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APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/
C COBRANÇA — RATEIO DO FUNDEB — PROCEDÊNCIA 
NA  ORIGEM  —  IRRESIGNAÇÃO  —  PREVISÃO  DO 
REPASSE NA LEI FEDERAL Nº 11.494/07 — AUSÊNCIA DE 
LEGISLAÇÃO  LOCAL  DISCIPLINANDO  O  RATEIO  — 
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO  —  PRINCÍPIO  DA 
LEGALIDADE — SÚMULA  45 DO  TJPB — REFORMA DA 
SENTENÇA — PROVIMENTO DO APELO.
 
—“O rateio das sobras dos recursos do FUNDEB fica condicionado  
à existência  de Lei Municipal regulamentando a matéria” (súmula 45 
- TJ/PB)

Vistos, etc.
                                   
Trata-se  de  Remessa  Oficial  e  Apelação  Cível  interposta  pelo 

Município de Olho D'Água, contra a sentença de fls.  105/114, proferida pelo Juízo da 1ª 
Vara da Comarca de Piancó nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Rateio do Fundeb) 
c/c Cobrança proposta por Eliesse Rodrigues leite, que julgou procedente o pedido inicial.

O  apelante,  em  suas  razões  recursais  (fls.  119/146),  aduz, 
preliminarmente, a incompetência da justiça comum para processar e julgar a demanda, bem 
como a carência de ação por falta de interesse de agir. No mérito, argumenta em síntese que a 
sentença  “a  quo”  merece  ser  reformada,  tendo  em vista  a  ausência  de  Lei  Municipal  a 
embasar seu pleito.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 157.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela 
rejeição das preliminares, sem manifestação de mérito. (fls. 157/159verso)
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É o relatório. 

DECIDO.

Antes  de  adentrar  no  mérito  recursal  necessário  a  análise  das 
preliminares arguidas nas razões recursais.

PRELIMINARES

1- INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Aduz o Município recorrente que a Justiça Comum é incompetente 
para julgar a demanda, tendo em vista o evidente interesse da União no feito, haja vista que as 
verbas que compõe o fundo de manutenção do FUNDEB provem, em sua grande maioria, 
daquele ente federado maior.

Sem razão o recorrente.

É assente  nesta  Corte  de  Justiça,  que  a  competência  para  julgar  e 
processar as lides que envolvem o rateio do FUNDEB é da Justiça Estadual. 

Nesse sentido:

