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DECISÃO MONOCRÁTICA

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL  – 
AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C 
COBRANÇA DE DIFERANÇAS SALARIAS - 
SERVIDOR  PÚBLICO  –  DESVIO  DE 
FUNÇÃO  –  SENTENÇA  JULGADA 
PROCEDENTE  –  IRRESIGNAÇÃO  DO 
ESTADO   –  RECURSO  INTERPOSTO 
ANTERIOR  AO  JULGAMENTO  DOS 
EMBARGOS  OPOSTOS  –  AUSÊNCIA  DE 
RATIFICAÇÃO  –  INTEMPESTIVIDADE 
RECURSAL  CARACTERIZADA  –  SÚMULA 
418  DO  STJ  -  REEXAME  NECESSÁRIO  - 
DECISÃO  SINGULAR  COM  ACERTO  E 
JUSTIÇA – PRECEDENTES DO TJPB E DO 
STJ -   APLICAÇÃO DO ART. 557,  CAPUT, 
DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO APELO 
E  SEGUIMENTO  NEGADO  À  REMESSA 
NECESSÁRIA.

− Restando  pendente  o  julgamento  dos 
embargos  de  declaração  da  parte  adversa, 
torna-se  inoportuna  a  interposição  de 
apelação,  sem  efetiva  ratificação 
posteriormente dos seus termos, uma vez que 
não  houve  o  necessário  exaurimento  da 
instância  a quo.  Precedentes do TJPB e do 
STJ.
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− A  súmula  418  do  STJ prevê:  “É 
inadmissível o recurso especial interposto  
antes  da  publicação  do  acórdão  dos  
embargos  de  declaração,  sem  posterior  
ratificação.”

−Com plena observância da Súmula n.°  378 
do  STJ,  segundo  a  qual  "Reconhecido  o 
desvio  de  função,  o  servidor  faz  jus  às 
diferenças  salariais  decorrentes"  é  dever 
da  Administração  Pública  que  promoveu  o 
desvio  de  função  do  servidor  e,  não  tenho 
esse último concorrido para tal irregularidade 
administrativa,  resta  configurado  o  direito  a 
receber  a  título  de  indenização  pelo  serviço 
prestado,  com  base  na  diferença  entre  as 
respectivas remunerações.

−Súmula  n°.  253  do  STJ: "O  art.  557,  do 
CPC,  que  autoriza  o  relator  a  decidir  o  
recurso, alcança o reexame necessário.".

−Dispõe o  art.  557,  caput, do  CPC  que  o 
Relator  negará  seguimento  a  recurso 
manifestamente  inadmissível,  improcedente, 
prejudicado  ou  ainda,  em  confronto  com 
jurisprudência  dominante  do  respectivo 
Tribunal ou de Tribunal Superior, dispensando 
que o recurso seja julgado no colegiado.

VISTOS, etc.

Trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta 
pelo Estado da Paraíba, em face da sentença, fls. 59/65, de 1º grau que 
julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c cobrança de diferenças 
salariais, ajuizada por Marlon de Oliveira Silveira, em decorrência do uso 
dos serviços funcionais em desvio de função, onde alega ser ocupante do 
cargo  de  prestador  de  serviço,  e  desempenhao  cargo  de  agente  de 
segurança penitenciário.

Constestação  apresentada,  sem  anexar  documentos,  fls. 
32/57.

O  MM  Juiz  de  Direito  julgou  procedente  a  demanda, 
condenando o promovido ao pagamento da diferença entre a remuneração 
do cargo de Prestador de Serviço e a remuneração do cargo de Agente 
Penitenciário,  incidindo  sobre  este,  todos  os  direitos,  adicionais  e 
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vantagens  pessoais  inerentes  ao  autor,  durante  o  quinquênio  anterior  à 
data do ajuizamento da ação.

Embargos de Declaração opostos às fls. 67/70.

O Estado da Paraíba se insurgiu contra o decisum singular e 
em suas  razões  recursais,  fls.  71/96,  aduziu  que o autor  não faz  jus  a 
receber os vencimentos iguais aos que exercem as mesmas funções de 
agente  penitenciário,  bem  como  o  enquadramento  ao  cargo  diverso  é 
inconstitucional. In fine, pugna pelo provimento do apelo.

Embargos de Declaração julgados e acolhidos, às fls. 98/99, 
para  agragar  a  sentença  objurgada  a  determinação  para  implantar  no 
contracheque o valor da diferença do remuneratório, até enquanto perdurar 
o desvio de função.

Contrarrazões  ao  apelo  não  apresentadas,  conforme 
certidão de fl. 101v.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  emitiu 
parecer, pelo não conhecimento do apelo, por questão de matéria de ordem 
pública, e no mérito não se manifestou por ausência de interesse que o 
recomendasse.

