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EMENTA:  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  DESVIO  DE  FUNÇÃO  C/C
COBRANÇA.  TÉCNICO  JUDICIÁRIO.  EXERCÍCIO  DE  ATIVIDADES
TÍPICAS  DE  ENGENHEIRO  CIVIL,  ESTRANHAS  ÀS  ATRIBUIÇÕES  DO
CARGO.  PEDIDO  DE  PAGAMENTO  DAS  DIFERENÇAS  SALARIAIS.
PROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO.  PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO  DO
FUNDO  DE  DIREITO.  AUSÊNCIA  DE  SUPRESSÃO  DE  DIREITO.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 85, DO
STJ. REJEIÇÃO.  MÉRITO.  DESVIO  DE  FUNÇÃO.  NECESSIDADE  DA
EXISTÊNCIA DO CARGO PARADIGMA. AUSÊNCIA AUSÊNCIA DE CARGO
COM ATRIBUIÇÕES PRÓPRIAS DE ENGENHEIRO CIVIL.  REFORMA DA
SENTENÇA.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  PROVIMENTO  DO
RECURSO.

1. “Inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito
reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão somente
das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando
caracterizada relação de trato sucessivo.” (Súmula 85 do STJ)

2. "Para a caracterização do direito à diferença salarial,  por desvio de função, é
necessário que se prove a existência do cargo paradigma na estrutura administrativa
do ente público, bem como que a descrição das atividades a ele inerentes sejam
compatíveis com aquelas desenvolvidas pelo servidor desviado. No caso, mesmo
havendo o exercício de atividades estranhas ao cargo de Técnico Judiciário, não se
pode  afirmar  que  houve  desvio  de  função,  porque  não  há  como  comparar  as
atribuições  de  fato  exercidas  com  aquelas  próprias  de  um  cargo  paradigma
inexistente."  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00923180520128152001,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  JOÃO
ALVES DA SILVA , j. em 16-05-2017)

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à
APELAÇÃO N.º  0041471-62.2013.815.2001,  em que figuram como Apelante  o
Estado da Paraíba e como Apelado Alfredo Guilherme Moreira Teixeira Mendes.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação,  rejeitando  a
prejudicial de mérito da prescrição do fundo de direito e, no mérito, dando-lhe
provimento.

VOTO.
 

O Estado da Paraíba  interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada pelo



Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, f. 311/315, nos autos
da Ação Declaratória de Desvio de Função c/c Cobrança ajuizada em seu desfavor
por  Alfredo Guilherme Moreira Teixeira Mendes,  condenando-o ao pagamento
do valor de R$ 45.939,48 (quarenta e cinco mil, novecentos e trinta e nove reais e
quarenta  e  oito  centavos),  relativo  às  diferenças  salariais  entre  o  cargo  Técnico
Judiciário, para o qual foi aprovado em Concurso Público, e o cargo de Analista
Judiciário,  por  haver  exercido  atividade  típica  de  Engenheiro  Civil  no  período
compreendido  entre  outubro  de  2008  e  maio  de  2013,  acrescido  de  correção
monetária e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, bem como ao
adimplemento  de  honorários  advocatícios,  arbitrados  em  10%  sobre  o  valor  da
condenação.

Em suas  Razões,  f.  316/324,  arguiu  a  prescrição do fundo de direito,  ao
argumento  de  que  o  ajuizamento  da  Ação  deveria  cinco  anos  após  o  início  do
suposto desvio de função.

No mérito,  defendeu que o servidor não tem direito a enquadramento em
cargo diverso daquele em que foi aprovado em concurso público e que a Súmula
nº 339, do STF, impede a majoração de salários sob a justificativa de obediência ao
princípio da isonomia.

Questionou ainda a  fixação dos honorários  advocatícios em 10% sobre o
valor da condenação e, ao final, requereu o provimento da Apelação para que, em
caso  de  rejeição  da  prejudicial  de  mérito,  seja  reformada  a  Sentença  e  julgado
improcedente o pedido ou, subsidiariamente, seja reduzida a verba honorária.

Intimado, o Apelado apresentou Contrarrazões, f. 326/335, aduzindo que a
sua pretensão não é de reenquadramento, mas de mero reconhecimento do desvio de
função e do pagamento retroativo das diferenças salariais e que a verba honorária foi
arbitrada em valor razoável e proporciona, pugnando pela manutenção do Decisum.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação. 

O que se discute nestes autos não é a supressão integral de direito, mas um
alegado  pagamento  a  menor  da  remuneração  do  Recorrido,  com  periodicidade
mensal, em razão de suposto desvio de função, sendo aplicável ao caso o raciocínio
insculpido na Súmula n.° 85 do STJ1, pelo que rejeito a prejudicial de prescrição
do fundo do direito suscitada nas Razões Recursais.

Passo ao mérito.

Infere-se dos autos  que o Autor,  ora  Apelado,  foi  aprovado em concurso
público  realizado em 2002 e  nomeado em 2014 para  o  cargo de  Administrador
Judiciário Auxiliar, f. 27, posteriormente transformado em Técnico Judiciário, cargo
de nível médio dos quadros do Poder Judiciário do Estado da Paraíba, f. 29/37.

O  Edital  do  Certame,  f.  21/24,  descreveu,  como  atribuições  do  referido
1 “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 a propositura da ação.” (Súmula 85, do STJ).



cargo, “Desenvolver atividades de auxílio ao Tribunal de Justiça,  em serviços de
computação, conferências, arquivos, preenchimento de fichas e formulários, pilotar
os veículos pertencentes ao Tribunal de Justiça, zelar pela manutenção dos mesmos,
solicitando reparo ao órgão competente,  além de outros correlatos encomendados
pela autoridade superior”, f. 22.

