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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

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO ADESIVA N. 0067162-15.2012.815.2001
ORIGEM: 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital/PB
RELATOR: Juiz Miguel de Britto Lyra Filho, convocado para substituir a
Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Carlos Carmelo Antas Ferraz
ADVOGADO: Francisco de Andrade Carneiro Neto
APELADO: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Renan de Vasconcelos Neves

APELAÇÃO ADESIVA. DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR QUE FAZ JUS
À DIFERENÇA SALARIAL DELE DECORRENTE. PLEITO PARA QUE SEJA
ASSEGURADO  O  PAGAMENTO  ENQUANTO  PERDURAR  ESSA
ANORMALIDADE.  JURISPRUDÊNCIA  PACÍFICA  DESTE  TRIBUNAL  EM
SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

1. A implantação das diferenças salariais, enquanto perdurar o desvio
de função,  consiste em indenizar  fato ainda não ocorrido,  o que se
revela  indevido. (TJPB,  Decisão  Monocrática  na  Apelação  Cível  nº.
0047135-79.2010.815.2001, Relator: Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, DJPB 04.04.2014).

2. A  diferença  salarial  “não  pode  ser  implantada  no  contracheque
enquanto  perdurar  o  desvio  de  função,  sob  pena  chancela  da
ilegalidade  do  ato  e  concessão  de  aumento  de  vencimento  com
fundamento em isonomia, o que é vedado pela Súmula Vinculante nº
37 do  STF”  (TJPB,  Agravo nº  0044159-02.2010.815.2001,  Rel.  Des.
José Aurélio da Cruz, 3ª Câmara Cível, DJPB 21.01.2015).
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3. O desvio de função é ato ilícito, não podendo o Judiciário reconhecê-
lo para gerar efeitos para o futuro. Caso o desvio persista, deverá o
servidor buscar os mecanismos legais para a correção da ilegalidade.
(TJPB,  Apelação  Cível  nº.  0047135-79.2010.815.2001,  Rel.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 2ª Câmara Cível, DJPB 14.07.2014).

4. Recurso ao qual se nega seguimento.

Vistos etc.

De início, observa-se que  o presente recurso adesivo foi juntado
aos autos depois de mais de um ano de sua interposição (f. 142V/143),
fato que ensejou o julgamento isolado da apelação cível do Estado da Paraíba e
do reexame necessário (f. 125/135).

Assim, passo a relatar isoladamente o presente recurso adesivo.

CARLOS  CARMELO  ANTAS  FERRAZ  apela  adesivamente  contra  o
ESTADO  DA  PARAÍBA,  buscando  reformar  a  sentença  (f.  72/79)  do  Juízo  de
Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, na ação de obrigação de
fazer c/c Cobrança de Diferenças Salariais, por si promovida, julgou procedente,
em parte o pedido, condenando a Fazenda Pública ao pagamento “da diferença
entre  a  remuneração  (vencimento  +  gratificações)  do  cargo  de  Agente
Administrativo e a remuneração (vencimento + gratificações) do cargo de Agente
Penitenciário, mantendo-se nos seus vencimentos enquanto perdurar o desvio de
função, incidindo sobre este todos os direitos,  adicionais  e vantagens pessoais
inerentes  a(o)  autor(a),  durante  o  quinquênio  anterior  à  data  do  ajuizamento
desta ação”.

Tese  recursal:  a  diferença  salarial  deve  perdurar  “enquanto  a
administração não sanar o desvio funcional” (f. 145).

Contrarrazões às f. 153/154.

É o relatório. 

Decido. 

Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, impossível determinar-se
o pagamento da diferença salarial enquanto perdurar o desvio funcional.