APELAÇÃO.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA.  
RATEIO DE AJUSTE FINANCEIRO DO FUNDEB. PROCEDÊNCIA 
DO PEDIDO. DECISÃO FUNDA- MENTADA NA DESNECESSIDADE 
DE  EXISTÊNCIA  DE  ATO  NORMATIVO  REGULAMENTADOR 
ESPECÍFICO.  PRELIMINAR  DE  INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL.  DISCUSSÃO  SOBRE  PAGAMENTO  E  VANTAGENS 
SALARIAIS  A  PROFESSOR  MUNICIPAL.  COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA  ESTADUAL.  PRECEDENTES  DO  STJ.  REJEIÇÃO. 
CARÊNCIA  DA  AÇÃO  POR  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.  
PRELIMINAR  QUE  SE  CONFUNDE  COM  O  MÉRITO.  MATÉRIA 
SUBMETIDA  A  INCIDENTE  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE 
JURISPRUDÊNCIA  POR  ESTE  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  
PACIFICAÇÃO  DO  ENTENDIMENTO  EM  SENTIDO  CONTRÁRIO 
AO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA 
DE  LEI  MUNICIPAL  REGULAMENTANDO  A  DIVISÃO 
PERSEGUIDA.  PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.  APLICAÇÃO  DA 
SÚMULA  Nº  45  DESTE  TRIBUNAL.  PRECEDENTES  DO  STJ.  
REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 
INVER-  SÃO  DO  ÔNUS  DA  SUCUMBÊNCIA.  PEDIDO  DE 
MAJORAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS.  VALOR  FIXADO  EM 
OBSERVÂNCIA AO ART. 20, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  
MANUTENÇÃO  DO  PATAMAR  FIXADO  PELO  JUÍZO. 
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  APELAÇÃO.  PROVIMENTO  DA 
REMESSA.  1.  A discussão  sobre  pagamento  e  vantagens  salariais  a 
professor municipal é de competência da Justiça Estadual. Precedentes do 
STJ.  2.  “é realmente  necessária a edição de Lei  estabelecendo critérios  
para  distribuição  dos  recursos  anuais  totais  do fundeb,  destinados  ao 
pagamento  da  remuneração  dos  profissionais  do  magistério  em  efetivo 
exercício na rede pública. A ausência de Lei específica definindo critérios  
para o rateio dos recursos do fundeb desobriga o município do pagamento.  
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O poder judiciário não pode através de uma ação ordinária de obrigação 
de fazer suprir lacunas normativas e atuar como anômalo legislador,  só  
podendo corrigir a omissão se ajuizado o procedimento correto, qual seja,  
se  interposto  mandado  de  injunção”  (stj,  RESP nº  1408795/pb,  decisão 
monocrática  de  relatoria  do  Exmo.  Min.  Og  fernandes,  public.  Em 
25/02/2014). 3. Nos termos da Súmula nº 45 deste tribunal, “o rateio das 
sobras  dos  recursos  do fundeb fica  condicionado  à  existência  de  Lei  
municipal  regulamentado  a  matéria”. (TJPB;  Ap-RN  0000831-
33.2012.815.0261; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Romero  
Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 02/09/2015; Pág. 28)  

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C 
COBRANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. RATEIO DAS SOBRAS DO 
FUNDEB  DECORRENTES  DE  AJUSTE  FINANCEIRO. 
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA 
NECESSÁRIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E 
FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.  REJEIÇÃO.  MÉRITO. 
INEXISTÊNCIA  DE  LEI  LOCAL.  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA 
LIMITADA  PELO  PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.  
IMPOSSIBILIDADE  DO  PAGAMENTO.  PRECEDENTES  DESTA 
CORTE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DA REMESSA E DO RECURSO 
VOLUNTÁRIO. Havendo precedentes do STJ em conflitos oriundos deste  
estado destacando a competência da Justiça Estadual para atuar em feitos  
dessa natureza, é de se manter a competência recursal deste tribunal para 
analisar a irresignação manejada. - há interesse de agir quando a parte  
promovente especifica o dispositivo legal  no qual funda sua pretensão.  -  
Súmula nº 45 do TJPB. O rateio das sobras dos recursos do fundeb fica 
condicionado  à  existência  de  Lei  municipal  regulamentado  a  
matéria. (TJPB;  Ap-RN  0000807-05.2012.815.0261;  Terceira  Câmara 
Especializada Cível;  Rel.  Des.  José Aurélio da Cruz; DJPB 26/08/2015;  
Pág. 17) 

