagamento diretamente ao contratado, fazendo ser deduzida a
quantia a ser repassada ao FUNDEF/FUNDEB. Fica clara a afronta ao Acórdão do TCU, que
2

Lei 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Art. 22. Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos
fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
(...)
§ 4º. Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou
precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte,
salvo se este provar que já os pagou.
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entendeu o procedimento como inconstitucional e ilegal. Esta Auditoria tem o mesmo
entendimento em relação ao caso em análise.
(iv) Quanto à ausência de obrigatoriedade legal para a realização de concurso público para o
cargo de procurador/advogado dos municípios, a Auditoria apenas apontou que, muitas vezes,
os municípios se utilizavam de contratações de serviços técnicos especializados profissionais de
natureza dita singular para burlar a regra do concurso público, sem apontar diretamente
irregularidade no caso concreto aqui analisado.
Em suma, especificamente quanto à irregularidade aqui debatida – necessidade ou não da
contratação em razão da existência de Procuradores municipais –, entende-se que, de fato, a
necessidade não existia, mas não pelo fato de haver Procuradores que poderiam fazê-lo. Com
efeito, a necessidade não existia porque
a) Os créditos a serem pleiteados estariam vencidos – conforme se depreende da leitura do
termo contratual – e, portanto, não faria sentido pleiteá-los. Nesse sentido é a irregularidade do
item anterior; ou
b) As ações a serem iniciadas pelo contratado seriam de mera execução da sentença proferida
no âmbito da ACP, para o que o Ministério Público Estadual poderia ter sido acionado, como foi
o caso no Estado do Maranhão.
Opina-se que a redação da irregularidade pode ser transmudada para simplesmente
'Contratação desnecessária'."
2.3. Quanto ao não enquadramento do caso dos autos em hipótese de inexigibilidade e à
ausência da comprovação da inviabilidade de competição, da singularidade dos serviços
contratados e da notória especialização do contratado, como exige o disposto nos arts. 25
e 26 da Lei no 8.666/93 (itens "6-b"e "6-d"do relatório inicial)
As duas irregularidades foram abordadas em conjunto pelo defendente, de modo que serão
tratadas da mesma maneira pela Auditoria.
Defesa: "Transcrevem-se os trechos mais relevantes trazidos pela defesa:

