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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  - 
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  –  APELAÇÃO 
CÍVEL  -  VERBA PAGA PELA UNIÃO A TÍTULO DE 
COMPLEMENTAÇÃO,  NOS  TERMOS DO ART.  6º, 
§2º,  DA  LEI  Nº  11.494/07  –  MONTANTE 
PERTENCENTE  AO  EXERCÍCIO  FINANCEIRO  – 
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONSIDERÁ-LO 
INDIVIDUALMENTE  PARA EFEITO  DE  RATEIO  – 
INTELIGÊNCIA DOS  ARTS.  21  E  22,  DA LEI  Nº 
11.494/07  –  IMPROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS, 
INDEPENDENTEMENTE  DA EXISTÊNCIA  DE  LEI 
MUNICIPAL  REGULADORA  –  DESPROVIMENTO 
DO RECURSO. 

− Não  poderia  a  apelante  considerar 
isoladamente verba repassada através do FUNDEB a 
título  de  complementação  (art.  6º,  §2º,  da  Lei  nº 
11.494/07), para efeito do cálculo dos 60% a serem 
direcionados  ao  magistério,  já  que esse percentual 
deverá ser contabilizado juntamente com as demais 
quantias  transferidas  durante  todo  o  exercício 
financeiro  em  que  foram  creditadas,  assim  como 
dispõem os art. 21 e 22, da Lei nº 11.494/07.
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VISTOS, relatados e discutidos os autos acima, 

ACORDAM,  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  NEGAR 
PROVIMENTO  AO  RECURSO,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da 
certidão de julgamento de fl. 109.

RELATÓRIO

Maria Sonha Ramalho da Silva ajuizou ação de obrigação de 
fazer c/c cobrança em face do Município de Condado, alegando que, em abril 
de  2011,  o  promovido  recebeu  uma  considerável  quantia  em  dinheiro  do 
Ministério da Educação (R$ 65.103,20).

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, sustentando, em 
síntese, que inexiste lei local que autorize a concessão de abono referente ao 
rateio  das  sobras  do  FUNDEB  e  que  o  pleito  encontra  óbice  nas  regras 
constitucionais de cunho orçamentário.

Durante  o  trâmite  processual,  a  promovente  acostou  norma 
municipal que, segundo ela, trata do rateio perseguido.

Na  sentença,  a  MM.  Juíza  da  Comarca  de  Malta  julgou 
improcedentes os pedidos.

Inconformada  com  o  teor  do  decisum,  a  promovente 
apresentou  recurso  apelatório,  repisando  a  existência  de  Lei  Municipal 
tratando do rateio.

Aduz  que  seu  intento  é  receber  o  rateio  dos  recursos  do 
FUNDEB repassados por meio de ajuste financeiro firmado com a União em 
abril de 2011. No mais, repisa o que foi argumentado na inicial e pugna pelo 
provimento do apelo, para que seja julgado procedentes os pedidos.
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Mesmo intimado, o apelado não apresentou contrarrazões. 

O Ministério Público,  nesta instância, opinou pelo provimento 
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Como se sabe, esta Corte de Justiça, recentemente, editou a 
súmula nº 45, a qual destaca que  “O rateio das sobras dos recursos do 
FUNDEB fica condicionado à existência de lei municipal regulamentado 
a matéria.” 

No caso dos autos, a recorrente acostou a Lei Municipal nº 17, 
de 26 de janeiro de 2011, que dispõe, em seu art. 101, o seguinte:

“Art.  101 – No final  de cada exercício,  ocorrendo sobras 
dos recursos do FUNDEB, no tocante aos 60% (sessenta 
por  cento),  será  repassado  aos  professores  em  efetivo 
exercício de suas funções, em forma de abono.” 

De fato,  há um regulamento municipal  tratando do rateio  do 
FUNDEB,  o  que  atende  a  determinação  constante  do  posicionamento 
sumulado deste Tribunal. Entretanto, na hipótese vertente, mesmo existente o 
dispositivo legal supracitado, o pleito da apelante não rende acolhida, pelos 
motivos que passo a expor.

Conforme se observa da exordial  e do recurso apelatório,  o 
intento da insurgente diz respeito à existência ou não da responsabilidade do 
Município promovido/apelado 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. 17/20).

Consoante  se  extrai  da  Portaria  nº  380,  do  Ministério  da 
Educação (fl. 17), a transferência do referido montante decorre do art. 6º, §2º, 
da Lei nº 11.494/07, e teve razão de existir devido à constatação do repasse 
insuficiente  de  recursos  do  FUNDO  que  a  municipalidade  apelada 
efetivamente 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.”

O dispositivo utilizado pela recorrente para lastrear seu pleito 
está inserido no art. 22, da Lei nº 11.494/07, vejamos:
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“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 porcento) 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 
vista ter sido depositado no mês de abril desse período.

Partindo dessa premissa,  não poderia  a  apelante considerar 
isoladamente a complementação repassada pela União para efeito do cálculo 
dos 60% (sessenta por cento) direcionados ao magistério, já que, como visto 
anteriormente,  esse  percentual  deverá  ser  contabilizado  durante  todo  o 
exercício financeiro de 2011, sendo certo afirmar que o próprio art. 22, da Lei 
nº  11.494/07,  ao  qual  se  apega  a  insurgente,  destina  tal  patamar  aos 
“recursos anuais totais” de um dado exercício.

Em  verdade,  a  insurgente  somente  teria  algum  direito  se 
restasse demonstrado que, durante o exercício de 2011, não fora repassado o 
percentual  legal  (60%),  considerando,  repito,  os  recursos  anuais  totais 
recebidos na época por meio do FUNDEB.

Contudo,  é  impossível  apreciar  tal  situação neste  feito,  pois 
findaria  por  ocasionar  um  julgamento  ultra  petita,  visto  que  o  pedido  se 
sustenta unicamente na quantia repassada a título de complementação pela 
União  no  mês  de  abril,  conforme  frisado  exaustivamente  pela  própria 
apelante.

Aliás, é conveniente salientar que a Lei Municipal regulatória do 
rateio das sobras do FUNDEB encontra-se em plena harmonia com o que diz 
a Lei  Federal,  bem como com o entendimento ora firmado, ao citar que a 
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repartição será feita “no final de cada exercício”.

Portanto,  penso  que  os  pedidos  são  improcedentes 
independente da existência do regramento municipal  tratando do rateio de 
sobras  do  FUNDEB,  razão  pela  qual,  sem  maiores  delongas,  nego 
provimento ao recurso, mantendo na íntegra o dispositivo da sentença 
atacada.

 Presidiu  a  Sessão o  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das Graças 
Morais Guedes.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. 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

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000779-37.2011.815.0531                                                                                5



APELAÇÃO CÍVEL nº 0000779-37.2011.815.0531                                                                                6