É o relatório.

DECIDO.

Da apelação cível

A controvérsia gira em torno da ausência de ratificação dos 
termos  recursais,  a  posteriori da  sentença  dos  embargos  declaratórios, 
interpostos  pela  parte  autora,  momento  que  a  decisão  dos  embargos 
declaratórios teve o condão de alterar  o proferido pelo Juiz  a quo,  bem 
como a necessidade de reiterar a apelação, como dispõe a súmula 418 do 
STJ:

“É  inadmissível  o  recurso  especial  
interposto antes da publicação do acórdão 
dos  embargos  de  declaração,  sem 
posterior ratificação.”

Inicialmente, cumpre esclarecer que a  sentença de mérito 
foi  prolatada  às  fls.59/65,  e  publicada  por  nota  de  foro  para  as  partes 
envolvidas,  em 19/10/2011,  fl.  66.  Em ato  contínuo,  a  parte  autora  se 
insurgiu e interpôs embargos de declaração, fls. 67/70, em 21/10/2011, fl. 
67, e  às fls. 71/96,  em 19/10/2011,  o promovido recorreu da sentença, 
interpondo apelação cível.

A  decisão  dos  embargos  de  declaração,  fls.  98/99, 
interpostos em 1º grau,  pela parte autora,  fora publicado no Diário da 
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Justiça  no  dia  01/03/2012, fl.  100,  para  as  partes,  ou  seja,  após  a 
interposição do recurso apelatório. 

Com isso, o termo inicial  do prazo para a interposição,  in 
casu, ou a ratificação da apelação iniciou-se no dia seguinte, 02/03/2012, 
entretanto, o promovido, ora apelante, interpôs o recurso apelatório no dia 
antes da publicação da decisão dos embargos declaratórios. Com efeito, a 
extemporaneidade  está  caracterizada  diante  da  interposição  de  recurso 
antes do termo a quo do prazo recursal, que ocorre com a publicação do 
decisum pelo órgão oficial. 

Saliente-se, portanto, que após a publicação da decisão, o 
Estado da Paraíba não ratificou suas razões recursais.

Esta Egrégia Corte de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
APELO  NÃO  RATIFICADO  NO  PRAZO  LEGAL 
DEPOIS  DE  JULGADOS  OS  ACLARATÓRIOS. 
INTEMPESTIVIDADE.  INADMISSÃO.  Havendo 
oposição  de  embargos  declaratórios  antes  da 
interposição  da  apelação,  cumpre  ao  recorrente 
ratificar os termos do apelo, no prazo reaberto pelo 
julgamento  dos  aclaratórios.  Jurisprudência 
pacífica  do  STJ. REMESSA  OFICIAL. 
PROGRESSÃO  VERTICAL  DE  PROFESSOR  DO 
MUNICÍPIO  DE  SÃO  JOSÉ  DO  SABUGI. 
CONCLUSÃO  DE  PÓS-GRADUAÇÃO.  DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO ART. 56 DA LEI MUNICIPAL N° 
423/08. DESPROVIMENTO. 0 professor do município 
de  São  José  do  Sabugi  que  obtiver  titulação 
acadêmica de pós-graduação especialização fará jus à 
progressão vertical,  ato administrativo vinculado,  nos 
termos  do  art.  56  da lei  municipal  n°  423/08.  Grifo 
nosso.

(TJPB  –  Proc.  03220100013849001  –  Terceira 
Câmara  Cível  –  Relator  –  Des.  Márcio  Murilo  da 
Cunha Ramos – Data de julgamento - 26/06/2012)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO 
INTERPOSTA  ANTES  DO  JULGAMENTO  DOS 
EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  AUSÊNCIA  DE 
RATIFICAÇÃO.  PREMATURIDADE.   SÚMULA  N. 
418/STJ. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA.
1.  Apelação  interposta  antes  do  julgamento  dos 
embargos  declaratórios  opostos   pela  outra  parte  é 
considerada  prematura  se  não  houver  a  necessária 
ratificação posterior.
2. "É inadmissível o recurso especial interposto antes 
da  publicação  do  acórdão  dos  embargos  de 
declaração,  sem  posterior  ratificação"  (súmula  n. 
418/STJ.)
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3. Agravo  regimental desprovido.

(STJ  -  AgRg  no  AgRg  no  AREsp  164954  /  GO
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL-2012/0072846-1  –  Relator(a)  Ministro 
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Órgão Julgador - T3 
- TERCEIRA TURMA - DJe 28/06/2013) 

Assim,  estando  pendente  o  julgamento  dos  embargos  de 
declaração da parte adversa, torna-se inoportuna a interposição de apelação, 
sem efetiva ratificação posteriormente dos seus termos, uma vez que não houve o 
necessário exaurimento da instância a quo.