'A jurisprudência é uníssona sobre a possibilidade de contratação direta de serviços
advocatícios, via inexigibilidade de licitação, quando a matéria se revestir de caráter singular,
sendo lícito ao administrador, movido pelo interesse público primário e utilizando a
discricionariedade, escolher o melhor profissional para o desempenho da atividade técnica
específica.
(...)
Nesse sentido, cumpre lembrar a RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC – 07/2010 do TCE/PB, que
fixou diretrizes para o exame e análise das despesas com execução de obras e serviços,
realização de compras e contratação de serviços técnicos especializados, in verbis:
Art. 6º - As contratações de serviços técnicos especializados de mesma natureza, tais
como serviços de consultoria, projetos de arquitetura ou engenharia, serviços de
advocacia, serviços de contabilidade, constituem, para cada natureza, parcela de um
mesmo objeto para fins de apuração de fracionamento irregular de despesas,
ressalvados, na forma da lei, os casos de inexigibilidade de licitação, quando
atendidos os preceitos dos artigos 25 e 26 da Lei 8666/93.
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Não obstante, destacamos que, até a presente data, não temos conhecimento de nenhum
município paraibano que, por meio de sua Procuradoria, tenha executado, seja
administrativamente ou na via judicial, o objeto do contrato firmado com este escritório.
Ora, se a propositura da ação pode ser realizada por qualquer advogado ou procurador do
município contratado mediante aprovação em concurso público, questionamos qual a razão de
nenhuma procuradoria, seja de cidade de pequeno, médio ou grande porte, ter proposto a
presente demanda na esfera administrativa ou judicial
(...)
Não obstante, não estamos questionando a legitimidade de qualquer procuradoria municipal
poder ajuizar tais demandas. Todavia, como se trata de execução de sentença, é necessário
precisar o QUANTUM será executado, e esse é um dos principais fatores que demonstram a
singularidade do serviço.
Portanto, diferentemente do que fora afirmado pela auditoria, a contratação de escritório de
advocacia especializado é necessária para a recuperação dos referidos créditos, em razão da
singularidade do objeto, tecnicidade para auferir os valores e notória capacidade do escritório
contratado. Ademais, em que pese o julgamento da tese estar pacificado nos Tribunais
Superiores, os juízes de primeiro grau e até mesmo os Tribunais Regionais ainda relutam,
tornando necessária a interposição de todos os recursos cabíveis, o que exige pleno domínio da
técnica jurídica por parte dos advogados do escritório.
(...)
Portanto, tendo em vista o caso concreto, resta evidente a necessidade de contratação de um
escritório especializado, pois, nesse tipo de processo (execução de sentença), é imprescindível
que o escritório saiba estimar com precisão o valor a ser executado, evitando assim tanto uma
execução do valor a menor, que resultaria em prejuízo ao município, quanto uma eventual
condenação do exequente (município) ao pagamento de honorários sucumbenciais decorrentes
de excesso de execução, disciplinado no art. 917 do NCPC, in verbis:
(...)
Portanto, apesar de ser um processo que vem sendo ajuizado em todo o país, a complexidade
da demanda é clarividente, porquanto é essencial apurar com precisão o valor exato a ser
executado por cada município, e os cálculos envolvem atividade extremamente específica e
trabalhosa, tanto que sequer a Advocacia Geral da União ou o Ministério da Educação possuem
um consenso quanto à forma de sua elaboração. Ademais, faz-se necessária a consulta a bases
de dados federais e municipais, censos escolares, conciliação de competências, comparativos
entre valores efetivamente pagos e valores que deveriam ter sido pagos, bem como fixação e
aplicação dos critérios de atualização monetária e capitalização.
Assim sendo, diante das justificativas apresentadas, resta, mais uma vez, demonstrada a
natureza singular do serviço e, consequentemente, a necessidade da contratação. Com isso,
requeremos a reconsideração da suposta irregularidade apontada no Relatório da Auditoria.'
O defendente prossegue:
'Entretanto, no relatório apresentado pela auditoria, o nobre Auditor afirmou que o Município de
SOSSEGO não cumpriu o determinado pela Lei nº 8.666/93, no que diz respeito à comprovação
da inviabilidade de competição, da singularidade dos serviços contratados e da notória
especialização do contratado, como exige o disposto nos artigos 25 e 26.
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A princípio, a singularidade do objeto já foi acima demonstrada, em razão da necessidade de
apurar com precisão o valor exato a ser executado por cada município.
Além disso, a notória especialização do escritório foi comprovada através do atestado de
capacidade técnica emitido pela Prefeitura de Itapororoca/PB (doc. 1), além do portfólio do
escritório demonstrando toda a sua estrutura física e relacionando todas as áreas de atuação
onde possui diversos especialistas, bem como os currículos de alguns dos advogados que
integram o corpo técnico da MARCOS INÁCIO ADVOCACIA (fls. 70/118). Vale destacar que,
acerca da notória especialização do escritório, a suposta falha foi suprimida no Relatório de
Análise de Defesa (fls. 420/436) do Processo TC Nº 07757/17 da Prefeitura de Jacaraú,
especificamente na página 424, in verbis:
Com relação à especialização do escritório contratado, após analisar a documentação
apresentada com a defesa, a auditoria entende que esta ficou demonstrada, (...)
Por oportuno, causa estranheza a diferença no entendimento do TCE/PB (nova interpretação)
com relação à possibilidade de contratação de escritórios por inexigibilidade de licitação, que foi
aplicada, retroativamente, nos casos específicos para a recuperação de créditos do FUNDEF,
visto que esta Egrégia Corte de Contas mantém entendimento pacífico acerca da inviabilidade
de competição para a contratação de advogados ou escritórios de advocacia, em razão da
confiança entre o gestor e o contratado, para defender os interesses de entes públicos, nas
diversas esferas e tribunais, inclusive perante os processos de prestação de contas que
tramitam nesta Corte.
Acerca da inexigibilidade de licitação para a contratação de advogados e/ou escritório de
advocacia, essa Egrégia Corte de Contas já se pronunciou, favoravelmente, sobre tal
possibilidade incontáveis vezes. Neste sentido: (...)'
O defendente traz trecho de decisão deste Tribunal de Contas, proferida no âmbito do Processo
8887/10, por meio do ACÓRDÃO AC1-TC - 2341/12, e de Tribunais Judiciários sobre as
contratações de serviços advocatícios, bem como da obra Dispensa e Inexigibilidade de
Licitação Pública (3ª ed., p. 177/178), em que o autor Professor Joel de Menezes Niebuhr
mencionaria o caráter de confiança e a incompatibilidade da contratação de advogado com o
cumprimento do princípio do julgamento objetivo das propostas.
É trazido também que 'muito apropriadamente, a Lei nº 8.906/1994, que dispõe sobre o
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), também recomenda que, no
oferecimento do serviço de advogado, haja moderação, discrição e sobriedade. Logo, é de se
notar que o exercício da advocacia não se coaduna com a competição entre seus profissionais,
nos moldes das normas de licitação, cuja própria essência reside justamente na competição'.
Julgamento realizado pela Primeira Câmara desta Corte de Contas é também utilizado como
fundamentação quanto a este item:
Não obstante, recentemente, a Primeira Câmara do TCE/PB, por meio do Acórdão
AC1 – TC – 01264/17, em sessão realizada no dia 29/06/2017, vencido o voto do
Relator, decidiu REVOGAR PARCIALMENTE a Decisão Singular DS1 – TC –
00050/17, mantendo apenas as determinações de anexação dos presentes autos ao do
Processo TC nº 09847/17 e de encaminhamento do feito à Secretaria da 1ª Câmara
para a adoção das medidas cabíveis, que havia determinado a imediata suspensão de
quaisquer pagamentos ao escritório PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO
ADVOGADOS ASSOCIADOS decorrente da Inexigibilidade no 006/2017 que
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resultou no Contrato no 042/2017 firmado com a Prefeitura de Caldas Brandão.
Transcrevemos, pois, o voto do Conselheiro Redator:
(...)
Entretanto, cabem algumas ponderações ao caso concreto. É assente na
jurisprudência pátria que a prestação de serviços à Administração Pública deve ser
remunerada, ainda que se discuta a legalidade da origem do vínculo. Ou seja, não é
admissível que ao Poder Público usufrua dos benefícios de serviços prestados,
furtando-se ao pagamento da contraprestação (justa e compatível) ao argumento de
que a licitação (ou inexigibilidade licitatória) que originou o contrato possui vícios
ou indícios de irregularidades'
Após transcrever o disposto no inciso XIII do parágrafo único do artigo 2º da Lei nº
9.784/1999, que regula o processo administrativo, o defendente finaliza sua argumentação
afirmando:
'Portanto, considerando:
(i) o risco iminente de prejuízo ao erário decorrente de ato omissivo dos gestores que não
contrataram escritório de advocacia especializado, objetivando a recuperação dos créditos do
FUNDEF, em razão da complexidade dos cálculos e da possibilidade de não recebimento ou
recebimento a menor de valores;
(ii) a incapacidade dos advogados e procuradores municipais de elaborarem os cálculos para o
manejo da execução de sentença, o que demonstra a singularidade e tecnicidade do serviço
contratado;
(iii) a notória especialização do escritório; e
(iv) a inviabilidade de competição entre escritórios de advocacia, em razão de critérios
subjetivos, a exemplo da confiança que é intrínseca ao binômio advogado-cliente.
Requeremos a reconsideração das supostas falhas arguidas no Relatório de Auditoria, e,
consequentemente, a mudança de entendimento da Corte de Contas do Estado da Paraíba,
reconhecendo a legalidade da contratação de escritório especializado para a recuperação de
créditos do FUNDEF que deixaram de ser repassados pela União'."
Auditoria: "O primeiro aspecto a ser abordado é que o fato de já terem havido ou não ações
movidas pelas procuradorias de Prefeituras Municipais no sentido de reaver os créditos do
FUNDEF repassados a menor pela União é irrelevante ao caso aqui debatido. Eventuais
irregularidades cometidas em outras localidades não validam a falha estudada, de modo que,
de plano, esse argumento da defesa é rechaçado pela Auditoria.
Como já dito em outras oportunidades no presente Processo, a irregularidade apontada não se
constitui no fato, por si só, de ter sido contratado escritório de advocacia por meio de
