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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DESEMBARGADOR

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Remessa Necessária – nº. 0043730-98.2011.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Recorrente: Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital

Recorrido:  Antônio Farias Júnior e outros. - Adv.: Carlos Antônio Germano de
Figueiredo – OAB/PB 5544

Interessado:  Estado da Paraíba,  representado por  seu Procurador  Renan de
Vasconcelos Neves.

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO
PARCIAL  DE  TUTELA  ANTECIPADA.
REMESSA  NECESSÁRIA.  DESVIO  DE
FUNÇÃO  CARACTERIZADO.  PRESTAÇÃO
DEVIDA ENQUANTO PERDURAR O DESVIO
DE FUNÇÃO. SÚMULA N. 378 DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  DIFERENÇAS
PAGAS  A  TÍTULO  INDENIZATÓRIO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DA  REMESSA
NECESSÁRIA.
-  “Reconhecido  o  desvio  de  função,  o
servidor  faz  jus  às  diferenças  salariais
decorrentes” (Súmula n° 378, do STJ).
-  As  diferenças  salariais  decorrentes  do
desvio  de  função  são  pagas  a  título
indenizatório,  e  não  de  implantação  de
novos  valores  em contracheque,  pelo  que
não  configura  aumento  salarial  ou
reenquadramento funcional.
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam  os  desembargadores  da  Terceira  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  negar
provimento à remessa.

Relatório

Trata-se  de  Remessa  Necessária  da  Sentença  de fls.
539/544,  prolatada  pelo  Juízo  da  4ª  Vara  da  Fazenda  Pública  desta
Capital,  nos  autos  da  Ação  Ordinária  com  Pedido  Parcial  de  Tutela
Antecipada movida por Antônio Farias Júnior e outros contra o Estado da
Paraíba, julgou procedente o pedido dos autores, condenando o promovido
a  implantar  a  Gratificação  de  Produtividade  de  Fiscal  Estadual
Agropecuário  e  a  Gratificação de Técnico  em Defesa  Agropecuária  nos
contracheques dos  autores  enquanto perdurar  a  situação de desvio de
função,  além  do  pagamento  dos  valores  retroativos  das  referidas
gratificações, desde o início do exercício, observado a data de vigência da
Lei  Estadual  n°  8.641/2002,  bem como  o  período  prescricional  de  05
(cinco) anos que antecedem o ajuizamento da ação.

O  Órgão  Ministerial,  instado  a  manifestar-se,  opinou
pelo prosseguimento da remessa, sem manifestação de mérito, porquanto
ausente, no ponto, interesse que recomende intervenção ministerial (fls.
570/573).

Interposta apelação cível (fls. 545/556), a mesma não
foi conhecida (fls. 584/584v). 

 
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço da remessa necessária. 
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Os autores são servidores públicos estaduais, conforme
documentação  juntada  às  fls.  14/518,  nomeados  para  os  cargos  de
Zootecnista,  Engenheiro  Agrônomo  e  Técnico  Veterinário,  neste  caso,
todos de nível superior, e os cargos de Técnico em Agropecuária, Técnico
de Nível  Médio e Tecnólogo em Cooperativismo, de nível  médio,  foram
designados para desempenhar as funções de Fiscal Estadual Agropecuário
e Técnico em Defesa Agropecuária, conforme provado nos autos, deixando
claro o desvio de função, sendo designados para realizar serviço diverso
daquele para o qual foram originalmente nomeados.

Desta forma, o pleito dos autores é no sentido de ter
implantado  em  seus  contracheques  a  Gratificação  de  Produtividade,
instituída pela LC n°. 58/2003 e regulamentada pelos arts. 19, II e 20, da
Lei  n°  8.641/2008,  que  criou  o  Grupo  Ocupacional  Fiscalização
Agropecuária – FAP – 1300.

Logo,  o  pagamento  das  diferenças  decorrentes  do
desvio de função não viola o comando insculpido na Súmula Vinculante n°
37, do Supremo Tribunal Federal1, já que não se trata de implementação
de aumento no vencimento dos servidores, mas, sim, do pagamento de
diferenças salariais.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  pacificou  o
entendimento, através da Súmula n. 378, de que, reconhecido o desvio de
função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Neste caso,
os servidores fazem jus ao recebimento da Gratificação de Produtividade
do Fiscal Agropecuário e do Técnico em Defesa Agropecuária, conforme
sobejamente  comprovado  através  das  portarias  de  nomeação  aqui
juntadas,  vez  que  assumiram  compromissos  e  obrigações  que
demandavam maior complexidade.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à REMESSA
NECESSÁRIA,  mantendo  a  sentença  vergastada  em  todos  os  seus
termos. 

É como voto.
1 Súmula  Vinculante  n.  37:  Não  cabe  ao  Poder  Judiciário,  que  não  tem  função  legislativa,  aumentar

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia.
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Presidiu  a  sessão  a  Excelentíssima  Senhora
Desembargadora  Maria  das  Graças  Morais  Guedes.  Participaram  do
julgamento os desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque –
Relator, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Maria das Graças Morais
Guedes. 

Presente  ao  julgamento  a  Excelentíssima  Senhora
Doutora Ana Cândida Espínola – Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r
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