Destarte, não conheço do apelo.

Da remessa necessária.
Infere-se  do  caderno  processual  que  o  Magistrado  a  quo 

julgou antecipadamente a lide com fulcro no art. 330, inciso I, do CPC.

O  tema  central  da  demanda  recai  exatamente  no 
aproveitamento  irregular  do  servidor  em função  diversa  da  correlata  ao 
cargo público legalmente ocupado, porém efetuando o pagamento dos seus 
vencimentos correspondente ao originário. Essa prática é inadmissível, pois 
não pode ocorrer prejuízo financeiro ao servidor em favor da Administração 
Pública, que tem à disposição o seu trabalho, locupletando-se em serviços 
de  maior  complexidade  sem,  no  entanto,  ofertar  a  contraprestação 
pecuniária a que faz jus.

Com  efeito,  é  cediço  que  em  casos  como  o  dos  autos, 
constitui ônus do promovente provar fato constitutivo do seu direito, assim 
como  do  Estado  promovido  demostrar  fato  impeditivo,  modificativo  ou 
extintivo do direito parte contrária, consoante determina, respectivamente, 
os incisos I e II do art. 333 do Código de Processo Civil1, no qual, ao credor 
cabe apenas demostrar a existência de relação jurídica que faça presumir a 
dívida e ao devedor cumpre exibir o seu adimplemento.

Ademais,  constitui  ônus  ao  Estado  trazer  aos  autos 
documentos  hábeis,  capazes  de  comprovar  o  pagamento  do  débito 
reivindicado.  Desse  modo,  não  conseguiu  o  promovido,  demonstrar 
certeza, quanto as diferenças salariais apresentadas pelo autor.

Vejamos jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
INADIMPLEMENTO DE SALÁRIO PELO MUNICÍPIO. 
PROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO. 
APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR.  INÉPCIA  DA 
PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO.  AUSÊNCIA 

1 Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, 
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
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DE PROVAS. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM 
A  PREFEITURA  MUNICIPAL.  ÔNUS  DO  RÉU  EM 
PROVAR  FATOS  IMPEDITIVOS,  MODIFICATIVOS 
OU  EXTINTIVOS  DO  DIREITO  DO  AUTOR. 
INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO  333,  INCISO.  II,  DO 
CPC.  MERA  ALEGAÇÕES.  INSUFICIÊNCIA. 
PRECEDENTES  DESTA  EGRÉGIA  CORTE  DE 
JUSTIÇA. ARTIGO  557,  CAPUT,  DO  CPC. 
APLICAÇÃO.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO 
RECURSO.  Rejeita-se  a  preliminar  de  inépcia  da 
petição  inicial,  se  as  alegações  dizem  respeito  ao 
mérito do recurso e se,  além disso,  a petição inicial 
cumpriu os requisitos do artigo 282 do CPC . O direito 
ao recebimento da remuneração é constitucional, não 
podendo o Município se furtar ao pagamento daquela, 
sob pena de enriquecimento  ilícito  da Administração 
Pública. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à 
existência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou 
extintivo  do direito do autor,  nos moldes do art. 
333, inciso II,  do CPC. A inovação trazida pelo art. 
557  do  Código  Processual  Civil,  ao  possibilitar  ao 
relator  o  julgamento  dos  recursos  de  forma 
monocrática, consolida-se como medida de celeridade 
e economia processual, materializando a observância 
do  princípio  constitucional  da  razoável  duração  do 
processo,  implementado  pela  Emenda Constitucional 
n°. 45/04. GRIFO NOSSO
(TJPB - Processo:  04620100014300001 - Relatora: 
DESA  MARIA  DE  FÁTIMA  MORAES  BEZERRA 
CAVALCANTI - Orgão Julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL 
- Data do Julgamento: 07/08/2012)

O processualista Nelson Nery Júnior é incisivo ao dispor que 
o réu não deve apenas formular meras alegações em sua defesa, mas sim 
comprovar suas assertivas, já que quando excepciona o juízo, nasce para 
o mesmo o ônus da prova dos fatos que alegar na exceção, como se autor 
fosse, senão vejamos:

“II:  9.  Ônus  de  provar  do  réu.  Quando  o  réu  se  
manifesta (...) O réu deve provar aquilo que afirmar  
em  juízo,  demonstrando  que  das  alegações  do 
autor  não  decorrem  as  conseqüências  que  
pretende. Ademais, quando o réu excepciona o juízo,  
nasce para ele o ônus da prova dos fatos que alegar  
na exceção, como se autor fosse (reus in exceptione  
actor  est)” (JÚNIOR,  Nelson  Nery.  Código  de 
Processo  Civil  Comentado. 4.  ed.  rev.  e  ampl.  São 
Paulo: RT, 1999, p. 836). (Grifo nosso).

