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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER (RATEIO  DO  FUNDEB)
C/C  COBRANÇA  COM  PEDIDO  DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROCEDÊNCIA EM
PARTE.  INCONFORMISMO  DA EDILIDADE. LEI
Nº 11.494/2007.  RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO
DE  MANUTENÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E  DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS  DA  EDUCAÇÃO.
REMUNERAÇÃO  DOS  PROFISSIONAIS  DO
MAGISTÉRIO.  SALDO  REMANESCENTE.
EXERCÍCIO  FINANCEIRO  ANTERIOR.  RATEIO.
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  NORMA
MUNICIPAL REGULAMENTANDO OS CRITÉRIOS
OBJETIVOS DE CONCESSÃO. OBEDECIÊNCIA AO
PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.  INCIDENTE  DE
UNIFORMIZAÇÃO DESTA CORTE  DE  JUSTIÇA.
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REFORMA DO DECISUM. PROVIMENTO.

-  O  art.  22,  da  Lei  nº  11.494/2007,  estabelece  o
percentual do total dos Fundos que terá destinação
para  o  adimplemento  da  remuneração  dos
profissionais,  os quais,  por expressa previsão legal,
devam  ser  atrelados  ao  magistério  da  educação
básica, além de estarem em efetivo exercício na rede
pública, não fazendo qualquer menção ao rateio de
“sobras”  entre  cada  profissional  da  educação  de
ensino básico.

- Para haver o rateio de sobras do FUNDEB - Fundo
de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação
Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da
Educação,  oriundas  de  ajuste  financeiro,  há
necessidade  de  criação  de  legislação  municipal
pertinente, regulamentando os termos disciplinados
na  lei  federal  apontada  e  consignando  os  critérios
objetivos acerca da forma de utilização da verba e de
seu pagamento, além dos valores a serem repassados
e  a  maneira  de  sua concessão aos  professores  que
serão beneficiados.

-  A Administração  Pública  é  regida,  entre  outros,
pelo princípio da legalidade preconizado no art. 37,
da  Constituição  Federal,  devendo-se,  pois,  atuar
somente  dentro  dos  limites  estipulados  pela
legislação.

-  “INCIDENTE  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE
JURISPRUDÊNCIA.  Recursos  do  FUNDEB.
Aplicação  de  percentual  inferior  ao  mínimo  legal
para  pagamento  dos  profissionais  do  magistério.
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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.
J. Em 07/04/2014)”.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover os recursos. 

Maria Márcia Ventura Ferreira manejou a presente
Ação de Obrigação de Fazer (Rateio do FUNDEB) c/c  Cobrança com pedido de
antecipação  de  tutela  em  face  do  Município  de  Cacimba  de  Areia,  visando  ao
percebimento  de  sua  quota  parte  correspondente  ao  rateio  de  60% (sessenta  por
cento)  do  ajuste  financeiro  realizado  no  FUNDEB -  Fundo  de  Manutenção  e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
recebido pelo demandado em abril de 2011, proveniente do exercício de 2010, com
fundamento no art. 22, da Lei nº 11.494/2007.

Contestação, fls. 24/31, em que se faz uma sinopse do
processo,  alegando  a  incompetência  do  Judiciário  para  adentrar  em  matéria
concernente ao Executivo, e, de outra senda, rechaçando o direito perseguido pela
autora, no tocante ao rateio do FUNDEB -  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, ensejando, e sua
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ótica, a improcedência do pedido.  

O Juiz de Direito a quo julgou procedente, em parte, a
pretensão exordial, consignando os seguintes termos, fls. 62/70:

Julgo procedente, em parte, o pedido e condeno o
promovido ao pagamento em favor da parte autora
da cota-parte do rateio do resíduo do FUNDEB, valor
aluno/ano 2010, a ser apurada sobre o valor de  R$
23.853,64, sem descontos previdenciários, levando-se
em conta à paridade com todos os professores e dos
profissionais  que  oferecem  suporte  pedagógico
direto ao exercício da docência (Lei 11.494/2007, art.
22, parágrafo único);
Haverá  “incidência  uma  única  vez,  até  o  efetivo
pagamento,  dos  índices  oficiais  de  remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança”,
desde a citação (art. 1º - F, da Lei 9.494/97 – redação
dada pela Lei 11.960/2009 – e art. 219 do CPC).
Condeno o  demandado  a  pagar  honorários
advocatícios  do  patrono  da  parte  autora,  no
montante de 12% (doze por cento) sobre o valor da
condenação.

