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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão

Agravo Interno nº. 0009306-88.2015.815.2001

Relator: Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado)

Agravante: Estado da Paraíba – representado pelo seu Procurador Alexandre
Magnus Ferreira Freire.

Agravado: José Soares de Barros – Adv. Francisco de Andrade Carneiro Neto
(OAB/PB 7.964).

EMENTA: AGRAVO INTERNO –  DECISÃO
MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU  SEGUIMENTO  À
APELAÇÃO  E  A REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE
AGENTE  DE  SEGURANÇA  PENITENCIÁRIA.
EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. COMPROVAÇÃO
DE EXERCÍCIO EM DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO À
PERCEPÇÃO  DAS  DIFERENÇAS  SALARIAIS
DECORRENTES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 378 DO
STJ.  REENQUADRAMENTO.  NÃO CONFIGURAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 

- 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).


Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima

identificados.
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Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do

Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno.

Relatório

Trata-se  de Agravo Interno interposto pelo Estado  da
Paraíba contra decisão monocrática que negou seguimento a Apelação Cível e
a Remessa Necessária (fls. 69/71-v). 

Nas  razões,  o  agravante  requer  a  reforma  da  decisão
monocrática ao argumento de que ocorreu violação a Súmula Vinculante 37,
afronta aos arts. 37, caput, inciso II e X, e art. 61 da Constituição Federal de
1988. Sustenta, a inexistência de direito à equiparação e que a pretensão do
recorrido  de  receber  vencimentos  iguais  aos  Agentes  de  Segurança
Penitenciária  redundaria  em  efetivo  reenquadramento  em  cargo  diverso
daquele para o qual fora admitido no serviço público, o que seria vedado pela
Constituição Federal. (fls. 74/84).

É o breve relatório.

VOTO

Ao  compulsar  os  autos,  verificado  a  presença  dos
pressupostos exigidos para a admissibilidade recursal, conheço do presente
recurso. 

Examinando o cerne da questão,  verifico que não assiste
razão às alegações do agravante, pelos motivos que passo a expor.

A questão controvertida diz respeito à existência, ou não, de
direito  do  ora  agravado  ao  recebimento  de  diferenças  salariais  em  seu
contracheque enquanto permanecer em desvio de função.

O  agravante  afirma  que  a  Constituição  Federal  veda
qualquer forma de reenquadramento funcional, na medida em que os cargos
públicos só seriam acessível por meio de concurso público de provas ou provas
e títulos.
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No caso em destaque, na visão do agravante, a pretensão
do agravado consistiria em um reenquadramento disfarçado.

Com efeito, como se depreende do art. 37, II, CF, a lei é
bastante clara ao exigir a aprovação em concurso para a investidura em cargo
público, in verbis:

“Art. 37 – A administração pública direta e indireta de
qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos
princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
II  –  a  investidura  em  cargo  ou  emprego  público
depende de aprovação prévia em concurso público de
provas  ou  de  provas  e  títulos,  de  acordo  com  a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação
e exoneração”.

Destarte,  é  de  fácil  conclusão  que  o  agravado  somente
poderá ocupar efetivamente o cargo de Agente de Segurança Penitenciária se
prestar concurso público. Entretanto, uma vez que restou desviado da função
para  o  qual  foi  contratado,  assumindo  compromissos  e  obrigações  que
demandavam  maior  complexidade,  torna-se  completamente  inviável  a  não
concessão  de  remuneração  compatível  com  a  função  efetivamente
desempenhada.

No mérito, restou incontroverso que o ora agravado, através
da Portaria  nº 162 do Coordenador  do Sistema Penitenciário  do Estado da
Paraíba, de 03 de junho de 2005 (fl. 14) foi desigando para prestar serviço na
Cadeia Pública de Mamanguape/PB.

Assim sendo, as provas dos autos demonstram o desvio de
função a que estava submetido o agravado, sendo incompatíveis com o seu
cargo  as  atribuições  de  agente  de  segurança  penitenciário,  pois  o  mesmo
ingressou no serviço público como prestador de serviços. 

Além  disso,  os  contracheques  anexados  às  fls.  15/17
demonstram  a  disparidade  remuneratória  entre  servidores  que  realizam  o
mesmo serviço, o que deve ser impedido pelo Poder Judiciário.
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Para o reconhecimento do desvio de função basta apenas a
comprovação  do  exercício  de  função  pública  idêntica  ao  paradigma  e  a
disparidade de vencimentos, o que restou demonstrado pelos documentos já
citados (fls. 11/17).

De outra banda, o apelante apenas utilizou-se de evasivas,
limitando-se a afirmar que o apelado não teria direito à equiparação salarial
por violação dos princípios da legalidade e da isonomia. Logicamente não há
qualquer previsão legal para a equiparação salarial entre ocupante de função
pública realizada em desvio de função com o servidor paradigma uma vez que
se trata de situação fática que não deveria ocorrer na Administração Pública,
mas que, infelizmente ocorre, gerando consequências na órbita jurídica.

Além disso, não é aplicável ao caso em tela a Súmula 339
do  STF  (“Não  cabe  ao  Poder  Judiciário,  que  não  tem  função  legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”),
na medida em que não se está concedendo aumento de remuneração, mas
apenas  equiparação  vencimental  enquanto  perdurar  a  situação  de  desvio
irregular de função.