PRELIMINAR.  INCOMPETÊNCIA  DA JUSTIÇA  ESTADUAL. 
INEXISTÊNCIA  DE  INTERESSE  DA  UNIÃO.  LIDE  QUE  NÃO 
ENVOLVE DESVIO OU MALVERSAÇÃO DE VERBAS  FEDERAIS. 
REJEIÇÃO  DA  QUESTÃO  PRÉVIA.  Não  havendo  desvio  ou 
malversação  de  verbas  federais  transferidas  aos  municípios,  inexiste  
interesse da união a justificar a remessa do feito à justiça federal, devendo 
ser  reconhecida  a competência da Justiça Estadual.  “como  não  ocorre  
discussão  acerca  da  malversação  ou  indevida  aplicação  dos  aludidos  
recursos, o que desenca- dearia o surgimento do interesse da união, este  
órgão recursal detém competência para julgar a presente lide. ” (tjpb. AC 
nº 053.2011.000791-0/001. Relª desª Maria das graças morais guedes. J.  
Em  09/07/2013)  prefacial  de  ausência  de  interesse  de  agir.  Não 
acolhimento. Deve ser rejeitada a preliminar de carência de ação por falta  
de  interesse  de  agir,  uma  vez  que  os  elementos  objetivos  da  demanda  
contemplam hipótese na qual o pronunciamento jurisdicional pleiteado é  
juridicamente possível  perante o ordenamento jurídico vigente.  Apelação  
cível  e  remessa  necessária.  Ação  de  obrigação  de  fazer.  Professor  
municipal.  Rateio  de  verba  do fundeb entre  profissionais  da  educação.  
Ausência  de  previsão  legal.  Inexistência  de  Lei  autorizativa  municipal.  
Impossibilidade  do  pagamento.  Entendimento  firmado  por  esta  corte  
de justiça através  de  incidente  de  uniformização  de  jurisprudência.  
Provimento  dos  recursos.  Pela  leitura  e  interpretação  da Lei  nº  
11.494/2007, os recursos do fundeb podem ser utilizados para pagamento 
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de qualquer parcela da remuneração, a exemplo dos salários, gratificação  
natalina (13º salário), terço de férias, gratificações, horas extras e dentre  
outras  prestações  remuneratórias.  No  entanto,  em  nenhum  momento  a  
referida legislação determinou que o gestor público rateie a mencionada 
verba entre cada profissional de educação, e sim, tão somente, que ela seja  
utilizada  em  percentual  mínimo  no  pagamento  da  folha  salarial  
(remuneração) “dos professores”. O repasse dos valores do fundeb para os  
professores,  através  de  rateio,  está  condicionado à  existência  de  norma 
local,  que estabeleça critérios claros para que o gestor municipal  possa 
utilizar o recurso, com o estabelecimento da quantia, a forma de pagamento 
e os critérios objetivos para concessão aos beneficiados.  Precedentes do  
TJPB,  inclusive  firmado  através  de  incidente  de  uniformização  de 
jurisprudência.  “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  
000068273.2013.815.0000. Tribunal pleno. Rel. Des. Marcos cavalcanti de  
albuquerque.  J.  Em  07/04/2014).  “o  rateio  das  sobras  dos  recursos  
do fundeb fica condicionado à existência de Lei municipal regulamentado a 
matéria. (Súmula nº 45 do tjpb). (TJPB; Ap-RN 0000809-72.2012.815.0261;  
Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB  
04/08/2015; Pág. 12) 

Portanto,  rejeito  a  preliminar  de  incompetência  da  Justiça 
Estadual.

2- CARÊNCIA DE AÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Sustenta  o apelante,  que a  presente  demanda deve ser extinta  sem 
resolução do mérito, ante a ausência de interesse recursal, tendo em vista que a parte autora 
não demonstrou qual o dispositivo legal violado, não vindo, por consequência, a demonstrar o 
seu direito subjetivo.

Mais uma vez sem razão o apelante.

Dinamarco, ao se deter sobre o tema, ensina: “a ideia de interesse de  
agir, chamada de interesse processual, está intimamente associada á utilidade da prestação  
jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da maquina jurisdicional”. 

Já  Nelson  Nery  Junior  afirma  que  "Existe  interesse  processual  
quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda,  
quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático".

Ora,  in  casu,  a  apelada  está  discutindo  o  descumprimento  da 
obrigação legal, por parte da Edilidade, de proceder ao rateio de 60% (sessenta por cento) do 
ajuste  financeiro proveniente do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da  Educação).  Portanto,  presente  o 
interesse de agir.
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Nesse sentido:

