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REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE  FAZER  C/C  COBRANÇA.  SERVIDOR
CONTRATADO.  DESVIO  DE  FUNÇÃO.
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO  DA
ADMINISTRAÇÃO.  PAGAMENTO  DAS
DIFERENÇAS  REMUNERATÓRIAS.
NECESSIDADE.  SÚMULA  378  DO  STJ.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  JUROS  E
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  NECESSIDADE
DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART.
1º-F  DA LEI  Nº  9.494/97,  COM  REDAÇÃO
DADA PELA LEI Nº 11.960/09. PROVIMENTO
PARCIAL DA REMESSA.  ART.  557,  CAPUT
C/C §1º-A, CPC.

Restando evidenciado o desvio de função de
servidor,  nasce  para  o  servidor  o  direito  à
indenização pelo  serviço  prestado,  com base
na  diferença  entre  as  respectivas
remunerações,  a teor do disposto na Súmula
378 do STJ. 

À  luz  de  orientação  emanada  do  STF  na
Reclamação  Constitucional  nº  16.705,  deve
continuar  incidindo,  para  fins  de  fixação  dos
consectários  legais  das  diferenças  salariais
relativas  ao  período  posterior  à  entrada  em
vigor da Lei nº 11.960/09, o disposto no art. 1ª-
F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo
art.  5º  daquela  Lei,  haja  vista  ainda  não  ter
ocorrido  a  modulação  dos  efeitos  do
julgamento das ADIs nº 4.357 e nº 4.425.



Vistos etc.

Trata-se  de  Reexame  Necessário  da  sentença  (fls.  59/63)
proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital,  que,  nos  autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c  Cobrança  de
Diferenças  Salariais,  ajuizada  por  Neide  Maria  Candeas  Viana,  julgou
parcialmente procedente o pedido contido na inicial, para determinar ao réu o
pagamento  à  autora  de  vencimentos  de  acordo  com  aqueles  pagos  aos
funcionários que exercem a mesma função, enquanto esta figurar na função de
agente  penitenciário,  bem  como  pagar  a  diferença  (remuneração  +
gratificações) existente entre o cargo para o qual a autora foi contratada e o
cargo de Agente de Segurança Penitenciária, durante o quinquênio anterior à
data do ajuizamento da ação, devidamente atualizado pelo INPC + 0,5%, além
de condenação em verba honorária na ordem de 10% (dez por cento) sobre o
montante apurado, considerando o preceituado pelo §4º do art. 20 do CPC.

Não houve recurso voluntário.

No parecer de fls. 60/65, a Douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo provimento parcial do reexame necessário, apenas para que seja aplicado
o disposto na Lei nº 9.494/97, no momento em que houver a liquidação da
sentença ora combatida, considerando que o Supremo Tribunal Federal, até a
presente  data  ainda  não  decidiu  acerca  da  modulação  dos  efeitos  da
declaração  de  inconstitucionalidade,  por  arrastamento,  do  art.  5º  da  Lei  nº
11.960/2009, que deu redação atual ao art. 1º-F da Lei nº 9.494.1997.

É o relatório.
Decido.

A matéria já é de conhecimento deste Tribunal, não ensenjando
maiores debates.

O  tema  central  recai  sobre  o  aproveitamento  de  servidor  em
função  diversa  daquela  para  a  qual  fora  contratado,  com  efetuação  do
pagamento  dos  seus  vencimentos  correspondente  ao  menor  cargo.  Essa
prática é inadmissível, pois não pode ocorrer prejuízo financeiro ao servidor em
favor da Administração Pública, sob pena de enriquecimento sem causa. 

Dos  documentos  juntados  com  a  exordial  (fls.  15/21),  resta
evidenciado que, de fato, há vários anos, a autora (contratada e recebendo
pela função de Técnica de Nível Médio), encontra-se prestando serviços típicos
do cargo de agente penitenciário, o que configura o alegado desvio de função.

Tendo a Administração Pública promovido o desvio de função de
servidor, nasce para este o direito à indenização pelo serviço prestado, com
base na diferença entre as respectivas remunerações.

