
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº Nº 0029329-26.2013.815.2001.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Embargante : Marcone Cavalcante de Souza. 
Advogado : Roberto Pessoa Peixoto de Vasconcelos.
Embargado : Estado da Paraíba.
Advogado : Felipe de Brito Lira Souto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO IN-
TERTEMPORAL.  DECISÃO  PUBLICADA NA
VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE  1973.  PRESSUPOSTOS  DE  ADMISSIBILI-
DADE QUE DEVEM OBSERVAR AS NORMAS
PROCESSUAIS  ANTIGAS.  CONHECIMENTO
DO  RECURSO.  CONTRADIÇÃO.  INOCOR-
RÊNCIA.  MANUTENÇÃO DO  DECISUM.  RE-
JEIÇÃO. 

-  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as inter-
pretações  dadas,  até  então,  pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça”  (Enunciado Adminis-
trativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça).

- Verificando-se que o acórdão embargado solucionou
o recurso interposto, apreciando as questões suscita-
das no caderno processual de forma devidamente fun-
damentada, após pormenorizada análise fática e jurí-
dica dos dados constantes nos autos, não há que se
cogitar em falha que possa ser sanada por meio de
embargos de declaração.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.  
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Trata-se de  Embargos de Declaração (fls.  145/154) opostos
por  Marcone Cavalcante de Souza,  desafiando os termos do acórdão (fls.
133/142) que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de
Diferenças Salariais”, ajuizada pelo ora embargante em face do  Estado da
Paraíba negou provimento  ao recurso  apelatório  por  ele  interposto,  e  deu
provimento parcial à apelação do Estado e à remessa necessária, para reformar
a aplicação de juros e correção monetária na condenação imposta na sentença
reexaminada.

Nas  razões  recursais,  o  embargante  alegou,  em  síntese,  a
existência de contradição no acórdão embargado, sob o fundamento de que,
muito  embora  reconheça  ser  devido  o  pagamento  das  diferenças
remuneratórias  relativas  ao   desvio  de  função,  deixou  de  condenar  ao
pagamento  dos  referidos  valores  pelo  período  em  que  perdurar  a  aludida
irregularidade, afirmando a continuidade do exercício das atividades de agente
penitenciário.

Pugnou, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos
infringentes,  para que seja sanada a contradição apontada,  reformando-se o
decisum objurgado, de forma a serem julgados procedentes seus pedidos em
sua integralidade.

Devidamente  intimada,  a  parte  embargada não contrarrazoou
(fls. 159).

É o relatório.

VOTO.

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade dos presentes
recursos, cumpre tecer alguns comentários acerca da vigência e aplicabilidade
da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046. Entretanto,  tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente de
Processualistas  Civis  (V FPPC)  –  que  reuniu  processualistas  de  diferentes
escolas  de  pensamentos,  a  fim  de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade de seus participantes – teve um de
seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC  quanto  ao  tema  em  debate,
entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças
publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 
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Isso porque,  com a publicação de determinada decisão sob a
égide  do Código de  Processo  Civil  de  1973,  o  prazo para interposição  de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo,  não  se  poderia  agora,  após  a  entrada  em vigência  do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir  o  já  mencionado  ato jurídico processual  perfeito  e o  direito  subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos – no momento da interposição de
sua irresignação.

Nesse  mesmo sentido,  o  Superior  Tribunal  de Justiça  emitiu
enunciados administrativos, dirimindo eventuais dúvidas acerca da questão em
análise, senão vejamos:

“Enunciado número 2. Aos recursos interpostos com
fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos  os  requisitos  de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais,  na  forma  do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Dito isto, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada sob
a  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  motivo  pelo  qual  tal
regramento deverá  regular os  efeitos  e  os  requisitos  de admissibilidade do
recurso contra aquela interposto.

Pois bem, preenchidos os pressupostos de admissibilidade  de
acordo  com  os  termos  dispostos  no  Código  de  Processo  Civil  de  1973,
conheço dos aclaratórios, passando à análise dos argumentos recursais.

Nos  termos  do  art.  535  do  Código  de  Processo  Civil,  são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade,  contradição  ou  omissão.  Desse  modo,  pressupõe  para  sua
interposição, por exemplo, a contradição interna ao acórdão, verificada entre a
fundamentação do julgado e a sua conclusão. Permite-se, assim, através deste
recurso, sanar tal vício, de forma que seja amplamente entendido o respectivo
teor.
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Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que o
embargante,  a  pretexto  de  contradição,  pretende,  na  realidade,  que  seja  a
matéria reapreciada, pleiteando, inclusive, ao final, a reforma da decisão de
primeiro grau.