PRELIMINAR.  INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL. 
INEXISTÊNCIA  DE INTERESSE  DA  UNIÃO.  LIDE  QUE  NÃO 
ENVOLVE DESVIO OU MALVERSAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS.  
REJEIÇÃO  DA  QUESTÃO  PRÉVIA.  Não  havendo  desvio  ou 
malversação  de  verbas  federais  transferidas  aos  municípios,  
inexiste interesse da união a justificar a remessa do feito à justiça federal,  
devendo ser reconhecida a competência da Justiça Estadual.  “como não  
ocorre  discussão  acerca  da  malversação  ou  indevida  aplicação  dos  
aludidos  recursos,  o  que  desenca-  dearia  o  surgimento  do interesse da 
união, este órgão recursal detém competência para julgar a presente lide. ”  
(tjpb.  AC nº 053.2011.000791-0/001.  Relª  desª  Maria das  graças morais  
guedes. J. Em 09/07/2013) prefacial de ausência de interesse de agir. Não 
acolhimento. Deve ser rejeitada a preliminar de carência de ação por falta  
de interesse de agir,  uma  vez  que  os  elementos  objetivos  da  demanda 
contemplam hipótese na qual o pronunciamento jurisdicional pleiteado é  
juridicamente possível perante o ordenamento jurídico vigente. Apelação 
cível  e  remessa  necessária. Ação de  obrigação  de  fazer.  Professor  
municipal.  Rateio  de  verba  do fundeb entre  profissionais  da  educação.  
Ausência  de  previsão  legal.  Inexistência  de  Lei  autorizativa  municipal.  
Impossibilidade  do  pagamento.  Entendimento  firmado  por  esta  corte  de  
justiça  através  de  incidente  de  uniformização  de  jurisprudência.  
Provimento  dos  recursos.  Pela  leitura  e  interpretação  da Lei  nº 
11.494/2007, os recursos do fundeb podem ser utilizados para pagamento 
de qualquer parcela da remuneração, a exemplo dos salários, gratificação  
natalina (13º salário), terço de férias, gratificações, horas extras e dentre  
outras  prestações  remuneratórias.  No  entanto,  em  nenhum  momento  a  
referida legislação determinou que o gestor público rateie a mencionada  
verba entre cada profissional de educação, e sim, tão somente, que ela seja  
utilizada  em  percentual  mínimo  no  pagamento  da  folha  salarial  
(remuneração) “dos professores”. O repasse dos valores do fundeb para os  
professores,  através  de  rateio,  está  condicionado à existência de  norma  
local,  que estabeleça critérios claros para que o gestor municipal possa  
utilizar o recurso, com o estabelecimento da quantia, a forma de pagamento  
e os critérios objetivos para concessão aos beneficiados. Precedentes do  
TJPB,  inclusive  firmado  através  de  incidente  de  uniformização  de  
jurisprudência.  “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  
000068273.2013.815.0000. Tribunal pleno. Rel. Des. Marcos cavalcanti de  
albuquerque.  J.  Em  07/04/2014).  “o  rateio  das  sobras  dos  recursos 
do fundeb fica condicionado à existência de Lei municipal regulamentado a  
matéria.  (Súmula  nº  45  do  tjpb). (TJPB;  Ap-RN  0000809-
72.2012.815.0261; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel.  Des. José  
Ricardo Porto; DJPB 04/08/2015; Pág. 12) 
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Preliminar rejeitada.

MÉRITO

Quanto  ao  mérito,  defende  o  Município  apelante,  a  reforma  da 
sentença  “a quo”,  por entender que o fato de inexistir  Lei  Municipal  a embasar  o pleito 
autoral, impede a procedência da demanda.

Pois bem.