A documentação colacionada aos  autos  revela  que  o  Recorrido,  após  ser
lotado na Coordenadoria de Engenharia desta Corte, f. 43, desempenhava atividades
privativas da sua formação acadêmica de Engenheiro Civil, f. 46/206, estranhas à
atribuições do cargo de Técnico Judiciário.

A caracterização do desvio de função, todavia, pressupõe a presença de dois
cargos,  o provido pelo servidor  e  aquele que se aponta como parâmetro para as
atividades extraordinariamente exercidas.

Os Tribunais de Justiça pátrios firmaram entendimento no sentido de que a
ausência, nos quadros da Administração, do cargo paradigma impede a configuração
do  desvio  de  função  e  consequentemente  do  direito  à  percepção  das  diferenças
salariais dele decorrentes2.

In casu, em que pese restar demonstrado o exercício, por Técnico Judiciário,
de  atividades  inerentes  a  Engenheiros  Civis,  não  existe  na  estrutura  do  Poder
Judiciário  do  Estado  da  Paraíba  a  figura  do  Analista  Judiciário  com a  referida
especialidade, razão pela qual o Apelado não faz jus às diferenças salariais relativas
ao desvio de função, conforme já decidido por este Colegiado, in verbis: 

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  RECURSO  JULGADO  OUTRORA.
ANULAÇÃO  POSTERIOR,  POR  INFRAÇÃO  AO  ART.  10,  DO  CPC.
OPORTUNIDADE  PARA  AS  PARTES  FALAREM  SOBRE  O  TEMA  AINDA
NÃO  DISCUTIDO.  REEXAME.  DECLARAÇÃO  DE  DESVIO  DE  FUNÇÃO
CUMULADA  COM  COBRANÇA.  TÉCNICO  JUDICIÁRIO.  EXERCÍCIO  DE
ATRIBUIÇÕES ESTRANHAS AO CARGO. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE
ATIVIDADES TÍPICAS DE ENGENHEIRO CIVIL. PRETENSÃO DE RECEBER
DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO COM ANALISTA JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA
DE  CARGO  COM  ATRIBUIÇÕES  PRÓPRIAS  DE  ENGENHEIRO  CIVIL.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPARAÇÃO ENTRE AQUELAS EXERCIDAS E A
DO  CARGO  PARADIGMA.  PROVIMENTO  DA  APELAÇÃO.  REMESSA
PREJUDICADA. Para a caracterização do direito à diferença salarial, por desvio de
função,  é  necessário  que  se  prove  a  existência  do  cargo  paradigma na  estrutura
administrativa  do  ente  público,  bem  como  que  a  descrição  das  atividades  a  ele

2 Apelação Cível – Ação Ordinária – Servidor Público Municipal – Alegação de desvio de função –
Pretensão de receber o intervalo para refeições, diferença de vencimentos do cargo original par o
exercido;  horas  extras;  adicional  noturno  e  adicional  de  periculosidade  –  Inadmissibilidade  –
inexistência de cargo paradigma do alegado desvio de função – O judiciário não pode criar cargos -
Aplicação das Lei Complementares Municipais nº 10/1997 e 111/2001 – Escala especial de serviço
compensada com horas de descanso – Desvio de função inexistente – Sentença de improcedência que
será mantida e ratificada. Agravo retido que pretendia inversão dos ônus da prova e realização de
prova pericial que será improvido. Recursos improvidos. (TJSP - APL 00040026720148260472 SP -
Órgão Julgador 7ª Câmara de Direito Público – Publicação 10/10/2016 – Julgamento 10 de Outubro
de 2016 – Relator Eduardo Gouvêa).

[…]. DESVIO DE FUNÇÃO - MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DO
CARGO PARADIGMA. Em que pesem as  provas  dos autos  no sentido de que  o autor  exerceu
funções de maior responsabilidade do que a de um agente, da leitura da Lei Estadual 14.695/03 que
criou  a  Superintendência  de  Coordenação  da  Guarda  Penitenciária,  a  Diretoria  de  Inteligência
Penitenciária e a carreira de Agente de Segurança Penitenciário, não se extrai a existência do cargo
indicado como paradigma para fins de recebimento das diferenças remuneratórias, não merecendo
reparos  a  sentença neste sentido.  […].  (TJMG -  AC 10687140030440001 MG - Órgão Julgador
Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL – Publicação 31/10/2017 – Julgamento 19 de Outubro de
2017 – Relator Judimar Biber)



inerentes sejam compatíveis com aquelas desenvolvidas pelo servidor desviado. No
caso,  mesmo  havendo  o  exercício  de  atividades  estranhas  ao  cargo  de  Técnico
Judiciário, não se pode afirmar que houve desvio de função, porque não há como
comparar  as  atribuições  de  fato  exercidas  com  aquelas  próprias  de  um  cargo
paradigma  inexistente.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00923180520128152001,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  JOÃO
ALVES DA SILVA , j. em 16-05-2017)

Posto isso,  conhecida a Apelação, rejeitada a prejudicial de mérito da
prescrição  do  fundo  de  direito,  no  mérito,  dou-lhe  provimento  para  julgar
improcedente  o  pedido,  condenando  o  Apelado  ao  pagamento  das  custas
processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor
da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade, por ser beneficiário
da gratuidade da justiça.

É como voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 26 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão o Excelentíssimo Promotor de Justiça convoca-
do Dr. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


