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ACÓRDÃO

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER  C/C  COBRANÇA  –  PROFESSORA 
MUNICIPAL -  RATEIO DAS SOBRAS DO FUNDEB 
DECORRENTES  DE  AJUSTE  FINANCEIRO 
OCORRIDO EM ABRIL DE 2011 -  PROCEDÊNCIA 
DO  PEDIDO,  SOB  O  FUNDAMENTO  DE  QUE 
HOUVE  O  RECONHECIMENTO  DO  PEDIDO  – 
APELAÇÃO  CÍVEL –  REMESSA  NECESSÁRIA 
RECONHECIDA  DE  OFÍCIO – PRELIMINAR  DE 
DENUNCIAÇÃO À  LIDE  DO MEC  –  REJEIÇÃO  – 
PREFACIAL  DE  PERDA  DO  OBJETO  QUE  SE 
CONFUNDE  COM  O  MÉRITO  –  AUSÊNCIA  DE 
RATIFICAÇÃO  PELO  PROMOVIDO/APELANTE  – 
PAGAMENTO  DE  RATEIO  NO  FINAL  DO 
EXERCÍCIO  FINANCEIRO  DE  2011  –  SITUAÇÃO 
DIVERSA  DA  PERSEGUIDA  NA  INICIAL  – 
INTELIGÊNCIA DO ART. 21, DA LEI Nº 11.494/07 - 
INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL - IMPOSSIBILIDADE 
DO PAGAMENTO – ENTENDIMENTO SUMULADO 
DESTA CORTE DE JUSTIÇA –  PROVIMENTO DO 
RECURSO E DA REMESSA. 

- A preliminar de denunciação à lide do Ministério da 
Educação  não  merece  prosperar,  uma  vez  que  a 
demanda se refere à verba transferida, em definitivo, 
pela União ao acervo patrimonial do Município, sem 
contar  que  aquele  órgão  Federal  da  Administração 
Direta não conta com personalidade jurídica para ser 
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demandado na esfera jurisdicional.

- Na hipótese vertente, não houve a perda do objeto 
da  ação  ou  o  reconhecimento  do  pedido,  pois  o 
alegado pagamento do rateio de verbas provenientes 
do FUNDEB em dezembro de 2011, com fulcro no art. 
21, da Lei nº 11.494/07, nada tem a ver com o pedido 
constante  da  inicial,  que  se  refere  à  repartição  de 
quantias referentes ao mês de abril do período, pagas 
a título de complementação,  nos termos do art.  6º, 
§2º, do mesmo normativo.

- “Súmula nº 45. O rateio das sobras dos recursos do 
FUNDEB  fica  condicionado  à  existência  de  lei 
municipal regulamentado a matéria.”

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível deste Eg. 

Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em dar provimento à remessa 
e ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator e da certidão de fl. 99.

RELATÓRIO

Antônia Laureano da Costa ajuizou ação de obrigação de fazer 
c/c cobrança em face do Município de Maturéia, alegando que, em abril de 
2011,  o  promovido  recebeu  uma  considerável  quantia  em  dinheiro  do 
Ministério da Educação (R$ 90.786,12).

Assevera que esse montante decorre de uma complementação 
decorrente do repasse, feito a menor, da verba oriunda do FUNDEB (Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação) no exercício financeiro de 2010.

Noticia  que,  segundo  o  art.  22  da  Lei  nº  11.494/2007,  pelo 
menos 60% (sessenta por cento) dos recursos acima mencionados deveriam 
ser destinados ao magistério, fazendo, por isso, jus ao recebimento de parte 
desse percentual,  já  que exerce o cargo de professora na  municipalidade 
demandada.

Requer, por tais motivos, o rateio dos 60% (sessenta por cento) 
da quantia remetida pelo Ministério da Educação, bem como a condenação ao 
pagamento da cota-parte que entende ter direito.

Citado,  o  promovido  apresentou  contestação,  arguindo,  em 
sede de preliminar, a perda do objeto, sob o argumento de que no final do ano 
de  2011  honrou  com  o  pagamento  do  rateio  do  FUNDEB,  bem  como  a 
denunciação  à  lide  do  Ministério  da  Educação.  No  mérito,  ressalta  o 
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adimplemento de suas obrigações, requerendo a improcedência da demanda.

