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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete de Desembargador

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0028305-65.2010.815.2001
ORIGEM: 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital 
RELATOR: Juiz Ricardo Vital de Almeida, convocado,  com jurisdição
limitada,  em substituição à Desa Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
EMBARGANTE: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Pablo Dayan Targino Braga
EMBARGADA: Maria Isabel Teotônio de Sousa
ADVOGADO: Francisco de Andrade Carneiro Neto (OAB/PB 7.964)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELAÇÃO  E  REEXAME
NECESSÁRIO.  AÇÃO DE  OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.  DESVIO DE FUNÇÃO. SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.
SUBLEVAÇÃO DO PROMOVIDO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À
ANÁLISE DA IMPOSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DAS DIFERENÇAS
SALARIAIS  ENQUANTO  PERDURAR  O  DESVIO  FUNCIONAL.
RECONHECIMENTO. DIFERENÇA QUE NÃO PODE SER IMPLANTADA
NO  CONTRACHEQUE  DA  AUTORA  ENQUANTO  PERSISTIR  O
APONTADO DESVIO, SOB PENA DE CHANCELA DA ILEGALIDADE E
DE CONCESSÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTO COM FUNDAMENTO
EM  ISONOMIA.  VEDAÇÃO  CONSUBSTANCIADA  NA  SÚMULA
VINCULANTE  N.  37  DO  STF.  DISTRIBUIÇÃO  DO  ÔNUS  DA
SUCUMBÊNCIA.  ADEQUAÇÃO DO JULGADO. RECONHECIMENTO DA
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  ACOLHIMENTO  COM  EFEITOS
INFRINGENTES. 

-  Do  STJ:  “É  importante  salientar  que  a  atribuição  de  efeitos
infringentes aos Embargos de Declaração é possível  em hipóteses
excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem
como nos  casos  em que,  sanada a  omissão,  a  contradição  ou  a
obscuridade,  a  alteração  da  decisão  surja  como  consequência
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necessária.”  (EDcl  no  AgInt  no  REsp  1607315/RJ,  Rel.  Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe
17/05/2017).

- Acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acolher, com efeitos infringentes,
os embargos de declaração.

O ESTADO DA PARAÍBA opôs embargos de declaração (f. 151/156)
contra o acórdão de f. 138/148, que rejeitou a prejudicial de prescrição e,
no mérito, deu provimento à apelação da autora  , para que os honorários
advocatícios  fossem suportados  pelo  Estado  da  Paraíba,  nos  termos  do
art. 21, parágrafo único, do CPC/1973,  negando provimento à apelação
do réu e ao reexame necessário  . 

O acórdão embargado tem a seguinte ementa:

PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  NÃO
OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO.

- Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure
como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C  COBRANÇA.  DESVIO DE FUNÇÃO.  SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL.  PRÓ-TEMPORE  EXERCENDO  A  FUNÇÃO  DE  AGENTE
PENITENCIÁRIO.  ALEGADA  PROMOÇÃO  DE  ISONOMIA  SALARIAL.
DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA N. 339 DO STF
OU  A  DISPOSITIVO  CONSTITUCIONAL.  DIFERENÇA  SALARIAL.
POSSIBILIDADE  DE  PAGAMENTO,  SOB  PENA  DE  ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO DO ESTADO EM DETRIMENTO DO SEU SERVIDOR. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 378 DO STJ. DESPROVIMENTO.

- A jurisprudência dos Tribunais  Superiores já está sedimentada no
sentido de que é admissível o pagamento das diferenças salariais ao
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servidor público desviado da função para a qual foi  originariamente
nomeado, não sendo o caso de promoção de isonomia salarial.

Nas  razões  dos  aclaratórios  o  ESTADO  DA  PARAÍBA  aduziu,  em
síntese, o seguinte:

(1) omissão quanto à análise do art. 37, II, da Carta Magna, e da
Súmula  Vinculante  n.  43  do  STF,  mais  especificamente  no  que  pertine  à
implantação  “ad  eternum”  da  diferença  de  valores  em razão  do  desvio  de
função;

(2) da forma como restou decidido no acórdão embargado, deverá
pagar a diferença salarial do servidor, enquanto este permanecer no exercício
do desvio de função,  “conclusão que vai muito mais além da base legal da
proibição do enriquecimento sem causa e do consequente dever de indenizar”;

(3)  a  “Segunda  Câmara,  em  julgamento  recente,  reconheceu
expressamente que é vedada a implantação de diferenças remuneratórias em
virtude de desvio de função”; 

 (4) contradição ao  condenar-se  a  Fazenda Pública  a  suportar,
integralmente,  os honorários  advocatícios,  porquanto ela  sucumbiu da parte
mínima do pedido, aplicando-se, portanto, o art. 86, parágrafo único, do CPC;

(5) prequestionamento do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Requereu,  ao  final,  o  acolhimento  dos  aclaratórios,  com  efeitos
infringentes, para que se reforme o acórdão, adequando-o ao posicionamento
do STF, bem como a inversão dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (f. 158/159).

É o breve relato.

VOTO: Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA
Relator 

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos declaratórios
são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se
devia pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material.
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Dentre outras hipóteses, considera-se omissa a decisão que deixa de
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 1022, parágrafo único, II, c/c
art. 489, § 1º, IV, ambos do CPC). 

Na  espécie,  invoca-se  uma  omissão,  que,  acaso  suprida,  tem  o
condão de alterar o teor da decisão embargada.

Segundo  o  embargante,  o  acórdão  quedou-se  omisso com
relação  à análise  da  impossibilidade de  implantação das  diferenças  salariais
enquanto  perdurar  o  desvio  funcional,  apesar  de  essa  ser  uma  das  teses
defendidas no apelo aviado pelo Estado da Paraíba, que assim consignou: 

Em última medida, ainda que se admita o desvio no passado, não se deve
implementar no futuro (…). (f. 98).

