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EMENTA: AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO.
ALEGAÇÃO  DE  DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO DOS MISTERES DE
AGENTE PENITENCIÁRIO. PEDIDOS  DE  EQUIPARAÇÃO
REMUNERATÓRIA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS
SALARIAIS. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.
ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO.  DESVIO DE
FUNÇÃO CARACTERIZADO.  PRESTAÇÃO DEVIDA ENQUANTO
PERDURAR A IRREGULARIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 378
DO STJ. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À
SÚMULA VINCULANTE N° 37, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
DIFERENÇAS PAGAS A TÍTULO INDENIZATÓRIO. REFORMA  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

1.  Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o inconformismo ataca
diretamente os fundamentos do Decisum.

2.  “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais
decorrentes” (Súmula 378, do STJ).

3.  As diferenças salariais decorrentes do desvio de função são  pagas a título
indenizatório, pelo que não configura aumento ou equiparação salarial, inexistindo
violação à Súmula Vinculante nº 37.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à  Apelação
n.º  0027298-57.2011.815.0011, na Ação de Obrigação de Fazer,  em que figuram
como Apelante João Alberto de Lima e como Apelado Estado da Paraíba.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator,  em conhecer da Apelação e dar-lhe parcial
provimento.

VOTO.

João Alberto de Lima interpôs Apelação contra a Sentença de f. 96/98,
prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina
Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer por ele ajuizada em desfavor do
Estado  da  Paraíba, que julgou improcedentes os pedidos  de  equiparação
remuneratória com os ocupantes dos cargos efetivos de Agente Penitenciário e de
pagamento retroativo das diferenças salariais dela decorrentes.



Em suas razões, f. 102/105, alegou  que  exerce  a  função  de  Agente
Penitenciário desde 1997 e que a fundamentação empregada na Sentença viola o
princípio da igualdade, já que recebe valor inferior a outros servidores que exercem
a mesma função de agente penitenciário, requerendo, em razão disso, o provimento
do Apelo para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Intimado,  o  Apelado  apresentou Contrarrazões, f. 116/130, arguindo  a
violação ao princípio da dialeticidade, aduzindo, no mérito, que o deferimento do
pleito autoral afrontaria o princípio do concurso público, porquanto o Apelante foi
contratado por excepcional interesse público.

Sustentou que o STF veda ao Poder Judiciário aumentar a remuneração de
servidor sob a justificativa de atendimento do princípio da isonomia, acrescentando
que  não  há  prova  nos  autos  de  que  o  Recorrente  exerceu  a  função  de  Agente
Penitenciário.

A Procuradoria de Justiça emitiu Parecer, f. 136/139, opinando pelo
provimento do Recurso por entender que o contratado exercente das funções de
Agente Penitenciário possui o direito à equiparação salarial com os efetivos.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

As razões  recursais  atacam diretamente  os  fundamentos  empregados  na
Sentença, de modo que não há violação ao princípio da dialeticidade, motivo pelo
qual deve ser rejeitada a prefacial arguida em sede de Contrarrazões.

Passo ao mérito.

O  Apelante  ingressou  no  quadro  da  Administração  Estadual  mediante
contrato temporário por excepcional interesse público firmado em 1997, conforme
se depreende do documento de f. 20, exercendo, desde a admissão, as atribuições de
Agente Penitenciário, conforme se extrai da certidão de f. 78, emitida pelo Diretor
da Penitenciária Regional de Campina Grande Raimundo Asfora.

A Administração Pública que designa servidor  para desempenhar tarefas
especializadas e diversas daquelas para as quais foi nomeado  e paga quantias
diversas dos ocupantes dos cargos públicos com as mesmas atribuições, responde
pelas diferenças salariais, nos termos da Súmula n.º 378, do Superior Tribunal de
Justiça1, e julgados do Supremo Tribunal Federal2.

1 Súmula 378, do STJ: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais
decorrentes.

2 SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. REENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DAS REMUNERAÇÕES, SOB PENA DE
INACEITÁVEL ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO (STF, RE 595566 SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
julgamento em 01/03/2011).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. INDENIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. I - O servidor público desviado de suas funções, após a
promulgação da Constituição, não pode ser reenquadrado, mas tem direito ao recebimento, como
indenização, da diferença remuneratória entre os vencimentos do cargo efetivo e os daquele exercido
de fato, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes. II - Agravo regimental
improvido (STF, RE 576625 RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgamento em



Destaque-se,  outrossim,  que o  pagamento das diferenças decorrentes do
desvio de função não enseja violação aos termos da Súmula Vinculante 37, do STF3,
que veda ao Poder Judiciário promover o aumento dos vencimentos de servidores
públicos, porquanto as diferenças salariais decorrentes daquela  conduta serão
implantadas/pagas a título indenizatório enquanto perdurar  a irregularidade, pelo
que não configura aumento ou equiparação salarial, devendo ser salientado que os
integrantes desta Quarta Câmara já se posicionaram no mesmo sentido4.

