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APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE PENITENCIÁRIO. DESVIO DE FUNÇÃO.
DIFERENÇA  SALARIAL.  IMPLANTAÇÃO  NO  CONTRACHEQUE.
IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE.  SEGUIMENTO
NEGADO.

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).

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,
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Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 2ª Câmara Cível, DJPB
14.07.2014).

4. Recurso ao qual se nega seguimento.

Vistos etc.

JOSÉ CARLOS DA SILVA interpôs  apelação  contra  sentença  de  f.
44/47, proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos
autos  da  ação  de  obrigação  de  fazer  movida  pelo  ora  apelante  contra  o
ESTADO DA PARAÍBA, julgou improcedente a pretensão inicial.

Na referida sentença, o magistrado entendeu que o autor não fez
prova do seu direito, conforme exige o art. 330, inciso I, do CPC, ao deixar de
comprovar sua atuação como agente penitenciário, em desvio de função. Com
isso, negou a implantação da diferença salarial. No mais, evidenciou que verbas
pretéritas, concedidas em outra ação judicial, só poderão ser pagas mediante
precatório.

Em  suas  razões  de  f.  48/57,  o  apelante  sustenta  ter  direito  à
implantação da diferença salarial por desvio de função, conforme decidido em
sentença proferida em outro processo.

Sem contrarrazões (certidão de f. 58v.).

A Procuradoria de Justiça não se manifestou quanto ao mérito do
recurso (f. 65/67)

É o relatório.

DECIDO. 

O apelante, na qualidade de  prestador de serviço do Estado da
Paraíba, alega que desempenha a função de agente penitenciário e, por isso,
teria direito a receber vencimento compatível com esta função.

No entanto, segundo a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça,
impossível determinar o pagamento da diferença salarial enquanto perdurar o
desvio funcional.
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O desvio de função é ato irregular, ilícito, não podendo o Judiciário
aceitá-lo para fazer perdurar, no futuro, uma situação anômala. Caso o desvio
persista, deverá o servidor buscar os mecanismos legais para a correção da
ilegalidade, mas jamais o Judiciário poderá reconhecer sua manutenção para o
futuro, deferindo desde já a equiparação salarial em decorrência da persistência
de uma ilegalidade.

A propósito, cito inúmeros precedentes:

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.  (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
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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 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
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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
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. (TJPB, Apelação Cível nº.
0047135-79.2010.815.2001, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 2ª
Câmara Cível, DJPB 14.07.2014).

Com relação às verbas pretéritas, decididas na sentença proferida no
Processo  nº  200.2010.027290-1,  cabe  ao  apelante  promover  sua  execução,
utilizando-se das vias processuais adequadas.

Diante do exposto, nego seguimento ao recurso apelatório, 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/PB, 27 de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
Relator