Assim, diante as provas coligidas aos autos,  e  com plena 
observância da Súmula n.° 378 do STJ, segundo a qual  "Reconhecido o 
desvio  de  função,  o  servidor  faz  jus  às  diferenças  salariais  
decorrentes" é dever da Administração Pública que promoveu o desvio de 
função  do  servidor  e,  não  tenho  esse  último  concorrido  para  tal 
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irregularidade administrativa, resta configurado o direito a receber a título 
de  indenização  pelo  serviço  prestado,  com base  na  diferença  entre  as 
respectivas remunerações.

Entretanto,  ressalte-se  que,  muito  embora  se  tenha,  na 
contestação,  alegado  a  inconstitucionalidade  de  enquadramento  do 
servidor, verifico que não fora na decisão singular concedido esse direito. 
Apenas  se  conferiu  a  percepção  dos  salários  pagos  a  menor  e  a 
implantação  dos  valores  correlatos,  justificada  essa última também pela 
continuidade e atualidade da situação ensejadora do direito subjetivo, fato 
esse não contrastado pela parte ré.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência:

EMENTA:  ADMINISTRATIVO  -  APELAÇÃO  CÍVEL 
MÉRITO  DESVIO  DE  FUNÇÃO  -  EXERCÍCIO  DA 
FUNÇÃO  DE  AGENTE  DE  SEGURANÇA 
PENITENCIÁRIA  -  EQUIPARAÇÃO  VENCIMENTAL 
POSSIBILIDADE  -  SÚMULA  378  DO  .SUPERIOR 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  REENQUADRAMENTO  - 
NÃO  CONFIGURAÇÃO  -  DESPROVIMENTO  DO 
APELO. - Segundo a Súmula 378 do STJ, reconhecido 
o desvio de função,  o servidor faz jus às diferenças 
salariais decorrentes . - A determinação do pagamento 
de diferenças salariais em razão do desvio de função 
não equivale ao reenquadramento funcional, tendo em 
vista que a Constituição Federal. só admite o acesso a 
cargo público mediante concurso público de provas ou 
provas e títulos art. 37, II, da CF.   GRIFO NOSSO  
(TJPB –  Processo:  20020100004528001  -  Relator: 
Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque 
- Orgão Julgador: Segunda Câmara Cível - Data do 
Julgamento: 26/06/2012)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  CONVERSÃO  EM  AGRAVO 
REGIMENTAL.  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR 
PÚBLICO.  DESVIO  DE  FUNÇÃO.  INDENIZAÇÃO. 
POSSIBILIDADE. 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. 
Precedentes. II. - A análise dos reflexos decorrentes 
do  recebimento  da  indenização  cabe  ao  juízo  de 
execução.  III.  -  Embargos de declaração convertidos 
em agravo regimental. Agravo não provido. Decisão: A 
Turma  converteu  os  embargos  de  declaração  no 
recurso  extraordinário  em  agravo  regimental  no 
recurso extraordinário, mas lhe negou provimento, nos 
termos  do  voto  do  Relator.  Unânime.  Grifo  nosso 
(RE-ED  486184/SP.  Emb.Decl.  no  Recurso 
Extraordinário.  Relator:  Min.  Ricardo 
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Lewandowski.  Julgamento:12/12/2006.  Primeira 
Turma  do  STF.  Publicação:  DJ  16-02-2007  PP-
00047.)

Nesse contexto, é forçoso concluir que a decisão de Primeiro 
Grau  encontra-se  absolutamente  consentâneo  com  o  escólio  pretoriano 
prevalente.

Com  isso,  na  espécie,  tem  lugar  o  julgamento  singular 
previsto no art. 557, do CPC:

"Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso  
manifestamente  inadmissível,  improcedente,  
prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou  com 
jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 

Bem ainda a Súmula n°. 253 do STJ:
"O art. 557, do CPC, que autoriza o relator a decidir  
o recurso, alcança o reexame necessário.".

DISPOSITIVO

Isto  posto,  com  fulcro  no  art.  557,  caput,  do  CPC,  NÃO 
CONHEÇO DO APELO,  por  ser  manifestamente  inadmissível, e  NEGO 
SEGUIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, de forma monocrática,  em 
razão da  jurisprudência  pacífica  desta  Egrégia  Corte  e  súmula  do  STJ, 
mantendo-se, assim, o decisum a quo em todos os seus termos. 

P.I.

João Pessoa, 10 de setembro de 2014.

DESEMBARGADOR JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                                 RELATOR
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