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ACÓRDÃO

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER  C/C  COBRANÇA  –  SINDICATO  DE 
PROFESSORES  -  RATEIO  DAS  SOBRAS  DO 
FUNDEB  DECORRENTES  DE  AJUSTE 
FINANCEIRO  -    PROCEDÊNCIA DO  PEDIDO  – 
APELAÇÃO  CÍVEL E  REMESSA NECESSÁRIA – 
PRELIMINARES  DE  AUSÊNCIA DE  DOCUMENTO 
ESSENCIAL,  FALTA  DE  AUTENTICAÇÃO  DOS 
DOCUMENTOS,  LITISCONSÓRCIO  PASSIVO 
NECESSÁRIO  E  VÍCIO  DE  REPRESENTAÇÃO. 
REJEIÇÃO.

-  De  acordo  com  a  jurisprudência  do  STJ,   é 
desnecessária a carta sindical  para que o sindicato 
demonstre  a  constituição  de  sua  personalidade 
jurídica.

- “Os artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil 
não prevêem, como requisito de validade da petição 
inicial,  a  autenticação  dos  documentos  que  a 
instruem e, assim, não poderia o magistrado impor à 
parte autora essa providência, à míngua de previsão 
legal.”

-  A  preliminar  de  litisconsórcio  passivo  necessário 
com  a  União  e  o  Estado  da  Paraíba  não  merece 
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melhor  sorte,  pois,  muito  embora  esses  entes  da 
Federação  contribuam  para  a  constituição  do 
patrimônio do FUNDEB, observa-se que a demanda 
se  lastreia  unicamente  à  verba  transferida,  em 
definitivo, ao erário municipal.

-  A despeito de inexistir prova de registro do sindicato 
promovente  perante  o  Ministério  do  Trabalho  e 
Emprego, este possui representatividade processual, 
vez  que  devidamente  constituído  no  Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica.

MÉRITO. 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  –  PROVIMENTO  DO 
RECURSO  APELATÓRIO  E  DA  REMESSA 
NECESSÁRIA. 

- Não poderia o autor 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.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  à 
unanimidade  de  votos,  dar  provimento  ao  recurso  apelatório  e  remessa 
necessária, nos termos do voto do relator e da certidão de julgamento às fls. 
157.

RELATÓRIO

O SINDIFEMP – Sindicato dos Funcionários em Educação do 
Município  de  Piancó  e  Região  ajuizou  ação  de  obrigação  de  fazer  c/c 
cobrança em face do Município de Nova Olinda, alegando que, em abril de 
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2011,  o  promovido  recebeu  uma  considerável  quantia  em  dinheiro  do 
Ministério da Educação (R$ 76.553,31).

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,  razão  pela  qual  os  seus  associados  na 
localidade fazem jus ao recebimento de parte desse percentual.

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

Citado,  o  promovido  apresentou  contestação,  arguindo,  em 
sede de preliminar, a inexistência de documento imprescindível à propositura 
da  ação,  a  ausência  de  autenticação  dos  documentos  acostados  e  a 
necessidade de litisconsórcio passivo com a União e o Estado da Paraíba.

No  mérito,  sustenta  que,  durante  o  ano  de  2011,  aplicou  o 
percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) dos recursos do FUNDEB na 
remuneração do magistério municipal.

Assevera que, no âmbito do Município, existe dispositivo legal 
(art. 64, da Lei Complementar Municipal nº 13/2010) que prevê o rateio de 
saldo remanescente dos recursos do FUNDEB que não são destinados ao 
magistério.

Informa, ainda,  que o ajuste financeiro relativo à remessa, a 
menor, de recursos do FUNDEB do ano anterior, deve ser contabilizada no 
exercício  financeiro  ao  qual  foi  creditado,  não  podendo  ser  considerado 
individualmente.

Aduz  que,  em razão  disso,  a  verba  paga  a  título  de  ajuste 
financeiro, embora seja oriunda do ano de 2010, faz parte do exercício de 
2011, vez que creditada nesse período. Ao final, requer a improcedência da 
demanda.

Na sentença,  o Juiz  de primeiro  grau julgou procedentes os 
pleitos. Decisão submetida à reexame necessário, nos termos do art. 475, 
I, do CPC.

Inconformado com o teor do decisum, o promovido apresentou 
recurso  apelatório,  repisando  as  prefaciais  suscitadas  em  sede  de 
contestação, e acrescentando a prefacial de vício de representação. 
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No mérito, também traz à tona os mesmos argumentos da peça 
de  defesa,  pleiteando  o  provimento  do  recurso,  para  que  sejam julgados 
improcedentes os pedidos.