 
É cediço ser vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer

espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço
público, à luz da Súmula 339 do STF. Todavia, in casu, a sentença a quo não
garantiu qualquer direito a reenquadramento ou a aumento por isonomia, tendo
assegurado,  tão  somente,  o  direito  de  a  autora  receber  pelo  cargo



correspondente à função que está a exercer, enquanto permanecer o desvio
verificado, com o pagamento das respectivas diferenças.

O  Supremo  Tribunal  Federal  assim  se  posicionou  quando  do
julgamento do RE 222.656-0 PR, em 29.6.99, tendo como Relator o Ministro
Octávio Gallotti: "O inciso XIII do art. 37 veda a equiparação ou vinculação
entre a remuneração de dois cargos, não segundo penso, a percepção
dos  vencimentos  de  um deles  pela  circunstância  de  haver  o  servidor
exercido as funções correspondentes".

Sobre assunto,  vale  consignar  o enunciado da Súmula 378 do
Superior Tribunal de Justiça:: 

“Reconhecido  o  desvio  de  função,  o
servidor  faz  jus  às  diferenças  salariais
decorrentes”.

Nesse sentido, proclama também a jurisprudência uníssona desta
Egrégia Corte:

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE
DIFERENÇAS  SALARIAIS.  SERVIDOR
CONTRATADO.  Desvio  de  função.
Comprovação.  EXERCÍCIO  DAS  FUNÇÕES
DE  AGENTE  DE  SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA.   DIREITO  AO
RECEBIMENTO  DA  Diferença  de
vencimentos.  INTELIGÊNCIA  DA  SÚMULA
Nº  378  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.   PERCEPÇÃO  DAS  VERBAS
ENQUANTO  PERMANECER  O  DESVIO
FUNCIONAL.  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.  FIXAÇÃO  ADEQUADA.
PERMANÊNCIA.  Manutenção  da  sentença.
Aplicabilidade do art. 557, caput, do Código
de  processo  civil.  Seguimento  negado  à
REMESSA OFICIAL E À Apelação. 
- O desvio de função de servidor não pode vir
em  seu  prejuízo  financeiro  e  em  favor  da
Administração  Pública,  a  qual  se  locupletará,
indevidamente,  pelos  serviços  prestados  pelo
agente  em  outra  função,  configurando  o
enriquecimento  sem causa.  -  Nos  termos  da
Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça,
“Reconhecido  o  desvio  de  função,  o  servidor
faz jus às diferenças salariais decorrentes” - De
acordo com o art.  557, do Código de Processo
Civil, o relator negará seguimento, por meio de
decisão  monocrática,  a  recurso
manifestamente improcedente. (...)1

1 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00335701420118152001, Relator DES 
FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO, j. em 09-01-2015.



Dessa  forma,  quanto  ao  mérito  propriamente  dito,  deve  ser
mantida a condenação imposta em primeiro grau.

Por  outro  lado,  deve  ser  alterada  a  sentença,  apenas  no  que
pertine à forma de cálculo dos consectários legais (correção monetária e juros
de mora).

O  magistrado  a  quo  determinou  a  atualização  (correção
monetária) pelo INPC, mais juros de 0,5%.

De  fato,  esse  deve  ser  o  parâmetro  para  os  cálculos  dos
consectários das parcelas (não atingidas pela prescrição) relativas ao período
anterior à edição da Lei nº 11.960/09 (outubro de 2008 a junho de 2009).  

Isso porque no aludido período, vigorava a redação do art. 1º-F da
Lei. 9.494/97, dada pela MP n. 2.180-35, que fixava os juros em 6% ao ano ou,
seja, 0,5% ano mês. Nesse sentido, segue orientação do STJ:

“Esta Corte Superior já firmou compreensão de
que nas condenações impostas em desfavor da
Fazenda  Pública  para  pagamento  de  verbas
remuneratórias devidas a servidores públicos,
os  juros  de  mora  deverão  incidir  sobre  o
percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3º
do Decreto-Lei 2.322/87, no período anterior à
publicação  da  MP  n.  2.180-35,  quando
passarão  à  taxa  de  0,5%  ao  mês  até  a
entrada em vigor da Lei 11.960/09 (v.g. AgRg
no AResp n.  401.578/RJ,  Rel.  Min.  Napoleão
Nunes  Maia,  Primeira  Turma,  julgado  em
18.11.2014, ainda pendente de publicação).2 

Contudo, a partir da entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, devem
ser observados os parâmetros fixados pelo seu art. 5º, que deu nova redação
ao citado art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, passando a dispor in verbis: 

Nas  condenações  impostas  à  Fazenda
Pública,  independentemente  de  sua
natureza  e  para  fins  de  atualização
monetária,  remuneração  do  capital  e
compensação da mora, haverá a incidência
uma única vez, até o efetivo pagamento, dos
índices  oficiais  de  remuneração  básica  e
juros  aplicados  à  caderneta  de  poupança.
(grifei).