inexigibilidade. O defendente tem razão quando menciona que é possível contratar tais
empresas utilizando-se da modalidade, mas desde e sempre que fiquem comprovados os
requisitos legais para tanto.
Todos os requisitos necessários para que a inexigibilidade em tela pudesse ser considerada
legal foram detalhadamente estudados no Relatório Inicial e no Relatório de Análise de Defesa,
ambos da Auditoria, bem como no Parecer emitido pelo representante do MPjTCE, de modo que
não serão debatidos em profundidade nesta ocasião. O Parecer apresenta o seguinte trecho:
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A realização de procedimento licitatório é pré-requisito elementar na execução da
despesa pública, sendo ordenado em sede constitucional no art. 37, XXI, da atual
Carta. Por constituir procedimento que só garante a eficiência na Administração,
visto que objetiva as propostas de maior economicidade, a licitação, quando não
realizada, constitui séria ameaça aos princípios administrativos da legalidade,
impessoalidade e moralidade. É fácil constatar, portanto, que o dever geral de licitar
está acima da inexigibilidade licitatória: a licitação é a regra, a inexigibilidade, a
exceção. Cumpre destacar também que a licitação é procedimento vinculado,
formalmente ligado à lei, não comportando discricionariedades em sua realização ou
dispensa.
No caso específico dos autos, trata-se de ação judicial para recuperação de créditos do
FUNDEF, que possui especificidades que merecem ser colacionadas aos autos.
• O tribunal de Contas do Estado do Maranhão suspendeu 104 processos para
contratação de assessoria jurídica para obtenção de créditos do FUNDEF,
decorrentes de diferenças do FUNDEF pela subestimação do valor mínimo anual por
aluno (VMAA). Objeto de apreciação em sede de SUSPENSÃO DE SEGURANÇA
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, n. 5.182. O pretório excelso manteve a
suspensão dos contratos. Repise-se, com o mesmo objeto dos presentes autos.
• Do objeto contratado apreende-se que os serviços avençados não revelam nenhuma
complexidade ou natureza singular. Uma vez que de fato consiste no cumprimento
de sentença proferida em decorrência de Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0,
ajuizada pelo Ministério Público Federal em 1999, com o trânsito em julgado em
2015.
Observa-se que foi considerado que a contratação foi feita no sentido de promover a execução
da sentença proferida no julgamento da ACP movida pelo Ministério Público Federal. Essa
premissa será mantida neste ponto do Relatório, tendo em vista que, se for considerado que a
contratação foi para mover ações para recuperar créditos não contemplados pela referida ACP,
esta sequer deveria ter sido feita, uma vez que tais créditos já estariam vencidos, como dito no
item 2.1.
O defendente alegou que a singularidade estaria justificada pelo fato de que o montante a ser
pago deveria ser calculado pelo escritório, a fim de que a execução da sentença pudesse ser
perseguida. Ocorre que, quanto ao cálculo do valor, o exame técnico feito no âmbito do
Processo do TCU que resultou no Acórdão 1824/2017 – Plenário – contém o seguinte trecho:
24. A respeito dos questionamentos dos cálculos a serem feitos sobre a
complementação da União, sempre a menor, o STJ decidiu, pelo rito dos recursos
repetitivos, pelo dever da União de efetuar o cálculo do VMAA na forma
determinada em lei, e repassar aos entes federados os valores que deixaram de ser
complementados quando dos repasses dos recursos do Fundef (REsp 1.105.015/BA).
Assim, mantendo-se a premissa de que a contratação foi no sentido de mover a execução da
sentença da ACP, o argumento não merece prosperar, uma vez que é dever da União realizar o
cálculo do montante a ser repassado a cada ente federado prejudicado. Ademais, mesmo que
não o fosse, não ficou comprovado que o fato demonstraria singularidade no serviço.
Em relação ao Processo 07757/17, mencionado pelo defendente como evidência de mudança
de posicionamento da Auditoria e deste Tribunal de Contas, salienta-se o seguinte trecho do
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Relatório da Auditoria emitido naquela ocasião e que pode ser visto às fls. 420-436 do referido
Processo:
Diz o defendente que este Tribunal mantém entendimento pacífico acerca da
contratação de escritório por inexigibilidade de licitação, e que o STF já considerou,
em inúmeras ocasiões, singular o exercício da função de advogado. Todavia, a
demanda objeto da presente contratação não se reveste de caráter singular, pois o
escritório contratado alega, como singularidade, os cálculos envolvidos na atividade
e, como é cediço, cálculo não configura atividade específica, porque pode ser
elaborado por qualquer pessoa que labore na área da contabilidade.
Com relação à especialização do escritório contratado, após analisar a documentação
apresentada com a defesa, a auditoria entende que esta ficou demonstrada, porém, a
singularidade dos serviços contratados não foi evidenciada, bem como não restou
demonstrada a inviabilidade de competição.
Conforme o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, a licitação será inexigível se forem
preenchidos, simultaneamente, os seguintes requisitos: inviabilidade de competição,
como condição essencial (Art. 25, caput); natureza singular do objeto (Art. 25, II), e
notória especialização do contratado (Art. 25, II).
Com relação ao requisito da inviabilidade de competição, não se vislumbra sua
presença, porque, em consulta ao sistema Tramita, constatou-se a contratação por
outros municípios paraibanos, para recuperação de créditos do FUNDEF, em face do
repasse a menor do valor mínimo anual por aluno, de diversos escritórios de
advocacia, a exemplo dos listados a seguir:
(...)
Quanto ao requisito da singularidade do objeto, o quantitativo de processos
existentes nessa Corte tratando do assunto, bem como também a expressiva
quantidade de processos judiciais, relativos à recuperação de créditos do FUNDEF,
encontrados nos diversos Tribunais por todo o país, deixam claro que o objeto em
exame não tem característica de incomum, peculiar ou raro. (...)
Fica claro que o trecho trazido pela defesa não é capaz de traduzir o posicionamento da
Auditoria. Com efeito, o entendimento perfilhado na ocasião é perfeitamente alinhado com o
assumido no presente Processo, de modo que não há qualquer inconsistência.
Em relação ao Acórdão AC1 – TC – 01264/17, emitido no âmbito do Proc. 09847/17, o que se
entende do caso é que a decisão de suspender os pagamentos ao escritório de advocacia foi
suspensa, considerando que os serviços foram efetivamente prestados, ainda que a contratação
possua vícios. É clara a distinção entre um caso e outro – mesmo porque, como o próprio
defendente afirmou ao longo do texto da defesa, não foi estipulado pagamento mensal, e sim
honorários de acordo com as ações em que houver êxito.
Por fim, importante ressaltar o Parecer Normativo 16/2017, cujo trecho é transcrito abaixo:
(...) RESPONDER COM CARÁTER NORMATIVO que os serviços de assessorias
administrativas ou judiciais na área do direito, em regra, devem ser realizados por
servidores púbicos efetivos, somente podendo ser contratados diretamente com
pessoas ou sociedades, excepcionalmente, quando atendidas todas as normas
previstas na lei específica que disciplina as licitações e os contratos administrativos.
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É claro o posicionamento deste Tribunal de Contas e, especialmente, do órgão Auditor, quanto
às contratações diretas de serviços advocatícios, sendo sempre exigível, para a contratação
direta, o cumprimento das normas legais atinentes ao tema.
Por todo o exposto, opina-se que deve ser mantida a irregularidade."
2.4. Quanto à ausência de justificativa do preço e da escolha da empresa contratada
(Item "6-h"do relatório inicial)
Defesa: "Transcrevem-se os trechos mais relevantes da defesa:
'Com as devidas vênias, em flagrante erro a Auditoria aponta irregularidade acerca da falta de
justificativa na contratação dos serviços jurídicos deste escritório, bem como no que diz
respeito ao preço ajustado, com o que não concordamos, em razão dos motivos a seguir
expostos:
(...)
A matéria é, todavia, de acordo com alguns administrativistas de renome, pacífica. O Município
pode contratar advogado de forma direta, sem processo licitatório, mediante procedimento de
inexigibilidade de licitação.
É, sobremodo, importante assinalar que os procedimentos licitatórios são regulados pela Lei nº
8.666/93. Assim, é do próprio texto da mencionada lei que se deve extrair a âncora para a
sustentação dessa assertiva. Ora, a referida norma define os casos de dispensa e de
inexigibilidade de licitação, tendo em vista, em primeiro plano, o interesse público, definindo-se
este como sendo aquele interesse que concerne à coletividade, de onde possa nascer benefício
ou prejuízo como decorrência do ato.
Ponto prisma da suposta irregularidade apontada gira em torno do seguinte questionamento: é
caso de inexigibilidade de licitação a contratação de advogados para a prestação de serviços
jurídicos?
(...)
No já citado ACÓRDÃO AC1-TC-2341/12, o Relator menciona em seu voto, p. 5, que a
inexigibilidade pode ser pautada no elemento confiança, ao afirmar que, 'no Sodalício Supremo,
é fácil visualizar decisões favoráveis à inexigibilidade licitatória de tais serviços em razão da
confiança depositada pela Administração no profissional escolhido, entendimento que o Tribunal
de Contas do Estado da Paraíba adota diuturnamente'.
O objeto da contratação não pode ser, a toda evidência, um serviço comum, passível de ser
realizado por qualquer profissional, especializado ou não. Não deve, todavia, ser entendido
como um serviço único, pré-determinado. Pode ter natureza genérica, desde que possua
características particulares e específicas, como, por exemplo, assessoria jurídica.
É preciso ter em mente que a contratação de escritório de advocacia envolve um teor mínimo
de confiança tanto na 'expertise', como de confiança pessoal no advogado. Logo, observa-se
que a Prefeitura Municipal agiu em conformidade com o determinado pela legislação pátria,
tendo em mente que a inexigibilidade decorre do notório saber, da complexidade do objeto, da
singularidade do serviço, bem como da relação de confiança que precisa e deve existir entre o
contratante e o contratado (Advogado/Escritório), posto que não se trata de uma mera relação
de consumo.
É exatamente por isso que a Administração deverá escolher um dos especialistas em
detrimento de todos os demais, eventualmente, existentes. Nesse processo discricionário, o
JGC

