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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002175-79.2012.815.0251
ORIGEM: 4ª Vara Mista da Comarca de Patos
RELATOR:  Juiz  José  Ferreira  Ramos  Júnior,  convocado  para
substituir a Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira 
APELANTE: Município de Patos
ADVOGADO: Abraão Pedro Teixeira Júnior
APELADA: Alcenira Barros da Silva
ADVOGADO: Damião Guimarães Leite

REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DAS VERBAS
DO  FUNDEB.  NECESSIDADE  DE  LEI  MUNICIPAL  ESPECÍFICA
AUTORIZANDO  A  DIVISÃO  DOS  VALORES.  ENTENDIMENTO
ADOTADO  POR  ESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA  EM  SEDE  DE
INCIDENTE  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA.
RESSALVA DO PONTO DE VISTA DESTE RELATOR.  REMESSA
PROVIDA E APELAÇÃO CÍVEL JULGADA PREJUDICADA.

1. Segundo decidido pelo Plenário desta Corte de Justiça, nos
autos  do  Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  n.
2000682-73.2013.815.0000, de que foi relator o Des. Marcos
Cavalcanti de Albuquerque, o “rateio das sobras dos recursos do
FUNDEB  fica  condicionado  à  existência  de  lei  municipal
regulamentando a matéria”.
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2. Ressalva do ponto de vista deste relator.

3. Reexame  necessário  provido  e  apelação  cível  julgada
prejudicada.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos.

A C O R D A a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade,  dar provimento à
remessa oficial e julgar prejudicado o recurso apelatório.

ALCENIRA BARROS DA SILVA, professora de escola municipal,
aduziu  que  o  MUNICÍPIO  DE  PATOS,  embora  tenha  recebido  quantia
referente à diferença aluno/ano 2010, mediante a Portaria n. 380/2011-
MEC, não efetuou o rateio do referido valor, razão pela qual foi pleiteada a
divisão do montante destinado à Municipalidade, o que foi acolhido pelo
Juízo a quo (f. 257/275).

Em sede apelatória, o município recorrente, em síntese, alega a
preliminar de incompetência da Justiça Comum, para apreciar e julgar a
presente  demanda  e,  no  mérito,  sustenta  que  não  há  lei  municipal  a
agasalhar o pedido exordial.

Não foram ofertadas contrarrazões (certidão de f. 300).

O processo desaguou nesta Corte de Justiça também por força
do reexame necessário.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela rejeição da preliminar e,
no mérito, pelo desprovimento de ambos os recursos (f. 306/309).

É o relatório.
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VOTO: Juiz Convocado JOSÉ FERREIRA RAMOS JÚNIOR
                                         Relator

Especificamente  quanto  ao  tema  sub  judice,  esta  Corte  de
Justiça, por meio do seu  Tribunal Pleno, nos autos do  Incidente de
Uniformização de Jurisprudência n. 2000682-73.2013.815.0000,
de que foi relator o Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, decidiu
que o “rateio das sobras dos recursos do FUNDEB fica condicionado à
existência de lei municipal regulamentando a matéria”.

O mencionado acórdão do Plenário ostenta a ementa a seguir:

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  disciplinando 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.1 

Firmado esse quadro fático, observa-se que a sentença está em
desarmonia com o entendimento esposado por este Tribunal de Justiça, já
que não existe lei municipal específica prevendo o rateio dos recursos do
FUNDEB.

Cito precedentes nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – Remessa oficial  e apelação cível  – “Ação de
obrigação de fazer (rateio do FUNDEB) c/c cobrança com pedido de
antecipação  de  tutela”  –  Preliminar  –  Incompetência  da  Justiça
Estadual – Ausência de interesse da União - Relação jurídica entre
servidor público e município – Rejeição. - Não cabe à Justiça Federal
julgar demandas envolvendo relação jurídica entre servidor público e