É bem verdade que, nos autos das ADIs 4.357 e 4.425, o STF
decidiu  que o referido  dispositivo,  ao  reproduzir  as  regras  da EC nº  62/09
quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios, incorreu nos
mesmos vícios de juridicidade que inquinaram o art. 100, §12, da CF, razão

2 STJ - AgRg no REsp 1374960/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014.  



pela qual declarou a sua inconstitucionalidade por arrastamento.

Ocorre  que,  embora  a  Suprema  Corte  tenha  decidido  pela
declaração  de  inconstitucionalidade  por  arrastamento  do  Art.  5º  da  Lei
11.960/2009,  que  deu  nova  redação  ao  Art.  1º-F  da  Lei  9.494/97,  houve
pedidos de modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs nº 4.357 e
ADI nº 4.425, que ainda se encontram pendentes de julgamento.  

A questão relativa aos índices a serem aplicados para a correção
monetária  e  juros  moratórios  contra  a Fazenda Pública,  enquanto não for
estabelecida  a  modulação  dos  efeitos  do  julgamento  daquelas  ADIs,
chegou ao Supremo Tribunal Federal mediante a Reclamação Constitucional nº
16.705, manejada contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, diante
da  inconstitucionalidade  declarada  pelo  Supremo,  afastou  de  imediato  a
aplicação do dispositivo declarado inconstitucional por arrastamento. 

No  julgamento  da  referida  Reclamação,  o  Ministro  Luiz  Fux
decidiu pela procedência do pedido, para cassar o ato reclamado no ponto em
que abordou a referida questão, determinando que “os pagamentos devidos
pela Fazenda Pública sejam efetuados respeitada a sistemática anterior à
declaração de inconstitucionalidade nas referidas ações, até que sejam
modulados seus efeitos”. 

Destarte,  mesmo  diante  da  supracitada  declaração  de
inconstitucionalidade, deve incidir, no caso dos autos, para fins de fixação dos
consectários  legais  das diferenças salariais  relativas  ao período posterior  à
entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, o disposto no art. 1ª-F da Lei nº 9.494/97,
com redação dada pelo art. 5º daquela Lei, haja vista ainda não ter ocorrido a
modulação dos efeitos do julgamento das ADIs nº 4.357 e nº 4.425.

Ressalte-se  que,  estando  a  parte  meritória  da  sentença  em
consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal; e o ponto relativo
aos  consectários  (no  que  pertine  ao  período  posterior  à  edição  da  Lei  n
11.960/09),  em  confronto  com  a  jurisprudência  dos  Tribunais  Superiores,
prescinde-se do exame desta remessa oficial pelo órgão colegiado, sendo o
caso de provimento parcial monocrático, nos termos do art. 557, caput c/c §1º-
A,  CPC,  que, à luz da súmula 253 do STJ,  também se aplica ao reexame
necessário: 

Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a
recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto
com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  tribunal,  do
Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal
Superior.

§1o-A.  Se  a  decisão  recorrida  estiver  em
manifesto  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso. 



Súmula  253  STJ:  O  art.  557  do  CPC,  que
autoriza  o  relator  a  decidir  o  recurso,
alcança o reexame necessário.  

Face ao exposto, com supedâneo no art. 557, caput c/c §1º-A,
CPC, e na Súmula 253 do STJ,  DOU PROVIMENTO PARCIAL à remessa
necessária,  para  determinar  que  os  consectários  legais  das  diferenças
salariais relativas ao período posterior à entrada em vigor da Lei nº 11.960/09,
sejam calculados com base no disposto no art. 1ª-F da Lei nº 9.494/97, com
redação dada pelo art. 5º daquela Lei.

P. I.

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2015.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora
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