Intimada,  a  apelada  apresentou  contrarrazões  rechaçando  a 
tese recursal e requerendo a manutenção do decisum. 

O Ministério Público,  nesta instância, opinou pelo provimento 
do apelo e da remessa.

É o relatório. 

VOTO.

De  início,  aprecio  as  questões  preliminares  ventiladas  pelo 
apelante. Quanto à ausência de documento essencial para o ajuizamento da 
demanda, qual seja, a carta sindical, a jurisprudência do STJ já pacificou o 
entendimento de que é desnecessária a juntada desse documento para que o 
sindicato demonstre a constituição de sua personalidade jurídica, in verbis:

RECURSO  ESPECIAL  –  TRIBUTÁRIO  –  CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL  –  NATUREZA  DE  TRIBUTO  – 
COMPULSORIEDADE  –  EMPRESA  INTEGRANTE  DA 
RESPECTIVA CATEGORIA ECONÔMICA DO SINDICATO – 
LEGITIMIDADE  DA  EXIGÊNCIA  –  CARTA  SINDICAL  E 
FILIAÇÃO – DESNECESSIDADE. 1. A contribuição sindical 
tem natureza de tributo,  sendo,  portanto,  compulsória e, 
por  isso,  não  se  confunde  com  a  contribuição 
confederativa voluntária a que alude o artigo 8º, inciso IV, 
da Constituição Federal. 2. É cediço nesta Corte que não 
há mais  necessidade,  na  nova ordem constitucional de 
1988, do assentimento do Poder Público para a instauração 
de  sindicatos.  Ainda  que  assim  não  fosse,  saber  se  o 
sindicato,  quando  formado,  tinha  ou  não  a  mencionada 
Carta  Sindical  nada importa  no caso em tela.  3.  Após a 
Constituição  Federal  de  1988,  desde  que  devidamente 
averbados os estatutos no registro civil, como é pacífico 
nos autos, regularmente  constituído  estará o sindicato. 4. 
Segundo a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal,  é  cabível  ao  sindicato  efetuar  a  cobrança  de 
contribuição sindical de empresa, integrante da respectiva 
categoria econômica, sem que, para tanto, seja obrigatória 
a  sua  filiação,  porquanto  o  artigo  579  da  CLT  foi 
recepcionado   pelo   artigo   149   da   Carta  Magna,  por 
possuir   tal  contribuição  natureza  tributária.  Recurso 
especial  conhecido  e  improvido. (REsp  765903  /  RS  – 
Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS - Órgão Julgador T2 
- SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento 24/10/2006 - Data 
da Publicação/Fonte DJ 07/11/2006 p. 287)

Desse modo,  considerando que,  para a constituição do ente 
sindical, basta o registro civil, penso que se faz desnecessário o mencionado 
documento.
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No que diz respeito à falta de autenticação dos documentos 
acostados à exordial, ressalto que esta questão também não rende acolhida, 
vez que inexiste tal requisito nos arts. 282 e 283, do Código de Ritos1. Nesse 
sentido:

PREVIDENCIÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE 
CONCESSÃO  DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO. 
INDEFERIMENTO  DA  PETIÇÃO  INICIAL.  EXIGÊNCIA  DE 
AUTENTICAÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  DESNECESSIDADE. 
APELAÇÃO  PROVIDA:  SENTENÇA  ANULADA.  1.  Os 
artigos  282  e  283  do  Código  de  Processo  Civil  não 
prevêem, como requisito de validade da petição inicial, a 
autenticação  dos  documentos  que  a  instruem  e,  assim, 
não  poderia  o  magistrado  impor  à  parte  autora  essa 
providência, à míngua de previsão legal. 2. Apelação a que 
se  dá  provimento.  (TRF-1  -  AC:  26765  MA  0026765-
71.2012.4.01.9199,  Relator:  DESEMBARGADORA FEDERAL 
ÂNGELA CATÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, PRIMEIRA 
TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.712 de 19/10/2012)

A preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União e 
o Estado da Paraíba não merece melhor sorte,  pois,  muito embora esses 
entes da Federação contribuam para a constituição do patrimônio do Fundo, 
observa-se que a demanda  se lastreia unicamente à verba transferida, em 
definitivo, ao erário municipal, devendo somente o promovido permanecer no 
polo passivo da lide.