Como se extrai da peça de ingresso, o DEMANDANTE pretende “receber os
vencimentos  iguais  aos  que  exercem  as  mesmas  funções  de  Agente
Penitenciário”, o que, na prática, corresponde ao enquadramento em cargo
diverso  daquele  para  o  qual  foi  admitido  no  serviço  público,  isso  sem
submeter-se  ao crivo  do concurso  público,  sendo que tal  pretensão,  já
diante de um exame perfunctório, não encontra acolhida no ordenamento
jurídico pátrio, conforme prescreve o art. 37, II, da Constituição Federal de
1988. (f. 99).

De fato, assiste razão ao embargante nesse particular. 

O  acórdão  hostilizado  julgou  somente  a  pretensão  alusiva  ao
pagamento  das  diferenças  salariais  devidas  for  força  do reconhecimento  do
desvio de função, olvidando-se da análise da implantação no contracheque da
autora  do  valor  remuneratório  correspondente  ao  cargo  de  agente
penitenciário, enquanto perdurar o desvio funcional, não obstante esse tenha
sido o primeiro item integrante do édito condenatório. 

Reconheço,  portanto,  a  omissão  do  acórdão  nesse  ponto,
passando a debruçar-me sobre ele. 

A implantação das diferenças salariais, enquanto perdurar o desvio
de função, consiste em indenizar fato ainda não ocorrido, o que é inadmissível.

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
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de uma ilegalidade.

O desvio de função não garante o direito de reenquadramento ou
de reclassificação. É, portanto, situação precária que, com a observância do
devido processo legal, pode ser corrigida pela Administração Pública.

Comprovado o desvio de função, 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: 

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

No entanto, ao contrário do que restou decidido na sentença,
a mencionada diferença não pode ser implantada no contracheque da autora
enquanto perdurar o desvio de função, sob pena de chancela da ilegalidade do
ato e concessão de aumento de vencimento com fundamento em isonomia, o
que é vedado pela Súmula Vinculante n. 37 do STF, in verbis:

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

Cito precedentes nesse sentido:

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
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implantação das diferenças salariais  para o futuro, enquanto perdurar o
desvio de função.1

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
SALARIAL.  Súmula  Nº  378  do  STJ.  (2)  PEDIDO DE  IMPLANTAÇÃO DA
DIFERENÇA  NO  CONTRACHEQUE,  ENQUANTO  DURAR  O  DESVIO  DE
FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 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.2

1 TJPB, Decisão Monocrática na Apelação Cível n. 0047135-79.2010.815.2001, Relator: Des. Oswaldo Trigueiro do Valle 
Filho, DJPB 04.04.2014.

2 TJPB, Agravo n. 0044159-02.2010.815.2001, Rel. Des. José Aurélio da Cruz, 3ª Câmara Cível, DJPB 21.01.2015.
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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. COMPROVAÇÃO 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
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. 1º-
F 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.3 

Sob esse arquétipo, a sentença merece retoque nesse ponto, uma
vez que a diferença salarial não pode ser implantada no contracheque enquanto
perdurar o desvio de função, sob pena de chancela da ilegalidade do ato e
concessão de aumento de vencimento com fundamento em isonomia, o que é
vedado.

3 TJPB, Apelação Cível n. 0047135-79.2010.815.2001, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 2ª Câmara Cível,
DJPB 14.07.2014.
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Nesse cenário, deve ser revista a questão da distribuição dos ônus
sucumbenciais.

In casu, é forçoso reconhecer a sucumbência recíproca, uma vez
que ambas as partes foram vencedoras e vencidas em igual proporção. 

Nos  termos  da  Súmula  306  do  STJ,  “em  caso  de  sucumbência
recíproca,  esta  Corte  entende  que  os  honorários  advocatícios  devem  ser
compensados na proporção do decaimento das partes.” 

Ainda conforme prevê o art. 86 do CPC/2015, “se cada litigante for,
em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles
as despesas”.

Dessa  forma,  nesse  aspecto  também  merece  reforma  o  acórdão
hostilizado,  para  que  seja  reconhecida  a  sucumbência  recíproca  e  sejam
proporcionalmente distribuídas as despesas entre as partes. 

Isso posto,  acolho os embargos de declaração,  imprimindo-
lhes efeitos infringentes, para:

a) extirpar da sentença a condenação referente à implantação no
contracheque da autora do valor remuneratório correspondente ao cargo de
agente penitenciário, enquanto perdurar o desvio de função; 

b) reconhecer  a sucumbência recíproca, uma  vez  que do veredicto
resultou  que  as  partes  foram  vencidas  e  vencedoras,  no  mesmo  grau,  e
determinar que sejam, entre elas, proporcionalmente distribuídas as despesas e
os honorários advocatícios, sob a ressalva do art. 12 da Lei 1.060/50, por ser a
autora destinatária da gratuidade processual. 

Custas processuais na mesma proporção para a autora e para o ente
público,  dispensada  a  cota  desta  por  força  do  art.  29  da  Lei  Estadual  n.
5.672/924,  observando-se,  em  relação  àquela,  a  regra  do  art.  12  da  Lei
1.060/50. 

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador  OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, que participou do julgamento com ESTE
RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado,  com  jurisdição  limitada,  em
substituição  à  Excelentíssima  Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES  DO

4 Art. 29. A Fazenda Pública, vencida, não está sujeita ao pagamento de custas, mas fica obrigada a ressarcir o valor
das despesas feitas pela parte vencedora.
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EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS.

Presente  à  Sessão a  Excelentíssima Doutora LÚCIA DE FÁTIMA
MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 1o de agosto de
2017.

Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA
                           Relator