Durante  o  trâmite  do  feito,  a  promovente  acostou  petição 
informando que o réu reconheceu o pedido quando suscitou a preliminar de 
perda  do  objeto,  argumento  acolhido  pelo  Juízo  sentenciante,  que  julgou 
procedente a demanda, com fulcro no art. 269, II, do CPC.

Inconformado com o teor do decisum, o promovido apresentou 
recurso apelatório, repisando as preliminares trazidas na peça de defesa. No 
mérito, aduz que a possibilidade de rateio somente deve ser aferida no final 
do exercício financeiro e que inexiste lei que o obrigue a proceder da forma 
pretendida. Ao final, pugna pelo provimento do apelo, para que seja julgados 
improcedentes os pedidos.

Mesmo intimado, a apelada não apresentou contrarrazões. 

O Ministério Público, nesta instância, opinou pela rejeição das 
preliminares, deixando de se manifestar sobre o mérito recursal.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINARES

De  início,  quanto  à  preliminar  de  denunciação  à  lide  do 
Ministério da Educação, penso que a mesma não merece prosperar, uma vez 
que a demanda se refere à verba transferida, em definitivo, pela União ao 
acervo patrimonial  do Município,  sem contar  que aquele órgão Federal  da 
Administração  Direta  não  conta  com  personalidade  jurídica  para  ser 
demandado na esfera jurisdicional. Logo, rejeito a preliminar. 

No tocante à  prefacial  de perda do objeto,  creio  que ela se 
confunde com o mérito, razão pela qual será apreciada no momento oportuno.

MÉRITO

Pelo  que  se  colhe  do  caderno  processual,  a  sentença  sob 
apreço julgou procedente a lide sob o entendimento de que o promovido, ora 
apelante, reconheceu o pedido autoral.

O trecho da contestação que fez o sentenciante chegar a essa 
conclusão foi o tópico referente à preliminar de perda do objeto, repisada no 
presente apelo, no qual o recorrente alega que efetivou o rateio de sobras das 
verbas repassadas pelo FUNDEB no mês de dezembro de 2011.

A petição apresentada pela autora/apelada (fls. 68/69) também 
colaborou com a formação do posicionamento ilustrado no decisum, vez que 
nela se afirma o reconhecimento do pedido pelo réu, tendo sido justamente 
esse o fundamento utilizado pelo Magistrado.
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Todavia, entendo que não houve a perda do objeto, tampouco o 
reconhecimento do pedido pelo réu, pelo motivos que passo a expor.

Colhe-se da exordial que o intento da apelada é a imputação 
em responsabilidade do Município promovido de promover o rateio, entre os 
professores, do percentual de 60% (sessenta por cento) do repasse do ajuste 
financeiro de recursos do FUNDEB ocorrido no mês de abril/2011 (fls. 15/18).

Consoante  se  extrai  da  Portaria  nº  380,  do  Ministério  da 
Educação (fl.  15), a transferência do referido montante decorreu do art. 6º, 
§2º, da Lei nº 11.494/07, e teve razão de existir pela constatação do repasse 
insuficiente  de  recursos  do  FUNDO  que  a  municipalidade  fazia  jus  no 
exercício de 2010. O texto legal em comento está assim disposto:

“Art. 6º […]. §2º. A complementação da União a maior ou a 
menor em função da diferença entre a receita utilizada para 
o cálculo e a receita realizada do exercício de referência 
será  ajustada  no 1º  (primeiro)  quadrimestre  do  exercício 
imediatamente  subseqüente  e  debitada  ou  creditada  à 
conta específica dos Fundos, conforme o caso.”

Já o dispositivo utilizado pela recorrente para lastrear seu pleito 
está inserido no art. 22, da Lei nº 11.494/07, vejamos:

“Art.  22.  Pelo  menos  60%  (sessenta  por  cento)  dos 
recursos  anuais  totais dos  Fundos  serão  destinados  ao 
pagamento  da  remuneração  dos  profissionais  do 
magistério da educação básica em efetivo exercício na rede 
pública.”

