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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0000840-92.2011.815.0531.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Malta.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Odaci Alves Fernandes Monteiro.
ADVOGADO: Damião Guimarães Leite.
APELADO: Município de Condado.
ADVOGADO: Gustavo Nunes de Aquino.

EMENTA: COBRANÇA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
RATEIO  DAS  SOBRAS  DO  FUNDEB  DECORRENTES  DE  AJUSTE
FINANCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  APELAÇÃO.  VERBA PAGA
PELA UNIÃO A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART.
6º,  §2º,  DA  LEI  Nº  11.494/07.  MONTANTE  CORRESPONDENTE  AO
EXERCÍCIO FINANCEIRO EM QUE FOI REPASSADO. IMPOSSIBILIDADE
DE  CONSIDERÁ-LO  INDIVIDUALMENTE  PARA  EFEITOS  DE  RATEIO,
INDEPENDENTEMENTE  DA  EXISTÊNCIA  DE  LEI  MUNICIPAL
REGULADORA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 21 E 22, DA LEI Nº 11.494/07.
DESPROVIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.  O rateio  das  sobras  dos  recursos  do FUNDEB fica  condicionado à  existência  de lei
municipal regulamentando a matéria (Súmula/TJPB nº 45).

2. “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, conforme disposto no art. 70 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996. Assim, ainda que recebidos a título de complementação,
como é o caso do ajuste financeiro pago em abril de 2011 (referente a diferença do que
deveria ter sido pago em 2010), os recursos devem ser utilizados no exercício financeiro em
que  forem creditados”.  (TJPB –  APC  nº  00007629820118150531,  Relator  DES  JOAO
ALVES DA SILVA, julgado em 27-07-2015)

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º  0000840-92.2011.815.0531,  em  que  figuram  como  Apelante  Odaci  Alves
Fernandes Monteiro e Apelado o Município de Condado.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  Relator, em conhecer  a  Apelação  e negar-lhe
provimento. 

VOTO.

Odaci  Alves  Fernandes  Monteiro  interpôs  Apelação contra  a Sentença
prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Malta, f. 115/118, nos autos da
Ação de Cobrança por ela ajuizada em desfavor do  Município de Condado, que
julgou improcedente o pedido que objetivava o rateio do percentual de 60% do valor
recebido pela  Edilidade  em abril  de 2011,  a  título  de  complementação da  verba
oriunda  do  FUNDEB –  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação
Básica  e  Valorização dos  Profissionais  da Educação,  em referência  ao  Exercício



Financeiro do ano de 2010, ao fundamento de que a referida complementação deverá
ser  contabilizada  para  fins  de  rateio  do  montante  recebido  pelo  Município  no
Exercício Financeiro do ano de 2011.

Em suas razões,  f.  121/126, afirmou que a quantia recebida em abril  de
2011 diz respeito ao ajuste financeiro do repasse do FUNDEB do ano 2010, valor
que sustenta que deve ser dividido entre os profissionais do magistério municipal,
por  se  tratar,  em seu  dizer,  de  sobras,  conforme determina  o  art.  22,  da  Lei  nº
11.494/2007, pelo que pugnou pelo provimento do Recurso e reforma da Sentença,
para que o pedido seja julgado procedente.

Devidamente intimado, o Município Apelado não apresentou Contrarrazões
ao Recurso, Certidão de f. 134.

A Procuradoria de Justiça emitiu Parecer, f. 140/142, sem pronunciamento
sobre o mérito recursal, por entender ausentes os requisitos legais autorizadores de
sua intervenção obrigatória.

É o Relatório.

O  Apelo  é  tempestivo  e  dispensado  de  preparo,  pelo  que,  presentes  os
requisitos de admissibilidade, dele conheço.

A pretensão da Autora, ora Apelante, é de que seja determinado o rateio de
sessenta  por  cento  da  verba  repassada  ao  Município  Apelado,  no  ano de  2011,
referente ao rateio das sobras do FUNDEB do ano de 2010, entre os professores de
ensino básico do Município, para que lhe seja paga a quota parte que alega fazer jus,
arrimando o pedido no disposto no art. 22 da Lei Federal nº. 11.494/20071. 