Entretanto,  o  presente  recurso  não  se  presta  a  revolver  o
julgado, nem a substituir a decisão anteriormente prolatada, mormente quando
este não contém qualquer defeito a ser sanado por meio da via aclaratória, já
que  toda  a  matéria  submetida  à  apreciação  do  Órgão  ad  quem  fora
devidamente  analisada  ponto  por  ponto,  tomando por  base  precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.

Ora,  ao  revés  do que  aduz o  ente  estatal,  o decisum não  se
mostrou contraditório,  mas apenas  não acolheu argumentações recursais,  não
havendo que, nesta ocasião, novamente rediscutir matéria já apreciada.

Vejamos excertos do julgado atacado:

“Compulsando os  autos,  observa-se  que a questão
controvertida  consiste  em  saber  se  é lícita a
equiparação  remuneratória  entre  o  autor,  primeiro
apelante, que é prestador de serviços, mas exerce a
função  de  agente  penitenciário,  e  o  servidor
paradigma, investido mediante concurso público na
função de agente de segurança penitenciário. 

Como relatado, a presente demanda visa à cobrança
de  diferenças  salariais,  em  virtude  do  desvio  de
função do prestador de serviços.

Pois  bem,  analisando  o  acervo  probatório
colacionado à exordial da presente ação, deparamo-
nos  com documentos  confeccionados  no âmbito da
própria  Administração  Estadual,  noticiando  que  o
autor,  desde  março de  2012,  labora em presídio e
exerce as atividades inerentes a Agente de Segurança
Penitenciário,  fato  que  sequer  foi  questionado por
meio do recurso apelatório.

Há de se destacar que há prova inequívoca do desvio
de  função,  porquanto,  conforme  se  depreende  da
carteira  funcional  expedida  pela  Secretaria  de
Estado da Administração Penitenciária (fls. 16), está
atestado exercício do cargo de Agente de Segurança
Penitenciária,  contrapondo-se  às  portarias  de
nomeação  (fls.  18  e  25)  em  que  está  expressa  a
designação do promovente para o exercício do cargo
de provimento em comissão de “Chefe de Segurança
e  Disciplina  da  Penitenciária”.  Muito  embora
cediço,  importa  destacar  que  o  referido  registro
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trata-se  de  documento  oficial  de  identificação,
dotado de fé pública.

Assim,  diante  das  declarações  emitidas  pelos
próprios órgãos administrativos do ente apelante e
demais  documentos  colacionados  aos  autos,  não
restam dúvidas de que, o promovente, ora recorrido,
foi  designado  para  desempenhar  atribuições
estranhas  ao  cargo  que  ocupa,  razão  pela  qual
possui direito a perceber as diferenças salariais em
questão.

Uma vez ultrapassada a questão probatória alegada,
há de se analisar as consequências que o desvio de
função gera, especialmente sob o prisma da alegação
defensiva  de  que  a  Constituição  Federal  veda
qualquer  forma  de  reenquadramento  funcional,  ou
seja, o servidor público não pode ser enquadrado em
cargo diverso do que foi investido, na medida em que
os cargos públicos só seriam acessíveis mediante a
aprovação  em  concurso  público  destinado  ao  seu
provimento.

Com efeito, como se infere do art. 37, inciso II, da
Carta  Fundamental,  a  norma  é  bastante  clara  ao
exigir a aprovação em concurso para a investidura
em cargo público. Registre-se:

'Art. 37 – A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos
princípios  de  legalidade,  impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
(...)
II  –  a  investidura  em  cargo  ou  emprego  público
depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma  prevista  em  lei,  ressalvadas  as  nomeações
para cargo em comissão declarado em lei  de livre
nomeação e exoneração'.

Portanto, não restam dúvidas de que o recorrido só
poderia  ocupar,  efetivamente,  o  cargo  de  agente
penitenciário se houvesse prestado concurso público
para  o  referido  cargo.  Todavia,  restando-se
evidenciado  o  desvio  de  função  para  a  qual  foi
contratado,  assumindo  compromissos  e  obrigações
que  demandavam   atribuições  diversas,  torna-se
perfeitamente possível o direito do autor receber, a
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título de indenização, as diferenças dos vencimentos
da função efetivamente desempenhada,  respeitada a
prescrição quinquenal, como bem asseverou o juízo a
quo.

A medida tem o propósito de evitar o enriquecimento
sem  causa  por  parte  do  Poder  Público,
caracterizando-se,  frise-se,  como  medida
indenizatória,  e  não  de  implantação  de  novos
valores  em  contracheque,  o  que  configuraria
reenquadramento funcional, vedado sem realização
de novo concurso público. 