Essa norma destaca  expressamente que os profissionais  do 
magistério terão direito a, pelo menos, 60% (sessenta por cento) dos recursos 
anuais totais repassados pelo FUNDEB aos entes da Federação, sendo que 
sua  interpretação  deve  estar  atrelada  ao  que  estabelece  o  artigo  21  do 
mesmo regramento federal, in verbis:

“Art.  21.   Os  recursos  dos  Fundos,  inclusive  aqueles 
oriundos  de  complementação  da  União,  serão  utilizados 
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no 
exercício  financeiro  em  que  lhes  forem  creditados,  em 
ações  consideradas  como  de  manutenção  e 
desenvolvimento  do  ensino  para  a  educação  básica 
pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996.” 

A regra  jurídica  acima grafada ressalta,  literalmente,  que os 
recursos do FUNDEB,  inclusive aqueles referentes a complementos da 
União, integram o exercício financeiro em que foram creditados, o que me faz 
constatar  que o ajuste  financeiro  sob análise,  embora decorra  de repasse 
insuficiente do ano de 2010, faz parte do exercício financeiro de 2011, haja 
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vista ter sido depositado no mês de abril desse período.

Partindo  dessa  premissa,  constata-se  facilmente  que  o 
apelante,  ao  manifestar  a  suposta  perda  do  objeto,  somente  informou  o 
cumprimento do texto legal acima especificado, vez que procedeu ao rateio, 
em dezembro de 2011,  considerando todo o exercício financeiro  e  não o 
ajuste ocorrido em abril  do mesmo ano,  situação que,  decididamente,  não 
ratifica o direito perseguido na inicial.

Assim,  não  restam  dúvidas  de  que  não  houve  a  perda  do 
objeto da ação ou o reconhecimento do pedido, pois o pagamento do rateio 
em dezembro de 2011, alegado pelo recorrente, nada tem a ver com o pedido, 
que se refere à repartição de quantias referentes ao mês de abril do período.

Tal conjuntura, em verdade, rechaça o que é pleiteado na peça 
vestibular, pois, com base na legislação supra, a insurgente não tem o direito 
a receber qualquer cota decorrente da verba transferida em abril, eis que esta 
não  pode  ser  considerada  isoladamente  para  efeito  do  cálculo  dos  60% 
(sessenta  por  cento)  dos  valores  do  FUNDEB relativos  ao  pagamento  do 
magistério,  devendo  esse  percentual  ser  aferido  com  base  em  todo  o 
exercício financeiro. 

Ademais,  há  notícia  no  caderno  processual,  mais 
especificamente, no presente apelo,  de que inexiste qualquer lei  municipal 
regulando o rateio de sobras de verbas provenientes do FUNDEB, argumento 
não rechaçado pela autora, que optou por não apresentar contrarrazões.

Esse fato, por si só, já fulminaria o direito pretendido, haja vista 
o enfrentamento por este Tribunal da questão, o que resultou na edição da 
súmula nº 45, que está assim estabelecida:

“Súmula  nº  45.  O  rateio  das  sobras  dos  recursos  do 
FUNDEB fica condicionado à  existência  de lei  municipal 
regulamentado  a  matéria.”  (Súmula  editada  por  força  da 
decisão prolatada nos autos do Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência  nº.  2000682-73.2013.0000,  julgado  em 
07/04/2014, tendo as conclusões do Acórdão sido publicadas 
no DJ de 22/04/2014) 

Assim, mesmo que o Município tenha realizado uma repartição 
entre os professores em dezembro de 2011, que, repito, não tem qualquer 
relação com o caso presente, o mesmo não era obrigado a proceder dessa 
forma  até  a  edição  de  lei  local  regulamentadora,  o  que  não  afastaria  a 
responsabilidade  administrativa  dos  seus  dirigentes  acaso  restasse 
confirmada a violação ao art. 22, da Lei n° 11.494/07. 

Ante todo o exposto,  voto pelo provimento do recurso e da 
remessa,  para  julgar  improcedentes os pedidos.  Custas e  honorários 
advocatícios pela autora, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 
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termos do art.  20, §4º,  do CPC. Aplica-se, em favor da promovente, o 
disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50.

É como voto.

Presidiu a Sessão o  Exmo. Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes.  Participaram do  julgamento  o  Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz 
(relator),  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  e  o  Exmo.  Dr 
Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paula Ferreira Lavor, 
Promotor de Justiça Convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 07 de agosto de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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