Fl. 21/40

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª Câmara
PROCESSO TC Nº 09205/17
gestor público encontra certa liberdade na escolha do especialista que reputar o mais adequado
para a satisfação da utilidade pretendida com a contratação, pressupondo-se, pois, a avaliação
de conceitos de valor, variáveis em grau maior ou menor, de acordo com estimativa subjetiva.
Dentre os especialistas que preencham esses requisitos objetivos, o agente administrativo
escolherá aquele em que deposita maior confiança, na medida em que o considere mais apto
para satisfazer o interesse público, valendo aí seus traços pessoais, que devem se identificar
com o que pretende a Administração.
Nesse particular, adverte o eminente Eros Roberto Grau: (...)
Nitidamente, extrai-se da leitura acima que o gestor público pode valer-se de critérios
subjetivos quando da realização do procedimento de inexigibilidade, a exemplo da confiança
depositada entre as partes, tendo em vista a especialidade do contratado. Assim sendo, não é
certo o posicionamento da Auditoria quando da análise da questão aponta pela ausência de
justificativa, posto que, no parecer jurídico proferido pela procuradoria/assessoria jurídica (vide
fls. 137-140), estão presentes todos os motivos pelos quais a Prefeitura Municipal optou pelo
procedimento de inexigibilidade.
Observa-se que, in casu, a recuperação de créditos possui natureza eminentemente técnica e
específica. Não é qualquer profissional do direito que tem conhecimento especializado a
respeito da matéria, e mais, não se trata de matéria comumente trabalhada pelos assessores
e/ou procuradores municipais. Esclarece Toshio Mukai que 'não bastam a singularidade do
objeto e a especialização do executor, necessário de faz, para a junção desses fatores, que o
sujeito execute de modo especial o objeto, que é, em síntese, o que busca a Administração
Pública: a execução do serviço de modo particularizado, de forma a assegurar que seja
alcançado o objetivo almejado, atendendo ao interesse público'.
No que diz respeito ao preço contratado, importa registrar que cumpre ele todas as exigências
legais, como será demonstrado.
Ao iniciar a análise, chamamos atenção para o que diz a Advocacia Geral da União, por meio da
Orientação Normativa no 17, de 1o de abril de 2009: 'A razoabilidade do valor das contratações
decorrentes de inexigibilidade de licitação poderá ser aferida por meio da comparação da
proposta apresentada com os preços praticados pela futura contratada junto a outros entes
públicos e/ou privados, ou outros meios igualmente idôneos'.
Sobre esse tema, o doutrinador Marçal Justen Filho também afirma a existência de outros
métodos possíveis para se evidenciar a razoabilidade dos preços. Na impossibilidade de
justificar o preço com base em contratos anteriores firmados entre a Administração e o
particular, Marçal entende que 'o contrato com a Administração Pública deverá ser praticado em
condições econômicas similares com as adotadas pelo particular para o restante de sua
atividade profissional'.
É preciso ter em mente que o preço contratado está de acordo com o que é praticado em
mercado, observando-se ainda o que determina a Ordem dos Advogados do Brasil/PB, que, por
meio de tabela, determina os parâmetros que devem nortear tais cobranças. Além disso,
importante frisar que o preço cobrado pelo escritório foi módico, uma vez que o serviço envolve
a retomada de uma concessão de valor vultoso através de uma ação judicial que, notadamente,
se prolongará por muito tempo.
Nota-se, pois, que os valores pactuados seguiram os preços praticados no mercado. A
comparação se processou por meio de uma análise do que é usualmente cobrado, bem como o
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que é determinado pela Seccional Paraíba da OAB, que determina um valor mínimo na
cobrança das demandas referentes aos objetos em questão.
Desta feita, observados os argumentos aqui expostos, não merece guarida a eiva apontada
pela douta Auditoria, pugnando o escritório pelo acolhimento de seus esclarecimentos, com
base, inclusive, no conjunto probatório já acostado'.”
Auditoria: "Acerca da escolha da empresa contratada, são utilizados argumentos similares aos
já listados nos demais itens, em que se debateu a inaplicabilidade da inexigibilidade de licitação
ao caso em análise. Não foram inseridos argumentos suficientes para comprovar que a escolha
não infringiu os princípios da impessoalidade e eficiência, constantes do art. 37 da CF/88. Fica
mantida a irregularidade relacionada à escolha da empresa.
Em relação ao preço contratado, frisa-se que o trecho da Orientação Normativa nº 17 de 2009
da Advocacia Geral da União (AGU) foi o mesmo citado no Parecer do representante do MPjTCE
nesse mesmo caso para manter a irregularidade, antes do pronunciamento da empresa.
Nesta ocasião, apesar de mencionar o trecho da Orientação sobre como pode ser aferida a
razoabilidade dos valores contratados, o defendente não faz qualquer comparação da proposta
apresentada e os preços praticados por ela junto a outros entes.
Foi trazida aos autos a tabela de honorários da OAB-PB (Resolução 06/2017; fls. 280-308), que
sobre esse tipo de contrato diz o seguinte:
Art. 7º. O desempenho da advocacia se constitui como atividade meio. Assim, os
honorários contratados serão devidos independentemente do êxito na ação. Todavia
poderá o profissional pactuar de forma diversa, estabelecendo seu ganho em função
do êxito no procedimento.
Parágrafo único: Nos contratos de honorários advocatícios, na modalidade quota
litis, os honorários contratuais podem ser de até 30%, desde que, quando acrescidos
dos honorários de sucumbência, não ultrapassem as vantagens advindas em favor do
Cliente.
Ocorre que, fazendo-se referência ao que diz o Parecer do representante do MPjTCE nesse
mesmo caso:
No que concerne à irregularidade referente à ausência de justificativa de preço,
entende- se pela sua manutenção, vez que, de fato, não restou devidamente
demonstrada à compatibilidade entre os valores avençados e os praticados no
mercado.
(...)
Por pertinente, no caso da fixação de honorários ad exitum, que envolvam entes
públicos, devido à grandeza dos valores geralmente envolvidos, deve-se observar o
princípio da razoabilidade, e a observância de limitações a valores máximos, e não a
fixação do percentual máximo previsto na lei. Ainda mais nas hipóteses de
contratação direta, que por característica resta ausente a competição que poderia
reduzir os valores pactuados. Neste sentido: consulta no 873919 – TCE/MG.
Por isso, opina-se que deve ser mantida a irregularidade em relação à justificativa de preço.
2.5. Quanto à ausência de informação do valor dos serviços e da fonte de recurso para
pagamento da despesa decorrente (item "6-i"do relatório inicial)
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Defesa: "Com relação ao valor dos serviços e à fonte de recurso para pagamento da despesa
decorrente, consta nos autos do processo de inexigibilidade uma declaração do então
Secretário de Finanças informando que o município não arcará com despesas provenientes da
presente contratação, sendo, portanto, desnecessária a reserva/dotação orçamentária (fls. 64).
No mais, resta claramente consignado, no Termo de Referência do instrumento da
Inexigibilidade no 0005/2016 (fls. 65-66), que a contratada perceberia, 'em caso de êxito da
demanda, os honorários equivalentes a 20% (vinte por cento) do proveito econômico da
demanda, assim entendido do valor total da condenação, após o trânsito em julgado da ação,
excluindo eventual condenação em sucumbência, atualizado na forma da lei'.
Destarte, está cristalino que se trata de um contrato AD EXITUM, ou seja, de risco. Logo, não
há como precisar o valor exato da contraprestação em razão dos serviços advocatícios
realizados, porquanto este dependerá do resultado da lide, resultado este que está sujeito a
vários fatores exógenos. Não há, pois, como se admitir a alegação de que inexiste qualquer
informação acerca do valor dos serviços.
Nesta oportunidade, necessário também se faz rebater o seguinte trecho do Relatório Inicial de
fls. 12/21: (...)
Ora, o art. 85, do NCPC, disciplina os honorários sucumbenciais, não podendo estes ser
confundidos com os honorários contratuais que são balizados pela Resolução do Conselho
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de cada Estado. Logo, o dispositivo citado é
inaplicável ao caso sob análise.
Destaque-se que, na Resolução da Seccional Paraíba, que ora anexamos (doc. 3), é admitida a
cobrança de até 30% (trinta por cento) de honorários contratuais em se tratando da execução
dos serviços sob análise. Assim, o percentual que foi pactuado está dentro dos parâmetros e
limites da tabela de honorários da OAB/PB.
Já a fixação dos honorários sucumbenciais, ou seja, aquele que é pago pela parte vencida ao
advogado da parte vencedora, foram regulamentados pelo artigo 85 do NCPC.
Com a devida vênia, prejuízo maior sofrerá a população daqueles municípios que não
contrataram escritórios especializados para o ajuizamento da referida demanda, pois deixarão
de receber todo o recurso em razão da inércia e omissão da Administração, tendo em vista que
a prescrição já se consolidou em 01/01/2018, como demonstramos inicialmente.
Trazidos tais esclarecimentos, e estando claras na instrumentalização da Inexigibilidade nº
0005/2016 a precificação em percentual da contraprestação e a vinculação do pagamento ao
êxito da demanda, não há como se falar em ausência de informação do valor dos serviços e da
fonte de recurso para pagamento da despesa decorrente.
Destarte, requeremos a reconsideração da alínea “i” do item 06 do Relatório de Auditoria, tendo
em vista que o processo de Inexigibilidade foi instruído com todos os documentos e
informações necessários à sua formalização.”
Auditoria: "De fato, como alega o defendente, está descrito no contrato firmado entre as
partes que os valores a serem pagos correspondem a 20% sobre o proveito econômico da
demanda, como se lê na cláusula 4.1 (fls. 143-144). A cláusula 4.2, ademais, autoriza o
destaque dos honorários contratuais no momento da expedição dos precatórios, de modo que a
fonte dos recursos foi especificada, ainda que considerada inconstitucional e ilegal, como dito
anteriormente, no item 2.2 deste Relatório.
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De toda forma, entende-se que a irregularidade seria imputável unicamente ao gestor, de modo
que o defendente não teria responsabilidade sobre essa falha. Portanto, opina-se que pode ser
afastada, em relação ao escritório de advocacia, ora defendente, a irregularidade em comento."
2.6. Argumentação final da defesa
2.6.1. Da conclusão do relatório e sugestão de suspensão da inexigibilidade
005/2016
Defesa: “Acerca da referida suspensão, a Auditoria ratificou que:
‘Ante o exposto, essa Auditoria conclui pela IRREGULARIDADE da Inexigibilidade da Licitação nº
0005/2016. Por conseguinte, sugere-se a suspensão cautelar de todos os atos decorrentes do
procedimento mencionado, nos termos da RPL nº 02/2017, com aplicação de multa à
autoridade ratificadora/responsável e aos membros da CPL, bem como citação da mesma
autoridade para, querendo, apresentar defesa referente às irregularidades mencionadas acima
no item 06, deste relatório'.
A concessão de medida de urgência está regulamentada na RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC
Nº 10/2010, que aprovou o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e
dispôs no parágrafo primeiro do artigo 195:
Art. 195, § 1º - Poderá, ainda, o Relator ou o Tribunal determinar, cautelarmente,
em processos sujeitos à sua apreciação ou julgamento, a suspensão de procedimentos
ou execução de despesas, até decisão final, se existentes indícios de irregularidades
que, com o perigo da demora, possa causar danos ao erário.
Com a devida vênia, entendemos que a expedição de medida cautelar visando à suspensão de
procedimentos só seria possível, legítima e eficaz nos procedimentos que ainda estivessem em
tramitação, considerando que a continuidade do mesmo poderia acarretar prejuízos insanáveis
à Administração Pública.
Ocorre que os procedimentos de Inexigibilidade de Licitação são comunicados ao TCE/PB após
a sua conclusão, ou seja, o contrato decorrente visando o ajuizamento de ação judicial já foi
formalizado pelas partes e a ação já foi protocolada e distribuída.
Portanto, entendemos que, após a formalização do contrato decorrente da inexigibilidade de
licitação, não é legítimo e eficaz a expedição de medida cautelar determinando a suspensão do
processo, em harmonia com a TEORIA DO FATO CONSUMADO e o PRINCÍPIO DA SEGURANÇA
JURÍDICA, um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Ou seja, nesta fase, caberia à
Corte de Contas a concessão de medida cautelar apenas para a suspensão de execução de
despesas decorrentes do contrato.
A eventual suspensão do processo de inexigibilidade de licitação, que resultou na formalização
de contrato visando o ajuizamento de ação judicial, poderá causar prejuízos irreparáveis à
prefeitura contratante, entre eles: (a) interrupção da execução do serviço do escritório; (b)
perda de prazos processuais; (c) preclusão sobre questão de interesse do erário municipal; (d)
pode levar o município a ter que indenizar o escritório contratado sem que este último esteja
obrigado a prestar o correspondente serviço; e (e) pode levar o município a pagar honorários
sucumbenciais decorrentes da desistência do processo após a triangulação da relação
processual.
Compreende-se, ainda, que os Tribunais de Contas, como órgãos administrativos auxiliares, não
podem, de forma cautelar, sustar qualquer contrato celebrado entre a Administração e o
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particular, por não possuir tal cautelar força de autoexecutoriedade e devido à competência
