
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete  Desa.  Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO EM REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES CÍVEIS
N.º 0002409-83.2011.815.2001

Relatora : Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes
Agravante : Estado da Paraíba
Procurador : Delosmar Domingos de Mendonça Júnior
Agravada : Isabel de Medeiros Barreto
Advogado : Francisco de Andrade Carneiro Neto, OAB/PB 7.964

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÕES  CÍVEIS.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER C/C
COBRANÇA. SERVIDOR  PÚBLICO.  DESVIO  DE
FUNÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA
SALARIAL.  RECONHECIMENTO.  MANUTENÇÃO
DO DECISUM. DESPROVIMENTO. 

-  Embora  não  tenha  direito  ao  reenquadramento
funcional, o servidor público que, em desvio de função,
presta  atividades  diversas  daquelas  relativas  às
atribuições de seu cargo efetivo, faz jus à percepção das
diferenças  salariais  existentes  entre  os  respectivos
vencimentos,  a  título  de  indenização,  sob  pena  de
enriquecimento ilícito do Estado.

-  SÚMULA N.  378 do STJ:  “Reconhecido o  desvio de
função,  o  servidor  faz  jus  às  diferenças  salariais
decorrentes.”
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Vistos, etc.

Cuida-se  de  Agravo  Interno  contra  a  decisão
monocrática de fls. 94/99, que não conheceu do apelo do Estado da Paraíba e
da Remessa Necessária, vez que em confronto com jurisprudência do STF e
STJ, e deu provimento ao apelo da autora.

Nas razões recursais, o Estado da Paraíba argumenta: a)
que inexiste prova das atribuições excepcionais exercidas pela promovente;
b) que o ingresso da autora, no serviço público, deu-se por meio de contrato
temporário,  motivo  pelo  qual,  os  direitos  do  serviço  efetivo  não lhe  são
estendidos  e, c) impossibilidade  de  equiparação  salarial  com  base  no
princípio da isonomia.

 

Não houve contrarrazões, fls. 112.

É o relatório. 

V O T O. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Conforme se  tem dos autos,  a  autora sustenta  exercer
cargo público em desvio de função.

E,  de  fato,  apesar  de  exercer  funções  de  Agente  de
Segurança Penitenciária, a remuneração deste cargo destoa da efetivamente
percebida por ela (fls. 16/22).

O  STJ,  inclusive,  editou  a  SÚMULA  N.  378,  com  o
seguinte  teor:  “Reconhecido  o  desvio  de  função,  o  servidor  faz  jus  às
diferenças salariais decorrentes.”

Desta feita, não rende acolhida a tese de inexistência de
provas do trabalho excepcional da autora, pois é inconteste que ela exerce as
funções de Agente de Segurança Penitenciária, com remuneração inferior.

AGRAVO INTERNO EM REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES CÍVEIS N.º 0002409-83.2011.815.2001                                         2



Também, não rende acolhida a tese de que os direitos
dos servidores efetivos não se estendem aos trabalhadores temporários, pois
aqui não se está determinando o  “reenquadramento”,  mesmo porque a
autora não faz jus a ele, mas apenas se reconhece o seu direito de perceber
as diferenças salariais em relação ao cargo cujas funções realmente exerce.

Entendimento contrário, negando ao servidor o direito a
receber  vencimentos  iguais  aos  demais  que  desempenham  as  mesmas
funções, importaria em enriquecimento ilícito do ente estatal.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO,  mantendo a decisão monocrática guerreada, em todos os seus
termos. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos
Cavalcanti  de  Albuquerque  –  Presidente.  Participaram  do  julgamento,
ainda, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora e o Exmo.
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Marcos
Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes

               R E L A T O R A 
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