Por  fim,  no  que  se  refere  à  preliminar  de  defeito  de 
representação decorrente da ausência do registro do sindicato no Ministério 
do Trabalho, embora não conste essa prova nos autos, observa-se que foi 
colacionado seu comprovante do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (fl. 
12), seu estatuto (fls. 13/21), bem como sua ata de fundação devidamente 
registrada na Serventia Extrajudicial  competente (fls. 22/24), o que, a meu 
ver, é suficiente para suprir a falta e garantir seu poder de representatividade 
perante seus filiados. Corroborando tal entendimento, destaco:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  MANDADO  DE  SEGURANÇA  - 
SINDICATO DOS SERVIDORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM  -  REGISTRO  JUNTO  AO  CARTÓRIO  DE 
PESSOAS  JURÍDICAS  -  REGISTRO  NO  MINISTÉRIO  DO 
TRABALHO EM TRAMITAÇÃO - LEGITIMIDADE - MANDATO 
CLASSISTA - LICENÇA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE 
-  CONCESSÃO DA SEGURANÇA.  1.  O Supremo Tribunal 

1 Art. 282. A petição inicial indicará:
I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida;
II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu;
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido, com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
VII - o requerimento para a citação do réu.

Art. 283. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
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Federal já reconheceu que para o sindicato ter existência 
jurídica e atuar na defesa dos integrantes da sua categoria, 
exige-se tão somente o registro no Cartório das Pessoas 
Jurídicas.  2.  A despeito  de  estar  ainda  em tramitação o 
processo de registro do Sindicato dos Servidores Fiscais 
do  Município  de  Contagem  perante  o  Ministério  do 
Trabalho  e  Emprego,  o  autor  possui  representatividade 
processual, vez que devidamente constituído no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica, devendo ser reconhecida sua 
legitimidade  ativa. 3.  Sendo  a  personalidade  jurídica  do 
sindicato constituída pelo registro no Cartório de Pessoas 
Jurídicas,  eivado de ilegalidade o ato administrativo que 
revogou a licença para o exercício de mandato classista 
pelos  impetrantes  em  razão  de  estar  o  registro  do 
Sindicato  dos  Servidores  Fiscais  do  Município  de 
Contagem em trâmite  junto  ao  Ministério  do  Trabalho  e 
Emprego,  vez  que  se  trata  de  formalidade  necessária 
apenas para assegurar o princípio da unicidade. 4. Recurso 
provido. (TJ-MG  -  AC:  10079110337080002  MG  ,  Relator: 
Teresa  Cristina  da  Cunha  Peixoto,  Data  de  Julgamento: 
07/02/2013,  Câmaras  Cíveis  Isoladas  /  8ª  CÂMARA CÍVEL, 
Data de Publicação: 19/02/2013)

Desse modo, rejeito todas as preliminares arguidas.   

Quanto ao mérito da remessa e do apelo,  sabe-se que 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 municipalidade recorrente mencionou, em 
sede de contestação, a Lei Complementar Municipal nº 13/2010 (fl. 48), que 
dispõe, em seu art. 64, o seguinte:

“Art.  64.  Poderá  ser  concedido  aos  servidores  do 
Magistério  Público  Municipal  de Santana dos Garrotes o 
rateio  dos  resíduos  remanescentes  dos  recursos  do 
FUNDEB referentes aos 40% destinados a manutenção e ao 
desenvolvimento  da  educação  básica  no  exercício  fiscal 
vigente  a  título  de  abono  temporário  como  incentivo  e 
valorização da prática docente.” 

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

Conforme se observa da exordial, o intento do promovente diz 
respeito à existência ou não da 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 
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mês de abril/2011 (fls. 29/32).

Consoante  se  extrai  da  Portaria  nº  380,  do  Ministério  da 
Educação (fl. 29), 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 efetivamente fazia 
jus no exercício de 2010. O texto legal em comento está assim grafado:

“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 pelo autor 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 diploma 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  supratranscrita  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  o  demandante 
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, 
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da Lei  nº  11.494/07,  ao qual  se apega,  destina tal  patamar  aos “recursos 
anuais totais” de um dado exercício.

Em verdade, o autor 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 na inicial.

Por fim, 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 
repartição será feita no “exercício fiscal vigente”.

Ante todo o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no 
mérito, dou provimento  ao  recurso  apelatório  e  remessa  necessária, 
para  julgar  improcedentes os pedidos  independente  da  existência  do 
regramento  municipal  tratando  do  rateio  de  sobras  do  FUNDEB. 
Invertidos os ônus sucumbenciais, com a aplicação do art. 12, da Lei nº 
1.060/50, em favor do promovente.

É como voto.
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 Paulo Lavor, Promotor 
de Justiça Convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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