A propósito, cito inúmeros precedentes:
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ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  COBRANÇA  DE
DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
APELAÇÃO.  DESVIO  DE  FUNÇÃO.  EXERCÍCIO  DO CARGO DE  AGENTE  DE
SEGURANÇA  PENITENCIÁRIA  POR  PRESTADOR  DE  SERVIÇOS  GERAIS.
INDENIZAÇÃO  CONSISTENTE  NA  EQUIPARAÇÃO  DE  VENCIMENTOS.
POSSIBILIDADE.  SÚMULA  378  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
REENQUADRAMENTO.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  IMPLANTAÇÃO  DAS
DIFERENÇAS  SALARIAIS  ENQUANTO  PERDURAR  O  DESVIO  DE  FUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 557, § 1º-
A, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. - Segundo a Súmula 378
do STJ,  “reconhecido o desvio de função, o servidor  faz jus às diferenças
salariais decorrentes”. - O servidor prejudicado pelo desvio de função será
indenizado  nos  valores  correspondentes  às  diferenças  salariais,  não
importando a decisão em reenquadramento funcional. - O desvio de função é
ato ilícito, não podendo o Judiciário reconhecê-lo para gerar efeitos para o
futuro. Caso o desvio persista, deverá o servidor buscar os mecanismos legais
para a correção da ilegalidade. - A implantação das diferenças salariais,
enquanto perdurar o desvio de função, consiste em indenizar fato
ainda não ocorrido, o que se revela indevido. - Vistos. DECIDO: Ante o
exposto,  conheço  do  recurso  e  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO,
mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos, com exceção
da implantação das diferenças salariais para o futuro, enquanto perdurar o
desvio de função. - P.I. -João Pessoa, 25 de março de 2014. (TJPB, Decisão
Monocrática na Apelação Cível nº. 0047135-79.2010.815.2001, Relator: Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, DJPB 04.04.2014)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. Ação Ordinária de OBRIGAÇÃO DE
FAZER  c/c  COBRANÇA  DAS  Diferenças  Salariais.  FAZENDA  PÚBLICA
ESTADUAL.  EXERCÍCIO  DAS  ATRIBUIÇÕES  DO  CARGO  DE  AGENTE
PENITENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME
NECESSÁRIO.  SEGUIMENTO  NEGADO  MONOCRATICAMENTE.  AGRAVO
INTERNO.  (1)  PEDIDO  DE  PAGAMENTO  RETROATIVO  DA  DIFERENÇA
SALARIAL.  DOCUMENTOS  CONFECCIONADOS  NO  ÂMBITO  DA  PRÓPRIA
ADMINISTRAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO À EQUIPARAÇÃO SALARIAL. Súmula
Nº  378  do  STJ.  (2)  PEDIDO  DE  IMPLANTAÇÃO  DA  DIFERENÇA  NO
CONTRACHEQUE,  ENQUANTO  DURAR  O  DESVIO  DE  FUNÇÃO.
IMPOSSSIBILIDADE.  SÚMULA  VINCULANTE/STF  nº  37.  REFORMA  DA
DECISÃO. Redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da sucumbência
recíproca.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO  AGRAVO  INTERNO.  1.  Restando
comprovado o  desvio  de função,  inclusive  por  documentos  confeccionados
pela própria Administração Pública e não contestados nos autos, o servidor
tem direito a receber a diferença salarial do período trabalhado e não atingido
pela prescrição quinquenal,  nos termos da Súmula  378 do STJ  que assim
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dispõe: ¿reconhecido o desvio  de função, o servidor  faz jus  às diferenças
salariais  decorrentes¿.  2.  Todavia,  ao  contrário  do que restou decidido na
sentença,  essa diferença não pode ser implantada no contracheque
enquanto  perdurar  o  desvio  de  função,  sob  pena  chancela  da
ilegalidade  do  ato  e  concessão  de  aumento  de  vencimento  com
fundamento em isonomia, o que é vedado pela Súmula Vinculante nº
37  do  STF  (¿não  cabe  ao  poder  judiciário,  que  não  tem  função
legislativa,  aumentar  vencimentos  de  servidores  públicos  sob  o
fundamento de isonomia¿). 3. Assim sendo, o julgado deve ser reformado
para afastar a condenação de implantação das diferenças no contracheque do
autor/apelado, pelo que a remessa e apelo devem ser parcialmente providos.
4. Estando configurada a sucumbência recíproca entre os contentores, e não