1 TJPB,  INCIDENTE  DE  UNIFORMIZAÇÃO  n.  000682-73.2013.815.0000,  Rel.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque, DJPB 22.04.2014.
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município,  ainda que os  recursos  questionados sejam oriundos  de
transferência  da  União.  ADMINISTRATIVO  –  Remessa  oficial  e
apelação cível – “Ação de obrigação de fazer (rateio do FUNDEB) c/c
cobrança com pedido de antecipação de tutela” – Procedência parcial
da pretensão deduzida - Servidora pública municipal – Professora de
Educação Básica - Pretensão ao rateio dos saldos remanescentes do
FUNDEB de exercício financeiro anterior – Princípio da legalidade –
Art.  37,  “caput”,  CF/88  –  Lei  local  regulamentando  a  matéria  –
Necessidade  –  Inexistência  –  Pagamento  –  Impossibilidade  –
Modificação da sentença primeva – Provimento. - Haja vista que não
há na Lei nº 11.494/2007 qualquer dispositivo que discipline o rateio
das sobras dos recursos do FUNDEB, o acolhimento do intento da
autora dependeria de lei específica local, regulamentando, de forma
clara,  o valor,  o modo de pagamento e os critérios objetivos para
tanto.  -  “O  rateio  das  sobras  dos  recursos  do  FUNDEB  fica
condicionado à existência de lei municipal regulamentando a matéria.”
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos acima identificados
de apelação cível, ACORDAM, em Segunda Câmara Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação unânime, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar provimento à remessa oficial e ao
recurso de apelação, nos termos do voto do relator e da súmula do
julgamento de fl. 180.2

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C COBRANÇA E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. RATEIO DO
FUNDEB.  IMPOSSIBILIDADE.  LEI  FEDERAL 11.494/2007  QUE  NÃO
DISCIPLINA  A  MATÉRIA.  AUSÊNCIA  DE  NORMA  MUNICIPAL
ESPECÍFICA. VALORAÇÃO DO PRINCÍPO DA LEGALIDADE. MATÉRIA
SUMULADA PELO PLENO DO TJPB. PROVIMENTO.- “Na ausência de
intervenção da União no feito demonstrando o seu interesse, não há
no  que  se  falar  em  competência  da  Justiça  Federal.  (TJPB;  AC
094.2012.000255-8/001;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.
Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 30/07/2013)”. - Sem
lei  local  prevendo  o  pagamento  de  abono  salarial  dos  valores
considerados sobras dos recursos do FUNDEB, não se mostra viável o
deferimento  do  pleito  em que  se  postula  tal  verba,  haja  vista  a

2 REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL n.  025.2012.000909-4/001 – RELATOR: Des.  Abraham Lincoln da
Cunha Ramos. Pág. 20, Diário de Justiça do Estado da Paraíba (DJPB) de 03 de Junho de 2014.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1034187/lei-11494-07
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necessidade de normatização quanto a forma pela qual deverá ser
apurado  o  valor,  o  modo  de  pagamento,  bem  como,  o
estabelecimento de critério objetivos para sua concessão, cumprindo
ressaltar que tais regras deverão ser definidas pelo gestor do fundo,
a  fim  de  preservar  os  princípios  constitucionais  que  regem  a
Administração Pública, nos moldes delineados do art. 37, caput,  da
Carta da Republica. Vistos, etc. (¡K) Isso posto, PROVEJO a Apelação
Cível e a Remessa Necessária3. 

A  questão  foi  sumulada  por  este  Tribunal  de  Justiça  nos
seguintes termos:

Súmula  45:  “O  rateio  das  sobras  dos  recursos  do  FUNDEB  fica
condicionado à existência de lei municipal regulamentado a matéria.”4

Ante o exposto,  dou provimento ao reexame necessário,
para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido
inicial,  invertendo,  em  consequência,  os  ônus  sucumbenciais,  cuja
execução deverá levar em consideração o art. 12 da Lei 1.060/50. Por fim,
julgo prejudicada a apelação cível.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador OSWALDO
TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO,  que  participou  do  julgamento  com
ESTE RELATOR (Juiz de Direito Convocado, com jurisdição limitada para
substituir a Excelentíssima Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO
DE A. D. FERREIRA) e com o Excelentíssimo Desembargador ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS.

Presente à Sessão o Excelentíssimo Doutor AMADEUS LOPES
FERREIRA, Procurador de Justiça.

3 APELAÇÃO  CÍVEL  e  REMESSA  NECESSÁRIA  n.  0001189-28.2012.815.0251. RELATORA:  Juíza  Convocada
VANDA ELIZABETH MARINHO. Pág. 6. Diário de Justiça do Estado da Paraíba (DJPB) de 16 de Junho de 2014.

4 Súmula editada por força da decisão prolatada nos autos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
2000682-73.2013.0000, julgado em 07/04/2014,  tendo as conclusões do Acórdão sido publicadas no DJ de
22/04/2014.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 04
de setembro de 2014.

Juiz Convocado JOSÉ FERREIRA RAMOS JÚNIOR
                                 Relator
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