A Lei nº 11.494/07 definiu os parâmetros e as finalidades do FUNDEB 
(Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  
Profissionais da Educação). Vejamos:

'Art. 1º  É instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, um  
Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  
Valorização  dos  Profissionais  da  Educação  -  FUNDEB,  de  natureza 
contábil,  nos termos do art.  60 do Ato das  Disposições  Constitucionais  
Transitórias - ADCT. 
Parágrafo único. A instituição dos Fundos previstos no caput deste artigo e  
a aplicação de seus recursos não isentam os Estados, o Distrito Federal e os  
Municípios  da  obrigatoriedade  da  aplicação  na  manutenção  e  no  
desenvolvimento do ensino, na forma prevista no art. 212 da Constituição  
Federal e no inciso VI do caput e parágrafo único do art. 10 e no inciso I do 
caput do art. 11 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de:
I  -  pelo  menos  5%  (cinco  por  cento)  do  montante  dos  impostos  e  
transferências que compõem a cesta de recursos do Fundeb, a que se referem  
os incisos I a IX do  caput  e o § 1º do art. 3º desta Lei, de modo que os  
recursos previstos  no art.  3 desta Lei  somados aos referidos  neste inciso  
garantam a aplicação do mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) desses  
impostos  e transferências  em favor  da manutenção e  desenvolvimento do 
ensino;
II  -  pelo  menos  25% (vinte  e  cinco  por  cento)  dos  demais  impostos  e  
transferências.

Art.  2º  Os  Fundos  destinam-se  à  manutenção e  ao  desenvolvimento da 
educação básica pública e à valorização dos trabalhadores em educação,  
incluindo sua condigna remuneração, observado o disposto nesta Lei .'

A apelada  requereu  o  repasse  de  sua  quota  parte  embasando  seu 
pedido no art. 22 da mencionada lei, in verbis:

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. 
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-
se:
I  -  remuneração:  o  total  de  pagamentos  devidos  aos  profissionais  do  
magistério  da  educação,  em  decorrência  do  efetivo  exercício  em  cargo,  
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores  
do Estado,  Distrito Federal  ou Município,  conforme o caso,  inclusive os  
encargos sociais incidentes;
II  -  profissionais do magistério da educação: docentes,  profissionais que  
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oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou  
administração  escolar,  planejamento,  inspeção,  supervisão,  orientação 
educacional e coordenação pedagógica;
III  -  efetivo exercício:  atuação efetiva no desempenho das  atividades  de  
magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular  
vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental  
que o remunera, não sendo descaracterizado  por  eventuais afastamentos  
temporários  previstos  em  lei,  com  ônus  para  o  empregador,  que  não  
impliquem rompimento da relação jurídica existente.'

Sabe-se  que  o  art.  24  da  Constituição  Federal  dispõe  sobre  a 
competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre educação 
(inc. IX), sendo a União responsável pela elaboração das normas gerais (§1º), podendo os 
Estados  elaborarem  normas  de  caráter  suplementar  (§2º)  e  os  municípios  fazerem  uma 
segunda suplementação (art. 30, II, da CF).

No  presente  caso,  a ausência  de  legislação  local  do  ente 
promovido/apelado  dispondo  sobre  o  valor,  a  forma  de  pagamento,  bem  como  o 
estabelecimento de critérios objetivos para sua concessão, é um óbice ao pleito da apelada, já 
que a norma federal é omissa sobre essa questão. 

Importante  destacar  que  a  matéria  foi  alvo  de  incidente  de 
uniformização de jurisprudência (processo nº 2000682-73.2013.815.0000 – Relator: Des. 
Marcos Cavalcanti de Albuquerque – julgado pelo Tribunal Pleno em 07/04/2014, tendo 
sido publicado em 22/04/2014),  no qual foi  aprovada a Súmula nº 45 do TJ/PB, que 
dispõe: 

Súmula  45  –  TJ/PB –  “O rateio  das  sobras  dos  recursos  do  FUNDEB fica  
condicionado à existência  de Lei Municipal regulamentando a matéria”.

Ora, a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, 
nos termos do art. 37 da CF, sendo assim, há de ser reformada a sentença.

Pelo  exposto,  aplicando  o  art.  932,  V,  “a”  do  CPC/2015,  DOU 
PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO, para reformar a sentença “a quo” e via de 
consequência,  julgar improcedente a pretensão autoral.  Sem custas e honorários por ser o 
autor beneficiário da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 07 de junho de 2016.

Marcos William de Oliveira
 Juiz convocado/Relator 
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