sendo o caso do parágrafo único do art. 21 do CPC (parte mínima do pedido),
necessária a redistribuição proporcional dos ônus. ACORDAM os integrantes
da Terceira Câmara Cível, por maioria, em dar provimento parcial ao recurso,
nos termos do voto do relator e da certidão de julgamento de fls. 120. Pelo
exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO INTERNO, reformando a
decisão monocrática, para julgar parcialmente procedente a ação ordinária e
AFASTAR  A  CONDENAÇÃO  DE  IMPLANTAÇÃO  DA  DIFERENÇA
REMUNERATÓRIA.  (TJPB,  Agravo  nº  0044159-02.2010.815.2001,  Rel.  Des.
José Aurélio da Cruz, 3ª Câmara Cível, DJPB 21.01.2015)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ C COBRANÇA DE
DIFERENÇAS  SALARIAIS.  DECISÃO  QUE  DEU  PROVIMENTO  PARCIAL  À
APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO. EXERCÍCIO DO CARGO DE AGENTE DE
SEGURANÇA  PENITENCIÁRIA  POR  PRESTADOR  DE  SERVIÇOS  GERAIS.
ALEGAÇÃO PELA EDILIDADE DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO DESVIO DE
FUNÇÃO.  FATO  INCONTROVERSO.  COMPROVOÇÃO  PELO  AUTOR  ORA
RECORRIDO.  INDENIZAÇÃO  CONSISTENTE  NA  EQUIPARAÇÃO  DE
VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 378 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE REENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE IMPLANTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS ENQUANTO PERDURAR O
DESVIO  DE  FUNÇÃO.  JUROS  DE  MORA  COM  BASE  NA  CADERNETA  DE
POUPANÇA. INTELIGÊNCIA DO art. 1º-F da Lei 9.494/97, alterado pela Lei nº
11.960/09. REFORMA DO DECISUM QUANTO A ESSE PONTO. PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO. - Em que pesem as alegações da edilidade quanto à
inexistência de provas do desvio de função, estas não devem prosperar, pois,
em momento  algum,  o  Estado  questionou,  com precisão,  a  existência  do
desvio de função, o que se tornou fato incontroverso, nos termos do art. 302,
in fine, c/c art. 334, III, ambos do CPC. Ademais, o recorrido trouxe aos autos
documentos que comprovaram a sua atuação como agente penitenciário, mas
com vencimentos de simples prestador de serviços, com ganhos em valores
bem inferiores. - Segundo a Súmula 378 do STJ, “reconhecido o desvio de
função,  o servidor  faz  jus  às  diferenças salariais  decorrentes”.  -O servidor
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prejudicado  pelo  desvio  de  função  será  indenizado  nos  valores
correspondentes  às  diferenças  salariais,  não  importando  a  decisão  em
reenquadramento  funcional.  -  O  desvio  de  função  é  ato  ilícito,  não
podendo o Judiciário reconhecê-lo para gerar efeitos para o futuro.
Caso  o  desvio  persista,  deverá  o  servidor  buscar  os  mecanismos
legais  para a correção da ilegalidade. -  A  implantação das diferenças
salariais, enquanto perdurar o desvio de função, consiste em indenizar fato
ainda não ocorrido, o que se revela indevido. - O art. 1ºF da Lei 9.494/97,
alterado pela Lei nº 11.960/09, estabelece que “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.”
Logo, após a entrada em vigor da lei,  não podem mais incidir os juros de
0,5% ao mês, devendo os juros moratórios serem aplicados com base na
caderneta de poupança. -VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDA a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em
sessão ordinária, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do
relator, unânime. -Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de junho de 2014.
(TJPB,  Apelação  Cível  nº.  0047135-79.2010.815.2001,  Rel.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho, 2ª Câmara Cível, DJPB 14.07.2014)

Diante  do  exposto,  nego  seguimento  ao  recurso  adesivo,  nos
termos do art. 557 do Código de Processo Civil,  por reputá-lo manifestamente
improcedente e em confronto com a jurisprudência desta Corte.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2015.

             Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
          Relator