exclusiva do Poder Legislativo, disciplinada no art. 71, § 1º, da CF/88, in verbis:
Art. 71, § 1º. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo
Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas
cabíveis.
Nesse sentido, nos processos judiciais decorrentes de contratos oriundos de inexigibilidade de
licitação, não há possibilidade de reversão da medida cautelar que determine a suspensão do
processo de inexigibilidade que resulte suspensão da prestação dos serviços jurídicos no
processo judicial, ou seja, o retorno ao status quo, tendo em vista que inexiste suspensão de
processo judicial, exceto por determinação do Ministro do STF, nos casos de repercussão geral
reconhecida.
Destarte, a medida cautelar sequer cumpre todos os requisitos necessários para tal feito, de
modo que imperiosa é a sua revogação e desconsideração'.
Auditoria: "Primeiramente, ressalta-se que o Tribunal de Contas tem as atribuições de assinar
prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento
da Lei, se verificada ilegalidade, e de sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado,
comunicando a decisão à casa legislativa. É a CF/88 que define tais competências, aplicáveis
por simetria às Cortes estaduais.
A Lei Orgânica do TCE-PB contém os seguintes normativos:
Art. 45. Verificada a ilegalidade de ato, contrato ou convênio, o Tribunal, na forma
estabelecida no Regimento Interno, assinará prazo para que o responsável adote as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa
dos dispositivos a serem observados.
§ 1º - No caso de ato administrativo, o Tribunal, se não atendido:
I - sustará a execução do ato impugnado, ajustes ou outros instrumentos congêneres.
II - comunicará a decisão à Assembléia Legislativa ou Câmara Municipal;
III - aplicará ao responsável a multa prevista no art. 56, IV, desta Lei.
§ 2º - No caso de contrato, o Tribunal, se não atendido, comunicará o fato à
Assembléia Legislativa ou Câmara Municipal, a quem compete adotar o ato de
sustação e solicitar, de imediato, ao Poder Executivo respectivo, as medidas cabíveis.
No caso concreto, a emissão de medida cautelar sugerida pela Auditoria no Relatório Inicial diz
respeito ao processo licitatório, considerado irregular, cuja consequência é a irregularidade de
todos os atos dele decorrentes. Não se vislumbra inaplicabilidade da emissão de medida
cautelar nessa situação. Ademais, os pressupostos para emissão da cautelar estavam presentes
quando foi emitido o Relatório Inicial – receio de grave lesão ao erário e perigo de que a
demora torne ineficaz a decisão do mérito (periculum in mora); e era plausível que fosse
julgado ilegal o procedimento, tomando-se os indícios ali listados (fumus boni iuris)."
2.6.2. Da necessidade de editar ou revogar a Resolução TC 02/2017
Defesa: "Após o julgamento do presente processo na Segunda Câmara deste TCE/PB,
requeremos, com base no princípio da fungibilidade e no artigo 17 do Regimento Interno do
TCE, que a presente matéria seja novamente apreciada pelo Tribunal Pleno desta Corte de
Contas, com o fito de editar ou até revogar a Resolução RPL TC 02/2017. Vejamos:
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'Art. 17 - Compete às Câmaras, mediante distribuição, a apreciação ou o julgamento
dos processos não relacionados nos artigos 7° e 8° deste Regimento.
§ 1°. Sempre que entender relevante, a Câmara, inclusive a requerimento do
Ministério Público junto ao Tribunal, por decisão majoritária, poderá encaminhar
qualquer processo de sua competência à apreciação ou julgamento do Tribunal
Pleno.
§ 2°. A Câmara poderá, também, encaminhar ao Tribunal Pleno, para subsidiar
decisões de competência deste, processos que tenha apreciado ou julgado.'
Data máxima vênia, entendemos que a referida Resolução está limitando a discricionariedade
dos Chefes do Poder Executivo Municipal ao determinar que eles 'se abstenham de dar
prosseguimento a processos licitatórios e a contratos advocatícios, bem como pagamento de
despesas que tenham por objeto o acompanhamento de processos judiciais e/ou
administrativos com o propósito de recuperação de créditos do FUNDEF, FUNDEB (...)'.
É evidente que a demora na mudança do entendimento pode acarretar prejuízos irreparáveis ao
erário e aos direitos dos cidadãos dos municípios, porquanto não é nada razoável paralisar ou
prejudicar o andamento da execução de sentença em curso em razão da suspensão do contrato
firmado.
Destaque-se ainda que o Tribunal de Justiça da Paraíba, em recente julgado, posicionou-se
acerca da questão. Ao analisar o Mandado de Segurança nº 0802593- 82.2017.8.15.0000,
interposto em face de medida cautelar exarada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba,
por meio da Resolução Processual RPL – TC 00002/2017, acima comentada, entendeu o Douto
Desembargador LEANDRO DOS SANTOS em decisão liminar SUSPENDER a RPL – TC
00002/2017, nos termos seguintes:
‘Tal medida, aparentemente, é danosa aos municípios, visto que interrompe serviço
sem execução, que pode ocasionar perda de prazos processuais, levando a preclusão
sobre questão de interesse do erário, dentre outros atos desidiosos, uma vez que se
encontrando os processos já em tramitação perante o Poder Judiciário, podem, a
qualquer momento, ser chamados a praticarem atos e, caso não disponham de
profissionais habilitados para tal, terão que constituir novos patronos para atuarem
nos feitos, o que, inevitavelmente, acarretará despesas desnecessárias aos cofres
públicos e inevitável procrastinação no andamento dos processos, com a consequente
demora na restituição de valores devidos às municipalidades. Assim, analisados os
elementos dos autos, vejo que a manutenção integral da decisão da Corte de Contas
importa, em um certo grau, em contrariedade à ordem e às finanças públicas, o que
me autoriza a realizar um deferimento parcial da medida liminar requerida, vez que
não se mostra compatível com o interesse público desassistir as administrações
públicas dos patronos das causas em andamento, podendo, de igual modo, provocar
danos irreparáveis ao erário, logo, neste ponto, entendo presente o requisito do perigo
da demora em favor dos 'clientes' do Impetrante, o que legitima a continuidade de
sua atuação nos feitos em andamento, sob pena do perecimento do direito das
municipalidades. Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR
requerida, para suspender a Resolução Processual RPL – TC 00002/2017 do
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, apenas no ponto em que suspende a
execução dos contratos já firmados, no sentido de salvaguardar que os interesses
das Administrações Municipais, judicializados, não sofram solução de continuidade.
Mantenho, por outro lado, todas as demais medidas determinadas pelo TCE/PB na
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referida Resolução Processual, especialmente a que proíbe o recebimento de
honorários advocatícios que estejam atrelados ao proveito econômico que os
Municípios ou o Estado da Paraíba possam auferir em virtude de serem vitoriosos
destas demandas.’
Observa-se da leitura da decisão proferida que o Nobre Desembargador atentou para o fato de
que a manutenção da cautelar pode gerar danos irreparáveis ao município, pois pode haver
perda de prazos processuais, por ser ainda a resolução contrária à ordem e às finanças
públicas, diante desse quadro não restou outra alternativa ao Desembargador se não sustar a
resolução.
Chamamos a atenção de Vossa Excelência para recente julgado prolatado por esta Corte de
Contas, onde a Douta 1ª Câmara, ao analisar o Processo TC 11787/17, que tratou da mesma
matéria ora questionada, decidiu acompanhar o voto do Nobre Conselheiro Marcos Antonio da
Costa, que, após analisar o procedimento de inexigibilidade realizado pela Prefeitura de
Campina Grande, proferiu a Decisão Singular DS1 TC Nº 0075/2017, agora reproduzida nos
termos seguintes:
‘1. CONHECER da denúncia formulada pelo Senhor BRUNO ROMERO
PEDROSA MONTEIRO, representante legal do escritório de advocacia
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS e CONCEDER
MEDIDA CAUTELAR para SUSPENDER, EM PARTE E DE IMEDIATO,
parcela dos efeitos da Inexigibilidade nº 2.04.001/2017, originária da Prefeitura
Municipal de Campina Grande, na fase em que se encontrar, com fundamento no
§1º, art. 195, do Regimento Interno deste Tribunal e nos exatos termos da novel
decisão emanada pela Relatora da Suspensão da Segurança (SS) 5182/MA STF,
Ministra Cármen Lúcia, no sentido de que o escritório advocatício JOÃO AZÊDO E
BRASILEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS DÊ SEGUIMENTO À
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, na hipótese do contrato não
ter sido rescindido por quaisquer das partes, condicionando os correspondentes
pagamentos à decisão final de mérito da matéria tratada nestes autos; [...].’
Atente Nobre Relator que o Douto Conselheiro seguiu o entendimento assentado sobre a
matéria, apresentado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão da lavra de Sua Excelência a
Ministra Carmem Lúcia, que entendeu pela continuidade da prestação dos serviços, posto que,
como dito, o maior prejudicado com a suspensão dos serviços será o Município e por
consequência seus cidadãos.
Vale salientar, ainda, que, no julgado do Processo TC 11787/17, oriundo da Prefeitura de
Campina Grande, o Nobre Conselheiro atenta para o fato de que a assinatura do contrato entre
Prefeitura e Escritório de Advocacia se deu em 26.05.2017, portanto, posteriormente, à vigência
da Resolução RPL TC nº 02/2017, ou seja, mesmo com a resolução em vigor o município
efetuou a contratação do Escritório. Não obstante, destacamos que o processo de
Inexigibilidade no 005/2016 desta Prefeitura (SOSSEGO), ocorreu ainda em 2016, em data
anterior à Resolução em questão."
Auditoria: "Primeiramente, importa salientar que do trecho da decisão do TJ-PB se extrai que
foi suspensa a RPL TC 02/2017 apenas no ponto em que esta suspende a execução dos
contratos já firmados, mantendo-se todas as demais medidas determinadas por este Tribunal
de Contas.
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Da leitura da RPL-TC-02/2017 e do Acórdão AC1-TC-00080/17, citado na referida Resolução,
ambos deste Tribunal de Contas, fica claro o posicionamento adotado por esta Corte de Contas
quanto aos contratos firmados por Prefeituras para recuperação de créditos do FUNDEF do
período de 1998 a 2006. Na RPL-TC-02/2017, o colegiado decidiu por encaminhar aos
jurisdicionados – Prefeitos e Governador – cópia da decisão adotada, que determinou ao
Prefeito que se abstivesse de dar prosseguimento à inexigibilidade e ao contrato, bem como
aos pagamentos dele decorrentes.
Sobre a decisão liminar do TJ-PB no sentido de parcialmente suspender a RPL-TC-02/2017, no
que se refere à suspensão de execução dos contratos já firmados, ressalta-se que, quando do
julgamento do mérito, a liminar foi levantada a partir do julgamento, passando, portanto, a
integralmente manter a Resolução Processual deste Tribunal:
'Desta forma, assim como assentado em minha decisão liminar, continuo entendendo
que as providências tomadas pela Corte de Contas Paraibana, objeto desta Ação, está
revestida da cautelaridade necessária a fim de resguardar o interesse público, uma
vez que, conforme a Resolução Processual RPL – TC 00002/2017, o Controle
Externo detectou que os processos licitatórios, para a contratação de prestação de
serviços advocatícios, assim como os contratos em vigência, de mesmo objeto,
firmados entre os Municípios paraibanos e os Escritórios de Advocacia, apresentam
fortes indícios de irregularidades e/ou ilegalidades.
Não vislumbro o invocado direito líquido e certo do Impetrante para suspender a
Decisão Cautelar do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, exarada no seu mais
regular exercício do dever legal, vez que compete àquela Corte não apenas a análise
posteriori das contas públicas, mas sobretudo atuar na prevenção, buscando
impedir que os danos ao erário ocorram.
Não posso, por outro lado, deixar de consignar que os causídicos possuem direito ao
labor, e por isto a sua remuneração, isto é fato inegável, aliás, um direito de natureza
constitucional, protegido não apenas a nível da legislação doméstica, mas em todos
os tratados internacionais que cuidam da matéria dos Direitos Humanos.
(...)
Isto posto, DENEGO A ORDEM requerida, ratificando a medida liminar concedida
para suspender a Resolução Processual RPL – TC 00002/2017 do Tribunal de
Contas do Estado da Paraíba, apenas no ponto em que suspendia a execução dos
contratos já firmados, no sentido de salvaguardar que os interesses das
Administrações Municipais, judicializados, não sofram solução de continuidade.
Entretanto, a partir da data deste julgamento, fica revogada a medida liminar
concedida, neste ponto.
Mantenho, por outro lado, todas as demais medidas determinadas pelo TCE/PB na
referida Resolução Processual, especialmente a que proíbe o recebimento de
honorários advocatícios que estejam atrelados ao proveito econômico que os
Municípios ou o Estado da Paraíba possam auferir em virtude de serem vitoriosos
destas demandas'.
De toda forma, não cabe a esta Auditoria limitar a aplicabilidade de uma RPL vigente nesta
Corte de Contas."
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Por serem ligados um ao outro, os dois tópicos a seguir da defesa serão abordados em
conjunto pela Auditoria:
2.6.3. Súmulas 04 e 05/2012 da OAB e Ação Declaratória de Constitucionalidade –
ADC 45
Defesa: "Em 23 de outubro de 2012, a Ordem dos Advogados do Brasil publicou, no Diário
Oficial da União (página 119, Seção 1), duas súmulas sobre a inexigibilidade de procedimento
licitatório para a contratação de serviços advocatícios por parte da Administração Pública, que
anexamos (doc. 4).