 
A  questão  no  âmbito  deste  Tribunal  de  Justiça  foi  resolvida  quando  do

julgamento pelo Pleno do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no Recurso
nº 0000682-73.2013.815.0000, que decidiu pela necessidade de lei específica para o
rateio de eventual ajuste financeiro do  FUNDEB2,  com edição da  Súmula n.º 45,
segundo a qual “o rateio das sobras dos recursos do FUNDEB fica condicionado à
existência de lei municipal regulamentando a matéria”3.

No âmbito do Município de Condado, ora Apelado, a matéria foi positivada
com a edição da Lei nº 17, de 26 de janeiro de 2011, que, em seu art. 101, dispõe
que no final de cada exercício,  ocorrendo sobras dos recursos do FUNDEB, no

1  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.

2 INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. Recursos do FUNDEB. Aplicação
de percentual inferior ao mínimo legal para pagamento dos profissionais do magistério. Rateio de
saldo remanescente.  Ausência de Lei  municipal  disciplinado a forma de realização do repasse.
Impossibilidade  de  rateio  das  sobras.  Observância  aos  princípios  da  legalidade,  moralidade  e
publicidade.  Divergência  entre  as  câmaras  cíveis  deste  tribunal  de  justiça.  Entendimento
prevalecente da primeira, da segunda e da terceira Câmara Cível deste tribunal de justiça (TJPB,
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no Recurso nº 0000682-73.2013.815.0000, Tribunal
Pleno, Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, julg. em 07/04/2014).

3 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.



tocante aos 60% (sessenta por cento), será repassado aos professores em efetivo
exercício de suas funções, em forma de abono.

Conquanto  reste  demonstrada  a  existência  de  legislação  municipal
regulamentando a matéria, o que atenderia ao disposto na referida Súmula/TJPB nº
45, suprarreferida, no caso destes autos, a transferência do montante, lastreada no
art. 6º, §2º, da Lei nº 11.494/074, decorreu da constatação do repasse insuficiente de
recursos do FUNDEB no exercício de 2010.

O  art.  21,  da  mesma  Lei  nº  11.494/075,  por  sua  vez,  prescreve  que  os
recursos  do  FUNDEB,  inclusive  aqueles  referentes  a  complementos  da  União,
integram o exercício financeiro em que foram creditados, razão pela qual 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 em seu mês de
abril.

Não poderia a Apelante considerar isoladamente o ajuste transferido pela
União  para  efeito  de  cálculo  dos  60%  (sessenta  por  cento)  direcionados  ao
magistério, já que esse percentual deverá ser contabilizado durante todo o exercício
financeiro de 2011, sendo certo que o próprio art.  22,  da Lei nº 11.494/07, que
fundamenta o pedido autoral, destina tal patamar aos “recursos anuais totais” de um
dado exercício.

A Apelante 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.

No mesmo sentido é a jurisprudência dos Órgãos Fracionários deste TJPB6.

4 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 subsequente e debitada ou creditada à conta
específica dos Fundos, conforme o caso.

5 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.

6 APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  COBRANÇA.  PROFESSOR
MUNICIPAL.  RATEIO  DAS  SOBRAS  DO  FUNDEB  DECORRENTES  DE  AJUSTE
FINANCEIRO.  IMPOSSIBILIDADE.  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.  ARTS.  21  E  22,  DA  LEI  Nº  11.494/07.
SENTENÇA MANTIDA. ART. 557, CAPUT, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO
– Nos termos do art. 21 da Lei nº 11.494/07, “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, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996. Assim, ainda que recebidos a título de complementação, como é o caso do
ajuste financeiro pago em abril de 2011 (referente a diferença do que deveria ter sido pago em 2010),
os recursos devem ser utilizados no exercício financeiro em que forem creditados, ou seja, no caso
dos autos, deveriam ser utilizados em 2011 e eventual sobra de 2011 é que deveria ser rateada entre
os professores. […]. (TJPB – APC nº 00007629820118150531, Relator DES JOAO ALVES DA
SILVA, julgado em 27-07-2015)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – PROFESSORA
MUNICIPAL  –  RATEIO  DAS  SOBRAS  DO  FUNDEB  DECORRENTES  DE  AJUSTE



Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu  o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

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. (TJPB – APC nº
00000386020128150531,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  JOSE  AURELIO  DA
CRUZ, julgado em 28-04-2015)