Inconformado  com  o  teor  do  édito  judicial,  o
promovido  interpôs  APELAÇÃO,  fls.  72/80,  aduzindo,  em  sede  de  preliminar,  a
ausência de lei  municipal apta a deferir o direito ao predito rateio das sobras do
FUNDEB  -  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de
Valorização dos Profissionais da Educação, isto é, diante da ausência de previsão na
legislação  correlata  ao  tema  não  se  pode  acolher  a  pretensão  inicial.  Ademais,
sustenta ter cumprido com as determinações concernentes à educação, com aplicação
do mínimo legal,  inclusive com respaldo em auditoria  do Tribunal  de Contas do
Estado. 
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Contrarrazões  ofertadas  pela  promovente,  fls.
112/116, rebatendo a preliminar suscitada, haja vista a existência de precedente do
Superior  Tribunal  de  Justiça  estabelecendo  a  competência  da  Justiça  Comum
Estadual para julgamento da matéria abordada. Outrossim, defende a possibilidade
do sobredito rateio, por ser a Lei Federal nº 11.494/2007, em seu art.  22,  expressa
quanto  ao  pagamento  de,  no  mínimo,  60%  (sessenta  por  cento)  do  Fundo  de
Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos
Profissionais  da Educação -  FUNDEB,  distribuído entre todos os profissionais  do
magistério. Por fim, pleiteia a manutenção da decisão de 1º grau, no entanto, seja
determinado o  pagamento dos  honorários  advocatícios  em 20% (vinte  por  cento)
sobre o valor da causa.

A  Procuradoria  de  Justiça,  através  do Dr. José
Raimundo  de  Lima,  fls.  121/123,  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem
manifestação de mérito.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O recurso ora apreciado merece acolhimento, pelos
motivos que passarei a dispor.

Verifica-se que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006, tendo sido regulamentado pela Lei
nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao FUNDEF - Fundo de
Manutenção  e  Desenvolvimento  do  Ensino  Fundamental  e  de  Valorização  do
Magistério,  possuindo  natureza  contábil,  além  de  ser  composto  por  recursos
vinculados à educação, nos termos do art. 212, da Constituição Federal. 

Em seu art. 22, a aludida Lei nº 11.494/2007 estabelece
o percentual do total dos Fundos destinados para o adimplemento da remuneração
dos  profissionais,  os  quais,  por  expressa  previsão  legal,  devam ser  engajados  ao
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magistério da educação básica, além de estarem em efetivo exercício na rede pública,
porém não faz menção ao rateio de “sobras” entre cada profissional da educação de
ensino básico. Eis o preceptivo legal:

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. 

Partindo dessa assertiva, muito embora haja previsão
na legislação federal acerca da utilização de 60% (sessenta por cento) dos recursos
anuais  totais  dos  Fundos  ao  pagamento  da  remuneração  dos  profissionais  do
magistério da educação básica, a Administração Pública é regida, entre outros, pelo
princípio da legalidade preconizado no art. 37, da Constituição Federal, devendo-se,
pois, atuar somente dentro dos limites estipulados pela legislação.

Nessa  senda,  para  haver  o  rateio  de  sobras  do
FUNDEB  -  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de
Valorização  dos  Profissionais  da  Educação,  oriundas  de  ajuste  financeiro,  há
necessidade  de  criação  de  legislação  municipal  pertinente,  regulamentando  os
termos  disciplinados  na lei  federal  apontada  e  consignando os  critérios  objetivos
acerca da forma de utilização da verba e de seu pagamento, além dos valores a serem
repassados e a maneira de sua concessão aos professores que serão beneficiados.

Insta, ainda, registrar o julgamento do  Incidente de
Uniformização  de  Jurisprudência  nº  000682-73.2013.815.0000,  deste Sodalício,
publicado em 05/05/2014, no Diário da Justiça, que restou assim consignado:

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
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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. J. Em 07/04/2014).

Por  oportuno,  colaciono  julgados  do  Tribunal  de
Justiça  da  Paraíba:  (Rec.  025.2012.001.968-9/001;  Segunda  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 03/06/2014; Pág. 19); (AC
0000263-14.2012.815.0941; Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB 28/05/2014; Pág. 7); (ROf
0000466-33.2012.815.0631;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Relª  Juíza  Conv.
Vanda Elizabeth Marinho Barbosa; DJPB 26/05/2014).

Em  complemento,  acosto  escólios  dos  Tribunais
Regionais do Trabalho da 16ª e 13ª Região: (TRT 16ª R.; RO 0069900-54.2012.5.16.0010;
Segunda Turma; Rel. Des. Gerson de Oliveira Costa Filho; Julg. 20/08/2013; DEJTMA
02/09/2013; Pág. 13); (TRT 13ª R.; RO 85400-78.2011.5.13.0011; Relª Desª Ana Maria
Ferreira Madruga; DEJTPB 13/07/2012; Pág. 17).

À luz dessas considerações, vislumbro a necessidade
de reforma da sentença, a fim de ser julgada improcedente a pretensão exordial.

Ademais,  impende  ressaltar  que  o  Órgão  Julgador
não está obrigado a responder cada um dos argumentos aduzidos pelo insurgente,
sendo  suficiente  a  apreciação  daqueles  que  entende  necessários  ao  deslinde  da
questão.

Por  conseguinte,  inverto  os  ônus  sucumbenciais,  a
fim de que as  custas  sejam suportadas  pela  autora,  bem como os  honorários  de
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sucumbência, estes fixados no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), com arrimo no
art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará sobrestada, nos moldes
do art. 12 da Lei nº 1.060/50, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, tornando-
se desnecessária qualquer argumentação acerca do pedido de condenação da verba
honorária,  em  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  da  causa,  ventilada  nas
contrarrazões.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO AO
RECURSO  APELATÓRIO  E  À  REMESSA  OFICIAL,  PARA  JULGAR
IMPROCEDENTE A PRETENSÃO EXORDIAL.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  o  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 04 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                      Relator
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