Não obstante, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB ajuizou no
Supremo Tribunal Federal Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC 45 para que a Corte
declare constitucional a inexigibilidade de licitação para contratação de advogados, por entes
públicos, conforme previsto na Lei de Licitações.
Alega na ação que, apesar dos artigos 13 (inciso V) e 25 (inciso II) da Lei no 8.666/1993
preconizarem, claramente, a possibilidade de contratação pela Administração Pública de
advogado pela modalidade de inexigibilidade, os dispositivos vêm sendo alvo de relevante
controvérsia judicial. De acordo com a OAB, o Supremo já se posicionou pela legitimidade da
contratação de advogados privados pela Administração Pública, mas a proliferação de decisões
controversas enseja uma manifestação definitiva do STF.
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Ao defender a constitucionalidade dos dispositivos, a OAB sustenta que a previsão de
inexigibilidade de procedimento licitatório aplica-se aos serviços advocatícios em virtude de se
enquadrarem como serviço técnico especializado, cuja singularidade, tecnicidade e capacidade
do profissional tornam inviável a realização de licitação.
Conforme a ADC, a inexigibilidade de licitação é o único meio para a contratação de advogados
pela Administração Pública em razão da confiança intrínseca à relação advogado e cliente.
Além disso, a inexigibilidade pode ser aplicada ainda que existam vários especialistas aptos a
prestarem o serviço pretendido pela Administração, já que todos se distinguem por
características marcadas pela subjetividade, por suas experiências de cunho particular.
Por esse motivo, utilizando-se da discricionariedade a ela conferida, avaliando conceitos
variáveis em maior ou menor grau, a Administração escolhe um dos especialistas em
detrimento dos demais existentes.
Por considerar que a previsão atende ao interesse público, cujo cerne está no benefício da
coletividade, a OAB pede o deferimento de medida cautelar e a declaração de
constitucionalidade dos dispositivos da Lei no 8.666/1993.
2.6.4. Da repercussão geral reconhecida pelo STF
Defesa: "O Supremo Tribunal Federal deu início ao julgamento do Recurso Extraordinário - RE
656558, com repercussão geral reconhecida, acerca da possibilidade de Inexigibilidade de
Licitação para contratação de serviços jurídicos por entes públicos. Segundo o relator, Ministro
Dias Toffoli, é constitucional a regra da Lei de Licitações relativa à inexigibilidade de licitação
para serviços técnicos especializados, entre os quais o texto inclui, expressamente, os serviços
jurídicos.
O julgamento foi suspenso em 14/06/2017 e será retomado em conjunto com a AÇÃO
DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE – ADC 45, ajuizada pelo Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, sobre o mesmo tema.
Não obstante, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral, TODOS os processos que
analisam a possibilidade de contratação de advogados ou sociedade de advogados, via
inexigibilidade de licitação, deveriam ser suspensos, nos termos do parágrafo quinto do artigo
1.035 do NCPC."
Auditoria: Tópicos 2.6.3 e 2.6.4 deste Relatório
"Por consistir em assunto já extensamente debatido pela Auditoria nesta e em outras ocasiões,
opta-se por não proferir maiores comentários neste ponto, reiterando-se apenas que os
serviços advocatícios podem ser contratados por meio de inexigibilidade, desde que cumpridos
todos os requisitos previstos na Lei 8.666/1993, dentre os quais a inviabilidade de competição e
a singularidade do serviço, não configurados no caso concreto."
2.6.5. Da decisão do STF que restabeleceu a atuação do TCE do Maranhão na
fiscalização de contratos de prefeituras com advogados e autorizou a dar
continuidade na prestação dos serviços contratados
Defesa: "A ministra do STF Cármen Lúcia suspendeu decisão da desembargadora do Tribunal
de Justiça do Maranhão na parte em que obstou a atuação do TCE/MA na fiscalização dos
contratos firmados, decorrentes de inexigibilidade de licitação, entre 104 municípios
maranhenses e um escritório de advocacia.
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Em 26/04/2017, a Desembargadora Relatora Substituta do Mandado de Segurança no
0002118- 03.2017.8.10.0000 'concedeu a liminar na forma requerida pela Impetrante, para
determinar a imediata suspensão das decisões proferidas pelo TCE/MA nos processos
administrativos elencados às fls. 99/102, bem como impedir qualquer ato restritivo ao ora
Impetrante, que, porventura, venha a ser praticado nos processos administrativos
supramencionados, com fundamento especial no princípio da segurança jurídica, até que seja
apreciado o mérito da presente ação mandamental'.
Nesse caso, restou comprovado que o objeto das medidas cautelares deferidas pelo Tribunal de
Contas são contratos administrativos de prestação de serviços advocatícios firmados entre um
escritório de advocacia e 104 (cento e quatro) Municípios do Estado do Maranhão, mesmo
sendo o Tribunal de Contas do Estado competente para atuar preventivamente, evitando que
ocorram danos ao erário.
Tal atuação limita-se à legislação que regulamenta a matéria, com destaque para a própria Lei
Orgânica do TCE-MA. Na espécie, o artigo 51, §§ 2º e 3º, da norma legal supracitada, dispõe
sobre a fiscalização da legalidade de contratos administrativos, dando ao TCE-MA o poder de
adotar determinadas providências, caso constatada ilegalidade no contrato firmado pela
Administração Pública.
Ocorre, todavia, que no rol das medidas legalmente e taxativamente previstas, não consta a
sustação imediata dos efeitos dos contratos em apreço pelo TCE-MA.
Portanto, a desembargadora entendeu que a Corte de Contas deveria comunicar o fato ao
Poder Legislativo Municipal de cada ente para adoção de providências, só estando autorizada a
determinar a sustação e anulação dos contratos em tela, de forma subsidiária, caso as Câmaras
Municipais permanecessem inertes durante, pelo menos, 90 (noventa) dias, conforme dicção do
artigo 51, §§ 2º e 3º, da LOTCE-MA, e não realizar, liminarmente, exame prévio de validade,
como, in casu, ocorreu.
Assim, não havendo previsão legal para a sustação dos contratos administrativos pelo TCE-MA
em sede liminar, resta evidenciada a ilegalidade do ato de suspensão dos contratos firmados
entre o escritório de advocacia e os Municípios, considerando que os procedimentos de
contratação já foram concluídos e os contratos encontram- se em execução, tornando-se, a
princípio, temerária a suspensão dos aludidos contratos.
A desembargadora concluiu carecer de legalidade e razoabilidade as medidas cautelares
deferidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.
Por outro prisma, igualmente encontra-se latente o periculum in mora, pois resta inconteste o
prejuízo que arcará caso permaneçam suspensos os efeitos dos contratos e atos deles
decorrentes, em especial a outorga de poderes para atuar nas ações já ajuizadas, movidas
pelos Municípios constituintes buscando o ressarcimento de valores oriundos do FUNDEF.
Ainda com relação ao periculum in mora, deve ser evidenciado que se encontrando os
processos já em tramitação perante o Poder Judiciário, podem, a qualquer momento, os
Municípios ser chamados a praticarem atos e, caso não contem com profissionais habilitados
para tanto, terão que constituir novos patronos para atuarem nos feitos, o que,
inevitavelmente, acarretará despesas desnecessárias aos cofres públicos e inevitável
procrastinação no andamento dos processos, bem como a demora na restituição de valores
devidos aos cofres públicos de diversas municipalidades.
No exercício do poder geral de cautela, o Tribunal de Contas pode determinar medidas, em
caráter precário, que assegurem o resultado final dos processos administrativos. Isso inclui,
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dadas as peculiaridades da espécie vertente, a possibilidade de sustação de alguns dos efeitos
decorrentes de contratos potencialmente danosos ao interesse público e aos princípios
dispostos no art. 37 da Constituição da República.
Ainda que indiretamente, a Desembargadora, de maneira genérica e abrangente, proibiu a
atuação típica e ordinária do Tribunal de Contas maranhense, órgão de fiscalização ao qual
compete a análise de legalidade de contratos firmados pela Administração Pública (art. 71 da
Constituição da República).
Entretanto, a ausência de informações sobre a tramitação das execuções promovidas, acrescida
da possibilidade de os cento e quatro Municípios contratantes suportarem prejuízos ainda mais
gravosos decorrentes do afastamento dos advogados contratados, devem ser considerados no
quadro fático posto na presente suspensão.
Como destacado, as decisões do Tribunal de Contas do Maranhão 'determin[aram] a suspensão
da (...) execução [dos contratos], com grave comprometimento de serviço já em andamento.
(...) A medida de suspensão postulada, como exposto, implicará na interrupção do
acompanhamento dos processos judiciais de execução pelo escritório. Tal medida, diante do
que já foi narrado, é extremamente danosa aos municípios, porque: (a) interrompe serviço em
execução; (b) pode ocasionar perda de prazos processuais; (c) pode ocasionar preclusão sobre
questão de interesse do erário municipal; (d) pode levar o município a ter que indenizar o
escritório contratado sem que o mesmo esteja obrigado a prestar o correspondente serviço'.
Na decisão tomada na Suspensão de Segurança – SS 5182, a ministra deferiu parcialmente o
pedido interposto pelo TCE/MA, assegurou que o TCE/MA desempenhe suas funções
institucionais e autorizou o escritório de advocacia a dar continuidade na prestação dos serviços
contratados, se o contrato não tiver sido rescindido por iniciativa de qualquer das partes.
Todavia, a remuneração pelos serviços prestados fica condicionada à solução da questão
jurídica, objeto central das representações analisadas pelo TCE/MA."
Auditoria: "Ressalta-se que a decisão monocrática da Ministra do Supremo Tribunal Federal
conclui pelo seguinte:
'Suspendo, pois, os efeitos da decisão impugnada [segurança concedida pelo TJ-PB
suspendendo a decisão do TCE-MA] quanto:
a) ao impedimento do Tribunal de Contas do Maranhão para promover 'qualquer ato
restritivo ao ora Impetrante, que porventura venha a ser praticado nos processos
administrativos supramencionados, com fundamento especial no princípio da
segurança jurídica, até que seja apreciado o mérito da presente ação mandamental'
(doc. 41).
b) ao restabelecimento da execução dos contratos, na parte em que autoriza o
pagamento de honorários à Interessada. Dada a possibilidade de os Municípios
suportarem danos advindos da ausência de defesa judicial de seus interesses, as
demais cláusulas contratuais, até decisão judicial ou administrativa contrária,
permanecem hígidas. Nesse ponto, cumpre enfatizar que, enquanto pendente a
análise e o julgamento da validade dos contratos firmados sem a realização de
licitação, os Municípios contratantes não poderão efetuar qualquer pagamento de
honorários em favor da contratada (cláusula sétima, doc. 39).
Tanto significa dizer que:
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a.1) o Tribunal de Contas maranhense deverá seguir no desempenho de suas
atribuições constitucionais;
b.1) a Interessada deverá dar seguimento à prestação dos serviços contratados, se o
contrato não tiver sido rescindido por iniciativa de qualquer das partes. A
remuneração pelos serviços prestados fica, todavia, condicionada à solução da
questão jurídica objeto central das representações analisadas pelo Tribunal de Contas
do Maranhão.
31. Pelo exposto, defiro parcialmente o pedido para suspender a decisão proferida
pela
Desembargadora
Relatora
do
Mandado
de
Segurança
nº
0002118-03.2017.8.10.0000 no Tribunal de Justiça do Maranhão na parte em que a)
obsta a atuação do Tribunal de Contas do Maranhão na fiscalização dos contratos
firmados entre os cento e quatro municípios e a Interessada; b) ao suspender as
cautelares do Tribunal de Contas maranhense, restabeleceu a execução integral dos
contratos, permitindo o pagamento de honorários à Interessada na forma combinada
e antes de finda a análise regular dos ajustes pelo órgão de fiscalização (art. 297 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 15 da Lei n. 12.016/2009). A
presente suspensão vigerá até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança nº
0002118-03.2017.8.10.0000.'
Observa-se que a matéria é alvo de profunda discussão, tanto nas instâncias do judiciário
quanto nos Tribunais de Contas. Esta Auditoria, contudo, mantém o entendimento proferido ao
longo da análise feita entre os itens 2.1 e 2.5 deste Relatório."
2.6.6. Das considerações finais e dos pedidos
Defesa: "Portanto, pelas razões de fato e de direito aduzidas, requeremos o acolhimento da
presente DEFESA, por ser tempestiva, a reconsideração do posicionamento da Auditoria e do
Ministério Público de Contas, e por conseguinte, o julgamento pela regularidade da
Inexigibilidade de Licitação no 0005/2016, que resultou no Contrato entre a Prefeitura de
SOSSEGO e o escritório MARCOS INÁCIO ADVOCACIA, em harmonia com a legislação de
regência e os princípios norteadores da Administração Pública, principalmente o da Segurança
Jurídica, um dos pilares do Estado Democrático de Direito.
Finalmente, reiteramos a observância do princípio da fungibilidade, e requeremos que, após
julgamento do presente processo, a matéria seja submetida ao Tribunal Pleno, evitando assim
prejuízos irreparáveis aos municípios que já contrataram escritórios especializados para o
ajuizamento da execução de sentença, em face da União, visando a recuperação de créditos do
FUNDEF."
Conclusão da Auditoria:
"Diante do exposto, opina-se pelo afastamento da seguinte irregularidade:
3.1. Ausência de informação do valor dos serviços e da fonte de recursos
para pagamento da despesa decorrente (item 6 i) do Relatório Inicial; item
2.5 deste Relatório)
Por outro lado, opina-se que devem ser mantidas as irregularidades a seguir:
3.2. Ratificação de inexigibilidade de licitação de serviços advocatícios para
pleitear créditos já prescritos (período de 1998 a 2006). (item 6, a) do
Relatório Inicial; item 2.1 deste Relatório)
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3.3. O caso dos autos não se enquadra em hipótese de inexigibilidade (item
6, b) do Relatório Inicial; item 2.3 deste Relatório);
3.4. Contratação desnecessária, porque os valores objeto da inexigibilidade
pode ser realizada pela Procuradoria do Município (item 6, c) do Relatório
Inicial; item 2.2 deste Relatório);
Opina-se que a redação desta irregularidade pode ser transmudada para
simplesmente 'Contratação desnecessária'.
3.5.
Ausência da comprovação da inviabilidade de competição, da
singularidade dos serviços contratados e da notória especialização do
contratado, como exige o disposto nos arts. 25 e 26 da Lei no 8.666/93
(item 6 d) do Relatório Inicial; item 2.3 deste Relatório);
3.6. Ausência de justificativa do preço e da escolha da empresa contratada
(item 6 h) do Relatório Inicial; item 2.4 deste Relatório);
Importante salientar a divergência entre o que descreve o objeto do contrato firmado e o que
alegam esta e demais defesas apresentadas no presente Processo: o primeiro faz menção a
recuperação de créditos frente à União e ligados a valores repassados a menor ao antigo
FUNDEF, ainda não contemplados por outras eventuais ações; as defesas fazem referência à
execução da sentença proferida no âmbito da Ação Civil Pública 1999.61.00.050616-0.
Frisa-se, ademais, a gravidade da cláusula contratual que estabelece o destaque dos valores
dos precatórios para pagamento de honorários advocatícios, procedimento considerado
inconstitucional e ilegal segundo entendimento do TCU, com o qual concorda esta Auditoria."
Instado mais uma vez a se pronunciar, o Ministério Público de Contas emitiu o Parecer nº
00170/20, fls. 402/408, da lavra do d. Procurador Marcílio Toscano Franca Franca, em que manteve
os termos do Parecer anterior, de nº 00422/18, fls. 184/195, “acrescentando, porque pertinente ao
tema, um adendo especificamente acerca do pagamento de honorários advocatícios com créditos
provenientes do FUNDEF/FUNDEB, decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida pela 1ª Seção,
na análise do Recurso Especial nº1703697/PE, o Ministro Og Fernandes, relator do caso, afirmou que:
‘Constatada a vinculação constitucional e legal específica dos recursos do
Fundef/Fundeb bem como a manutenção dessa característica mesmo quando
referidos valores constarem de título executivo judicial, inexiste possibilidade
jurídica de aplicação do artigo 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906/94, sob pena de
caracterizar verdadeira desvinculação que, a toda evidência, é expressamente
proibida por lei e não encontra previsão constitucional.’

