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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  SERVIDOR  PÚBLICO.
PRELIMINAR.  SENTENÇA  ULTRA  PETITA.
REJEIÇÃO.  JULGAMENTO  NOS  LIMITES
PROPOSTOS  NA  PETIÇÃO  INICIAL.  MÉRITO.
DESVIO  DE  FUNÇÃO.  COMPROVAÇÃO.
EXERCÍCIO INERENTE AO CARGO DE AGENTE
DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. DIREITO AO
RECEBIMENTO  DAS  VERBAS  ENQUANTO
PERMANECER  O  DESVIO  FUNCIONAL.
DESPROVIMENTO  DO  APELO  E  DA REMESSA
OFICIAL. 
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- Tendo o Magistrado  a quo  decidido dentro do que
fora  postulado  em  juízo,  não  resta  configurado  o
julgamento ultra petita.

- 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.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, desprover
o apelo e a remessa oficial.

José Hiostinis Batista Leite ingressou com a presente
Ação de Obrigação  de Fazer,  em desfavor do  Estado da  Paraíba, alegando que,
admitido no serviço público, em 31/05/1986, para o cargo de agente administrativo
auxiliar, vem desempenhando a função de agente de segurança penitenciária, junto à
Cadeia  Pública  de  Conceição/PB.  Desse  modo,  configurado  o  desvio  de  função,
requereu  a  condenação  do  ente  Estatal  ao  pagamento  das  verbas  salariais  em
igualdade de condições com os demais ocupantes do cargo de agente de segurança
penitenciário, enquanto perdurar o desvio.

O Juiz a quo julgou procedente a pretensão exordial,
consignando os seguintes termos, fls. 38/40:

Ante o exposto, nos termos do art.  487, I  do Novo
Código de Processo Civil,  PROCEDENTE o pedido
nos seguintes termos:
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a)  CONDENO o Estado da Paraíba a implantar no
contracheque  do(a)  autor(a)  o  valor  remuneratório
correspondente  ao  cargo  de  Agente  de  Segurança
Penitenciário,  o  qual  deve  perdurar  enquanto  a
Administração não sanar o desvio funcional;
b)  CONDENO o  Estado  da  Paraíba  a  pagar  as
diferenças  entre  as  gratificações  percebidas  pelo(a)
autor(a)  e  as  inerentes  ao  Cargo  de  Agente  de
Segurança Penitenciário,  desde a data de protocolo
da petição inicial;
c)  Condeno a parte ré em honorários advocatícios,
em  percentual  a  ser  fixado  com  base  no  valor  da
condenação,  após  apuração  em  liquidação,  nos
termos do art. 85, § 4º, II, do NCPC.
d) Os valores devem ser atualizados pelo IPCA, mês
a mês, a partir do ajuizamento da ação, e acrescidos
dos  juros  aplicados  à  caderneta  de  poupança,  nos
termos do art. 1º-F, da Lei 9.494/97.

Inconformado,  o  Estado  da  Paraíba interpôs
APELAÇÃO, fls. 42/50, aduzindo, preliminarmente, a ocorrência de julgamento ultra
petita.  No  mérito,  assevera  a  impossibilidade  de  equiparação  salarial  em  cargo
diverso para o qual o autor foi admitido no serviço público, em observância ao art.
37, inciso II, da Constituição Federal.

Contrarrazões  ofertadas  pelo  recorrido,  fls.  52/55,
pugnando pela manutenção da sentença.

Houve, ainda, remessa oficial. 

É o RELATÓRIO.

VOTO
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Inicialmente, convém destacar que os presentes autos
aportaram a  essa  Corte  de  Justiça  tanto  pela  interposição  de  Recurso  Apelatório
quanto em razão da Remessa Oficial, os quais serão analisados conjuntamente, haja
vista o exame das questões meritórias recursais se entrelaçarem.

A seguir,  debruço-me sobre a alegação de sentença
ultra petita.

Alega  o  recorrente  ter  o  Juiz  a  quo determinado  o
pagamento retroativo das diferenças entre as gratificações percebidas pelo autor e as
alusivas ao cargo de Agente Penitenciário, porquanto a sentença teria julgado além
do que fora pleiteado.

Todavia, tais assertivas não merecem prosperar, digo
isso, pois,  de uma leitura atenta da peça vestibular,  percebe-se ter a parte autora
postulado a equiparação salarial ao cargo de agente penitenciário, tendo em vista o
exercício de suas atividades na referida função. Significa dizer que ao ingressar no
Judiciário,  requerendo  a  aludida  equiparação,  já  pleiteou  a  implantação  e  o
pagamento das diferenças salariais, a partir do ajuizamento da ação, conforme fora
fixado na decisão de 1º grau, motivo pelo qual o Magistrado não julgou além da
pretensão exordial ao condenar o Estado da Paraíba a pagar as diferenças entre as
gratificações  percebidas  pelo  demandante  e  as  inerentes  ao  Cargo  de  Agente  de
Segurança Penitenciário, desde a data de protocolo da petição inicial.