Assim,  é  bem  verdade  que  não  existe  qualquer
previsão  legal  para  a  equiparação  salarial  entre
ocupante  de  cargo público  realizado em desvio  de
função com o servidor paradigma, uma vez tratar-se
de  situação  fática  que  não  deveria  ocorrer  na
Administração  Pública..  Contudo,  não  há  que
abjurar a realidade para eximir o Estado da Paraíba
ao pagamento dos valores reclamados na inicial, sob
pena  de  culminar  no  enriquecimento  ilícito  da
Fazenda  Pública,  desprestigiando,  ainda,  a
prevalência da realidade sobre a forma. 

Registre-se  mais  uma  vez  que  a  “equiparação
salarial” operada nada mais é que uma indenização,
consistente nos valores das diferenças salariais. Não
deixando  margem  a  qualquer  dúvida,  o  Colendo
Superior  Tribunal  de  Justiça  editou,  em  2009,  o
Enunciado  nº  378 de  sua Súmula,  com a  seguinte
redação:

“Enunciado 378. Reconhecido o desvio de função, o
servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

Por outro lado, não se pode conceder estabilidade à
parte  autora,  muito  menos  qualquer
reenquadramento funcional. 

Acompanhando  o  raciocínio, tem  entendido  esta
Egrégia Segunda Câmara do Tribunal de Justiça da
Paraíba: 
 
“Apelação  cível.  Ação  de  cobrança.  Servidor
contratado. Desvio de função. Agente administrativo
exercendo a função de agente penitenciário. Alegada
promoção de isonomia salarial. Descabimento. Não
infringência à Súmula nº 339 do STF ou a dispositivo
constitucional.  Diferença salarial.  Possibilidade  de
pagamento,  sob  pena  de  enriquecimento  ilícito  do
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estado em detrimento do servidor. Sentença mantida.
Desprovimento.  A  jurisprudência  dos  tribunais
superiores já está sedimentada no sentido de que é
admissível o pagamento das diferenças salariais ao
servidor público desviado da função para a qual foi
originariamente nomeado, não sendo a hipótese de
promoção  de  isonomia  salarial. (TJPB;  AC
200.2010.027110-1/001;  Segunda  Câmara
Especializada Cível; Relª Desª Maria das Neves do
Egito de A. D. Ferreira; DJPB 26/06/2013; Pág. 11). 

Assim, andou bem a sentença ao afastar o pedido de
implantação da diferença salarial no contracheque
do demandante. Isso porque, como é cediço, 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, não podendo em hipótese
alguma  o  Judiciário  reconhecer  sua  manutenção
para  o  futuro,  deferindo  desde  já  a  equiparação
salarial  em  decorrência  da  persistência  de  uma
ilegalidade.

Conceder  tais  diferenças  para  o  futuro  seria
indenizar  fato  simplesmente  ainda  não  ocorrido,
ratificando  uma  conduta  ilícita  por  parte  da
Administração,  importando,  de  fato,  em  um
reenquadramento disfarçado, o que é vedado sem a
realização de novo concurso público. 

Nesse sentido, importa destacar julgado do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal:

“ADMINISTRATIVO.  DESVIO  DE  FUNÇÃO.
POLICIAL  MILITAR.  FUNÇÃO  DE  AGENTE
PENITENCIÁRIO.  REENQUADRAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.  DIFERENÇA  SALARIAL.
DEVIDA.  I.  As  atividades  inerentes  a carreira  dos
policiais militares não incluem as tarefas de guarda,
custódia  e  vigilância  dos  recolhidos  em
estabelecimentos  prisionais,  de  modo  que  o  seu
exercício por estes profissionais revela nítido desvio
de função. II. O reconhecimento do desvio de função
não autoriza, contudo, o reenquadramento do cargo,
dada a exigência constitucional de aprovação prévia
em concurso  público  (CF,  art.  37,  II).  Por  outro
lado, deve-se pagar a diferença da remuneração, a
fim de evitar o enriquecimento sem causa do Estado.
Inteligência da Súmula nº 378 do STJ. III. Negou-se
provimento  ao  recurso”.  (TJDF;  Rec
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2006.01.1.012091-3;  Ac.  596.613;  Sexta  Turma
Cível;  Rel.  Desig.  Des.  José  Divino  de  Oliveira;
DJDFTE 22/06/2012; Pág. 260).”

Por  fim,  vislumbro  que  não  há  qualquer  contradição,  nem
mesmo obscuridade ou omissão no julgado, não sendo cabíveis, portanto, os
embargos de declaração, devendo a decisão recorrida ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. 

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, o
Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala de Sessões da
Segunda Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da
Paraíba, João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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