Acerca desse ponto, o parágrafo único art. 8º da LRF, assim preconiza:
‘Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão
utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso’.”
É o relatório, informando que os responsáveis e seus Advogados foram intimados para esta
sessão de julgamento.

VOTO DO RELATOR
Cumpre informar, inicialmente, que o objeto da licitação é análogo ao apreciado nos autos do
Processo TC 18038/16, avocado ao Tribunal Pleno por ato do Relator, Conselheiro Fernando
JGC

Fl. 35/40

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª Câmara
PROCESSO TC Nº 09205/17
Rodrigues Catão, dada a importância da matéria em face dos valores envolvidos, cuja decisão
consistiu, conforme RESOLUÇÃO RPL TC 02/2017, publicada em 13/03/2017:
1. Determinar cautelarmente aos Chefes do Poder Executivo Municipal e, bem assim, ao Chefe do
Poder Executivo Estadual, para que se abstenham de dar prosseguimento a procedimentos
licitatórios e a contratos advocatícios, bem como, pagamento de despesas que tenham por objeto
o acompanhamento de processos judiciais e/ou administrativos com o propósito de recuperação
de créditos do FUNDEF, FUNDEB e recursos oriundos do programa de repatriação,
inadmitindo-se a repetição de tais contratos ou a edição de outro ato, até decisão final de mérito;
2. Assinar o prazo regimental de 15 (quinze) dias aos Chefes do Poder Executivo Municipal e,
bem assim, ao Chefe do Poder Executivo Estadual para encaminharem toda e qualquer
documentação relacionada a contratos deste jaez, para fins de análise pela unidade de instrução
e posterior deliberação desta Corte, sob pena de multa e responsabilização pelas despesas que,
por ventura venham a ser pagas, ao arrepio da lei, além de outras cominações legais;
3. Recomendar aos jurisdicionados (Governador e Prefeitos) para que, no caso de celebração de
contratos desta espécie, atentar para a possibilidade de cobrança indevida de honorários
advocatícios em relação a exercícios cobertos pela prescrição;
4. Encaminhar aos jurisdicionados supracitados cópia da decisão adotada em sede de medida
cautelar pelo Conselheiro Fernando Rodrigues Catão, referendada pela 1ª Câmara e
consubstanciada no Acórdão AC1 TC 0080/2017, em virtude da celebração de contratação
direta de escritório de advocacia, para fins de acompanhamento de processos judiciais com o
objetivo de recuperação de créditos do FUNDEF, que deixaram de ser repassados aos
municípios em decorrência da subestimação do VMAA (Valor Mínimo Anual por Aluno),
utilizando-se da modalidade de Licitação INEXIGIBILIDADE.
Ainda assim, cabe fazer breves comentários sobre a matéria, com destaque à falta de
complexidade ou singularidade dos serviços, vez que se trata, em resumo, de cumprimento de
sentença prolatada em sede de Ação Civil Pública, de nº 1999.61.00.050616-0, ajuizada em 1999 e
transitada em julgado em 2015, como vem enfaticamente defendendo a defesa, cujo pedido dispensa
a atuação de equipe de especialistas, sobretudo porque o próprio Ministério Público Federal iniciou a
execução do julgado, consoante Nota Técnica nº 529/2017/REGIONAL/MA, expedida pela
Controladoria Geral da União, citada pelo Ministério Público de Contas, fls. 186/187, in verbis:
“Os escritórios têm firmado contrato com as administrações municipais sem o devido processo
licitatório, com falso fundamento na hipótese de inexigibilidade de licitação, conforme explicado
na Nota Técnica nº 430/2017. Esses pedidos de cumprimento de sentença individuais,
ajuizados Brasil afora, prejudicam duplamente o sistema educacional público brasileiro,
adicionalmente ao prejuízo já sofrido por não ter recebido os valores devidos à época. Primeiro,
porque pode gerar formas discrepantes de pagamento do passivo. Cada município executante
receberia os valores a que tem direito em uma data diferente, a depender do trâmite processual e
da contratação ou não do escritório. Demais disso, considerando a crise econômico financeira
porque passa o país, é possível que alguns municípios recebam em curto espaço de tempo,
enquanto outros passem anos a fio sem conseguir receber nenhum valor. Essas diferenças
deturpam um dos objetivos da criação do fundo – promover a universalização da qualidade do
ensino fundamental público, bem como da própria Ação Civil Pública nº 1999.61.00.0506160,
que era ver o FUNDEF sendo recomposto da mesma forma para todos os municípios
prejudicados.
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Em segundo lugar, as ações promovidas pelos escritórios de advocacia, caso prosperem, irão
subtrair parcela significativa dos recursos recuperados pelos municípios que os contrataram.
De 15% a 20% do total executado serão destinados para pagamento de honorários advocatícios,
em vez de serem canalizados para a educação, contrariando, uma vez mais os objetivos do
FUNDEF que era garantir recursos específicos destinados exclusivamente para o ensino
fundamental e valorização do magistério.”
(...)
“Não
custa
lembrar,
conforme
já
se
delineou
na Nota Técnica nº
430/2017/NAE/MA/Regional/MA, que a contratação desses escritórios é desnecessária e causa
prejuízo ao erário, posto que o próprio autor da ACP nº 1999.61.00.0506160 - o Ministério
Público Federal – iniciou a execução do julgado, sem nenhum custo para os municípios”.
Além dessa observação, que justificaria satisfatoriamente ser desnecessária a contratação em
exame, a Auditoria anota que subsistem as seguintes irregularidades nos autos em exame:
1. O caso dos autos não se enquadra em hipótese de inexigibilidade
2. Ausência da comprovação da inviabilidade de competição, da singularidade dos serviços
contratados e da notória especialização do contratado, como exige o disposto nos arts. 25 e
26 da Lei nº 8.666/93
Em resumo, o representante do escritório contratado alega que a “a jurisprudência é
uníssona sobre a possibilidade de contratação direta de serviços advocatícios, via
inexigibilidade de licitação, quando a matéria se revestir de caráter singular, sendo lícito ao
administrador, movido pelo interesse público primário e utilizando a discricionariedade,
escolher o melhor profissional para o desempenho da atividade técnica específica”. Cita a
Resolução Normativa RN TC 07/2010 deste Tribunal, em cujo art. 6º preconiza que “as
contratações de serviços técnicos especializados de mesma natureza, tais como serviços de
consultoria, projetos de arquitetura ou engenharia, serviços de advocacia, serviços de
contabilidade, constituem, para cada natureza, parcela de um mesmo objeto para fins de
apuração de fracionamento irregular de despesas, ressalvados, na forma da lei, os casos de
inexigibilidade de licitação, quando atendidos os preceitos dos artigos 25 e 26 da Lei
8666/93”. Por fim, justifica que a singularidade reside no fato de que caberia ao escritório a
elaboração dos cálculos do quantum a União deveria pagar ao município.
A Auditoria não acata os argumentos, fls. 378/379, citando importante fragmento extraído
do Parecer Ministerial, in verbis:
(...)
“No caso específico dos autos, trata-se de ação judicial para recuperação de créditos
do FUNDEF, que possui especificidades que merecem ser colacionadas aos autos.
• O tribunal de Contas do Estado do Maranhão suspendeu 104 processos para
contratação de assessoria jurídica para obtenção de créditos do FUNDEF,
decorrentes de diferenças do FUNDEF pela subestimação do valor mínimo anual por
aluno (VMAA). Objeto de apreciação em sede de SUSPENSÃO DE SEGURANÇA
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nº. 5.182. O pretório excelso manteve a
suspensão dos contratos. Repise-se, com o mesmo objeto dos presentes autos.
• Do objeto contratado apreende-se que os serviços avençados não revelam nenhuma
complexidade ou natureza singular. Uma vez que de fato consiste no cumprimento
de sentença proferida em decorrência de Ação Civil Pública nº.
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1999.61.00.050616-0, ajuizada pelo Ministério Público Federal em 1999, com o
trânsito em julgado em 2015.”
Quanto à menção feita à Resolução RN TC 07/2010, o art. 6º citado pelo defendente
preconiza a excepcionalidade de contratação direta via inexigibilidade de licitação desde que
atendidos os requisitos contidos nos arts. 25 e 26 da Lei de Licitações e Contratos. Assim,
dispensa algum comentário.
No atinente aos cálculos, a Auditoria cita decisão do TCU sobre a matéria, fl. 379,
consubstanciada no Acórdão 1824/2017 - Plenário, verbatim:
“24. A respeito dos questionamentos dos cálculos a serem feitos sobre a