Ora, sabe-se que a validade da sentença está atrelada
à  observância  do  princípio  da  correlação  com a  demanda.  Assim,  o  julgador,  ao
decidir a controvérsia posta em debate,  deverá ater-se à pretensão formulada em
juízo, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra), fora (extra) ou além (ultra) do que for
disputado.

Dessa forma, o Magistrado singular não julgou além
dos limites da lide, porquanto não há que se falar em sentença ultra petita, haja vista
ter observado os termos propostos na petição inicial, julgando dentro dos parâmetros
adequados para o deslinde do feito.
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Por  tais  razões,  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE
SENTENÇA ULTRA PETITA.

Adentrando  no  mérito,  verifico  que  o  desate  da
contenda reside em verificar  a possibilidade de implantação,  no contracheque do
autor, da diferença salarial, enquanto durar o desvio de função.

Ao  compulsar  os  autos,  observo  que  o  autor  fora
admitido  para  o  cargo  de  Agente  Administrativo  Auxiliar,  fls.  23/30;  já  os
documentos de fls. 07 e 21, o tratam como agente de segurança penitenciário. 

Acerca do tema, é de se ter em mente que o desvio de
função  é  caracterizado,  genericamente,  como  a  situação  em  que  há  exercício  de
atividades distintas daquelas para as quais o servidor foi originalmente nomeado ou
contratado.  Em  suma,  significa  a  ocupação  de  um  posto  de  trabalho  diferente
daquele que havia sido objeto da contratação ou da nomeação. 

No presente caso, o arcabouço probatório evidencia
que o promovente exerce as atividades inerentes ao cargo de Agente Penitenciário, o
que configura manifesto desvio de função, tendo  o servidor,  portanto, o direito à
implantação em seu contracheque do valor  remuneratório correspondente ao cargo
de Agente de Segurança Penitenciário, enquanto perdurar o desvio funcional, bem
como as diferenças entre as gratificações percebidas pelo demandante e as inerentes
ao Cargo de Agente de Segurança Penitenciário, desde o protocolo da exordial.

Dessa forma, inobstante a nossa Constituição Federal
não preveja a possibilidade de reenquadramento, o servidor possui direito a perceber
as diferenças remuneratórias relativas ao período que labora em desvio de função,
sob  pena  de  se  gerar  locupletamento  indevido  pela  administração,  devendo  o
recebimento de tais diferenças se estender enquanto perdurar o desvio em comento.

Exatamente  nesse sentido,  calha transcrever escólio
do Superior Tribunal de Justiça:
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AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
INEXISTÊNCIA  DE  ARGUMENTOS  APTOS  A
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. SERVIDORA
PÚBLICA.  DESVIO  DE  FUNÇÃO.  PAGAMENTO
DAS  DIFERENÇAS  SALARIAIS.  SÚMULA  Nº
378/STJ.  PRECEDENTES.  SÚMULA  Nº  126/STJ.
INAPLICABILIDADE.  [...].  2.  É  pacífico  o
entendimento  dessa  corte  no  sentido  de  que,
reconhecido o desvio de função, conquanto não tenha
o servidor direito a ser promovido ou reenquadrado
no  cargo  ocupado,  tem  ele  direito  às  diferenças
vencimentais  devidas  em  decorrência  do
desempenho de cargo diverso daquele para o qual foi
nomeado.  Súmula nº  378/STJ.  3.  Agravo regimental
improvido.  (STJ;  AgRg-REsp  1.143.621;  Proc.
2009/0107092-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior; DJE 10/04/2014).

Em  casuística  similar,  essa  Corte  de  Justiça  vem
decidindo:

AGRAVO  INTERNO.  ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR  PÚBLICO.  CONTRATO.  DESVIO  DE
FUNÇÃO.  AGENTE  PENITENCIÁRIO.
DIFERENÇAS DA REMUNERAÇÃO. PRESTAÇÃO
DEVIDA.  PROVIMENTO  NEGADO.  O  servidor
público  desviado  da  função  para  a  qual  foi
originariamente  designado  faz  jus  ao  recebimento
das diferenças salariais dele decorrente. (TJPB; AGInt
200.2011.032627-5/001; Quarta Câmara Especializada
Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira;
DJPB 17/07/2012; Pág. 14).
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Sobre o tema há, inclusive, súmula da Corte Superior
de Justiça:

Súmula  nº  378/STJ  - Reconhecido  o  desvio  de
função,  o  servidor  faz  jus  às  diferenças  salariais
decorrentes.

À  luz  dessas  considerações,  resta  indubitável  que,
tendo a Administração Pública realizado o desvio de função do servidor, nasce para
este o direito à implantação e percepção da diferença existente entre as respectivas
remunerações,  enquanto perdurar o desvio, conforme fora fixado na decisão de 1º
grau.

Ante  o  exposto, REJEITO A PRELIMINAR  e,  no
mérito, NEGO PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL E À APELAÇÃO, mantendo
a sentença em todos os seus termos.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra. Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 08 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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