 Restando evidenciado o desvio de função a que esta submetida a Apelada, é
medida que se impõe o pagamento, a título de indenização, das diferenças dos
vencimentos da função efetivamente desempenhada, respeitada a prescrição
quinquenal.

Posto isso, conhecida a Apelação, dou-lhe  provimento  parcial  para,
julgando  procedentes,  em  parte,  os  pedidos,  determinar  a  implantação  no
contracheque do Apelante, a título indenizatório, da remuneração dos Agentes
Penitenciários efetivos enquanto perdurar o desvio de função, condenando o
Ente  Federado a  pagar as  diferenças  salariais  daí  resultantes,  respeitado o
quinquênio anterior ao ajuizamento da Ação, acrescidas de correção monetária
pelo INPC a partir do pagamento a menor até o advento da Lei 11.960/09,
momento  em  que  incidirá  o  índice  oficial  da  caderneta  de  poupança  até

01/06/2010).

3 Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

4 RECURSO  OFICIAL  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  COBRANÇA  DE  DIFERENÇAS
SALARIAIS.  ADMINISTRATIVO.  DESVIO  DE  FUNÇÃO.  EXERCÍCIO  DE  ATRIBUIÇÕES
PRÓPRIAS  DE  AGENTE  DE  SEGURANÇA  PENITENCIÁRIA.  DIFERENÇA  SALARIAL.
POSSIBILIDADE  DE  PAGAMENTO,  SOB  PENA  DE  ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO  DA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  ADEQUAÇÃO   DOS  JUROS  DE  MORA  E  CORREÇÃO.
HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DO STF, STJ E
TJPB.  557,  §1º-A,  DO  CPC,  E   SÚMULA  Nº  253,  DO  STJ.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA
REMESSA. - ¿É cediço na Corte que as prescrições administrativas em geral, quer das ações judiciais
tipicamente administrativas,  quer  do processo administrativo,  mercê  do vetusto prazo do Decreto
20.910/32, obedecem à qüinqüenalidade, regra que não deve ser afastada in casu¿1. - A jurisprudência
dos Tribunais Superiores, assim como, desta Corte de Justiça, já está sedimentada no sentido de que é
plenamente admissível o pagamento das diferenças salariais ao servidor público desviado da função
para a qual fora originariamente designado, sob pena de enriquecimento ilícito, não sendo hipótese de
promoção  de  isonomia  salarial.  [.,..].  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00397256220138152001, - Não possui -, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 22-04-2015)

REMESSA OFICIAL.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA
DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDOR CONTRATADO. Desvio de função. Comprovação.
EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE AGENTE PENITENCIÁRIO.  DIREITO AO PERCEBIMENTO
DA  Diferença  de  vencimentos.  APLICABILIDADE  DA  SÚMULA  Nº  378,  DO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.  Enriquecimento  ilícito  da  Administração.  IMPOSSIBILIDADE.
PERCEPÇÃO ENQUANTO PERMANECER O DESVIO FUNCIONAL. Manutenção da sentença.
Aplicabilidade do art. 557, caput, do Código de processo civil E SÚMULA Nº 253, DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Seguimento negado à REMESSA OFICIAL. - O desvio de função de
servidor  não  pode  vir  em  seu  prejuízo  financeiro  e  em  favor  da  administração  pública,  que  se
locupletará  indevidamente  pelos  serviços  prestados  pelo agente  em outra  função,  configurando o
enriquecimento sem causa. - Encontrando-se o servidor em desvio de função, nasce para este o direito
de perceber as diferenças das remunerações. - De acordo com o art. 557, do Código de Processo Civil,
o  relator  negará  seguimento,  por  meio  de  decisão  monocrática,  a  recurso  manifestamente
improcedente. - Nos termos da Súmula nº 253, do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o relator
a decidir o recurso, alcança o reexame necessário. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00175590720118152001, - Não possui -, Relator DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA
COUTINHO , j. em 16-10-2014)



25/03/2015,  data  em  que  foram  modulados  os  efeitos  da  declaração  de
inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela
Lei nº 11.960/09, quando será utilizado o IPCA-E, e juros de mora desde a
citação  pelo  índice  da  caderneta  de  poupança,  condenando-o,  ainda,  ao
adimplemento de honorários advocatícios a serem arbitrados quando da fase
de liquidação da Sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC de 20155.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

5 Art. 85. […]. § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I

a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; […].