complementação da União, sempre a menor, o STJ decidiu, pelo rito dos recursos
repetitivos, pelo dever da União de efetuar o cálculo do VMAA na forma
determinada em lei, e repassar aos entes federados os valores que deixaram de ser
complementados quando dos repasses dos recursos do Fundef (REsp
1.105.015/BA).”
3. Contratação desnecessária
O defendente anota, em síntese, contradição na análise técnica, destacando que a Auditoria
teria entendido prescritos os créditos e, ao mesmo tempo, se posicionado pela realização do
pleito através de procuradoria municipal. Adianta, ainda, que a desnecessidade da
contratação diz respeito à opinião pessoal do analista, que desconhece o fato de a
Prefeitura de Sossego não dispor de procuradoria própria. Enumera, segundo sua visão,
equívocos da Auditoria, a saber: “(i) não se trata de créditos do FUNDEB, e sim do FUNDEF;
(ii) os créditos não se encontram prescritos, conforme já reconhecido pela auditoria no
Relatório de Análise de Defesa (fls. 171/197) do Processo TC Nº 06689/17; (iii) não se trata
de despesa ineficiente, ineficaz e não econômica para os cofres públicos, pois trata-se de
contratação ad exitum, ou seja, não há nenhum dispêndio financeiro por parte do
município; (iv) não há obrigatoriedade legal para a realização de concurso público para o
cargo de procurador/advogado dos municípios, portanto, não há falar em burla à exigência
constitucional”.
A Equipe Técnica rebate, informando que seu entendimento foi no sentido de que “ainda
que não estivessem prescritos tais débitos, o município poderia pleitear o repasse em juízo
utilizando-se de procuradores municipais disponíveis”, bem assim enfatiza que a referência
a FUNDEB e não a FUNDEF em nada prejudica a análise, lembrando que o primeiro sucedeu
ao segundo. Destaca, ainda, que o município teria dispêndio com a contratação, vez que os
honorários seriam subtraídos do total recebido, reduzindo o valor a ser destinado ao
desenvolvimento do ensino local. Repisou o fato de ser desnecessária a contratação, em
razão de que se trata de mera execução de sentença proferida no âmbito de ACP, para o
que o próprio Ministério Público Estadual poderia ser acionado, como ocorreu no Estado do
Maranhão.
O Relator acompanha, ipsis litteris, a instrução.
4. Ausência de justificativa do preço e da escolha da empresa contratada
Quanto ao preço, o defendente justifica, resumidamente, que seguiu parâmetro de mercado
e obedeceu tabela de valores mínimos determinados pela Seccional Paraíba da OAB.
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No que concerne à escolha do escritório, seu representante alega, em resumo, que o fator
confiança prepondera, citando decisões nesse sentido, com destaque de que a recuperação
de créditos detém natureza específica, exigindo assim conhecimento especializado.
A Equipe Técnica de Instrução não altera o entendimento, ressaltando que o defendente
repete alegações a respeito do já debatido tema da inaplicabilidade da inexigibilidade no
presente caso, nada argumentando a respeito da não infringência dos princípios da
impessoalidade e eficiência, constantes do art. 37 da CF, na escolha do escritório. Quanto
ao preço, também não altera o entendimento, citando trecho do Parecer ministerial:
“No que concerne à irregularidade referente à ausência de justificativa de preço,
entende-se pela sua manutenção, vez que, de fato, não restou devidamente
demonstrada a compatibilidade entre os valores avençados e os praticados no
mercado.
(...)
Por pertinente, no caso da fixação de honorários ad exitum, que envolvam entes
públicos, devido à grandeza dos valores geralmente envolvidos, deve-se observar o
princípio da razoabilidade, e a observância de limitações a valores máximos, e não a
fixação do percentual máximo previsto na lei. Ainda mais nas hipóteses de
contratação direta, que por característica resta ausente a competição que poderia
reduzir os valores pactuados. Neste sentido: consulta nº 873919 – TCE/MG.”
O Relator acompanha os entendimentos concordantes da unidade de instrução e do
Parquet.
5. Ratificação de inexigibilidade de licitação de serviços advocatícios para pleitear créditos já
prescritos (período de 1998 a 2006)
O representante do escritório contratado, resumidamente, alega que os créditos não
estariam prescritos em razão da interrupção dos prazos provocada pelo ajuizamento (em
1999) e trânsito em julgado (em 2015) da ação Civil Pública 1999.61.00.050616-0.
A Auditoria rebate, fl. 368, se reportando ao objeto contrato, que é “(...) elaboração,
manejo e acompanhamento judicial de demanda com o fito de recuperação de crédito do
FUNDEF, (...), compreendidos entre os anos de 1998 e 2006, (...), e que não foram
alcançadas por eventual demanda própria ou executiva já existente, (...)”, ou seja, o
escritório não foi contratado para dar cumprimento à sentença da ACP retromencionada,
entrando em conflito com a defesa do gestor, que é no sentido de que o escritório
contratado faria as demandas necessários à execução da sentença proferida na ACP.
Feitas essas observações, o Relator acompanha os entendimentos concordantes da Auditoria e
do Parquet, destacando, sobretudo, a inobservância dos requisitos da inviabilidade de competição,
singularidade do serviço e notória especialização, conforme dispõe o art. 253 da Lei nº 8666/93.
Esta Corte de Contas, em diversos julgados, entendeu que não há singularidade na matéria
analisada, vez que se trata de mera petição de execução de sentença, cujos cálculos são da
responsabilidade do Tribunal de Contas da União, consoante já mencionado.
3

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
(...)
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou
empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;
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Da mesma forma, relativamente à notória especialização, entende este Tribunal que os serviços
não exigem uma formação profissional suficientemente complexa a ponto de afastar a ampla
competitividade. Trata-se, na verdade, de serviços repetitivos e comuns, que dispensam a notória
especialização.
Cumpre informar que não há no SAGRES qualquer registro de despesa tendo como credor o
escritório contratado, desde a celebração do contrato.
Isto posto, e considerando o julgamento irregular de diversos processos de objeto análogo,
como os de nº TC 09115/15, 05716/16, 06309/16 e 10071/17, o Relator, em concordância com o
Parquet, vota pela:
a)

Irregularidade do procedimento em exame, sem multa, ante a inexistência de pagamentos
ao escritório contratado, desde a assinatura da avença (19/12/2016 - fls. 143/146),
conforme consulta ao SAGRES, realizada com utilização do CNPJ 08.983.619/0001-75; e

b)

Recomendação à Prefeitura para que se abstenha de efetuar quaisquer despesas com base
na Inexigibilidade de Licitação em exame, sob pena de glosa e de aplicação de penalidade
pecuniária.

DECISÃO DA SEGUNDA CÂMARA
Vistos, relatados e discutidos os autos da Inexigibilidade de Licitação nº 05/2016 e do Contrato
nº 48/2016-CPL, procedidos pela Prefeitura Municipal de Sossêgo, através do ex-prefeito Carlos
Antônio Alves da Silva, objetivando a “contratação de escritório de advocacia com serviços técnicos
profissionais especializados, para elaboração, manejo e acompanhamento judicial de demanda com o
fito de recuperação de crédito do FUNDEF, em face da UNIÃO, compreendidos entre os anos de 1998
e 2006, que deixaram de ser repassados ao Município em face da ilegal fixação nacional do valor
mínimo anual por aluno, na forma da lei nº 9.424/93, e que não foram alcançados por eventual
demanda própria ou executiva já existente, com efetiva atuação em qualquer juízo, instância ou foro
da Justiça Federal, além dos tribunais superiores sediados em Brasília/DF”, tendo como contratada a
empresa MARCOS INÁCIO ADVOCACIA, CNPJ 08.983.619/0001-75, ACORDAM os Conselheiros
integrantes da 2ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, por unanimidade, na
sessão realizada nesta data, em:
I.

JULGAR IRREGULAR o procedimento em exame, sem multa, ante a inexistência de
pagamentos ao escritório contratado, desde a assinatura da avença (19/12/2016),
conforme consulta ao SAGRES, realizada com utilização do CNPJ 08.983.619/0001-75; e

II.

RECOMENDAR à Prefeitura que se abstenha de efetuar quaisquer despesas com base na
Inexigibilidade de Licitação em exame, sob pena de glosa e de aplicação de penalidade
pecuniária.
Publique-se e cumpra-se.
TCE/PB – Sessão Remota da 2ª Câmara
João Pessoa, 22 de setembro de 2020.
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