Entender  de  forma  diversa  culminaria  em  privilegiar  o
Estado da Paraíba através  do enriquecimento ilícito,  pois  o  ente  estatal  se
beneficiaria da prestação de um serviço que exige remuneração superior ao
que vem sendo paga. Além disso, acarretaria em desprestígio ao princípio da
prevalência da realidade sobre a forma. 

Em  construção  eminentemente  jurisprudencial  o  Colendo
Superior  Tribunal  de  Justiça  editou,  em  2009,  a  Súmula  378  de  sua
jurisprudência dominante, nos seguintes termos:

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

Portanto,  o  que  se  assegura  ao  apelado  é  apenas  a
equiparação vencimental em relação ao cargo paradigma apenas como forma
de  evitar  o  enriquecimento  ilícito  do  Estado  da  Paraíba.  Não  se  está
concedendo estabilidade ao recorrido, muito menos qualquer reenquadramento
funcional. Sendo assim, caso volte, posteriormente, a exercer a função para a
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qual foi contratado, deverá voltar a perceber a remuneração deste cargo e não
a de Agente de Segurança Penitenciária.

Considerando a não configuração do reenquadramento nos
casos  de  deferimento  de  equiparação  vencimental,  transcreve-se  alguns
precedentes dos Tribunais Pátrios: 

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL
MILITAR.  EXERCÍCIO DE ATIVIDADES INERENTES
AO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. DESVIO
DE  FUNÇÃO.  DIREITO  À  PERCEPÇÃO  DE
DIFERENÇAS  SALARIAIS. SENTENÇA  DE
PROCEDENCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. 1. Rejeição
do agravo retido. Preliminar de continência. Causas de
pedir  diversas.  Ausência  de  risco  de  condenação  em
duplicidade.  2.  Policial  militar.  Alegação de desvio  de
função. Designação para exercício junto à Secretária de
Estado de Administração Penitenciária. Reconhecimento
de  que  o  autor  exercia  funções  de  segurança  em
portaria  e  guaritas.  Atividades inerentes  ao cargo de
agente penitenciário. Desvio de função que, embora
não  se  convalide,  em  razão  da  violação  ao
princípio  do  concurso  público,  dá  ensejo  ao
recebimento  das  diferenças  salarias  entre  os
cargos, sob pena de enriquecimento sem causa.
Verbete sumular nº 378 do Superior Tribunal de
Justiça.  Precedentes  desta  Corte  3.  Reexame
necessário.  Manutenção  da  condenação  em  juros  e
correção  monetária,  bem  como  nos  honorários  de
sucumbência.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  REEXAME
NECESSÁRIO PROCEDIDO.
(TJ-RJ - REEX: 00133298420098190026 RJ 0013329-
84.2009.8.19.0026, Relator: DES. CARLOS SANTOS DE
OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/07/2015, VIGÉSIMA
SEGUNDA  CAMARA  CIVEL,  Data  de  Publicação:
20/07/2015 17:33)

RECURSO  INOMINADO.  DESVIO  DE  FUNÇÃO.
AUXILIARES  E  TÉCNICOS  DE  ENFERMAGEM-  NOS
TERMOS DO QUE FOI ASSENTADO PELA SÚMULA 378
DO  STJ,  QUANDO  CONFIGURADO  O  DESVIO  DE
FUNÇÃO, O SERVIDOR FAZ JUS ÀS DIFERENÇAS
SALARIAIS  DECORRENTES,  SEM  QUE  ISSO
IMPORTE  EM  REENQUADRAMENTO. CASO
CONCRETO EM QUE, PELAS PROVAS PRODUZIDAS NOS
AUTOS,  RESTOU  CONFIGURADO  O  DESVIO  DE
FUNÇÃO,  CONSUBSTANCIADO  NO  EXERCÍCIO  DE
ATIVIDADES INERENTES À  FUNÇÃO DE  TÉCNICO DE
ENFERMAGEM,  MUITO  EMBORA  AS  RECORRENTES
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OCUPEM  O  CARGO  DE  AUXILIAR.  SENTENÇA
CONFIRMADA  INCLUSIVE  PELOS  PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.  RECURSO  NÃO  PROVIDO”.  (TJRS,
Recurso  Cível  Nº  71003267861,  Turma  Recursal  da
Fazenda  Pública,  Turmas  Recursais,  Relator:  Gisele
Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 12/08/2011) 

No mesmo sentido já esposado, colaciona-se precedente do
STJ:

PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  DESVIO  DE
FUNÇÃO.  O  servidor  que  desempenha  função
diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi
investido,  embora  não  faça  jus  a
reenquadramento,  tem  direito  a  perceber  as
diferenças  remuneratórias  relativas  ao  período,
sob  pena  de  se  gerar  locupletamento  indevido
pela  Administração.  Agravo  regimental  desprovido.
(STJ,  AgRg  no  AREsp  188.624/GO,  Rel.  Ministro  ARI
PARGENDLER,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
02/05/2013, DJe 09/05/2013)

Diante  de  tais  considerações,  no  que  diz  respeito  à
argumentação de que o deferimento de vantagens patrimoniais em caso de
desvio de função significaria burla a regra constitucional do concurso público,
observa-se que o agravado não pede o reenquadramento, o que é vedado, e
sim  o  deferimento  das  diferenças  salariais  por  ter,  no  interesse  da
Administração e por sua ordem, exercido o cargo diverso. Negar tal pretensão
importaria em enriquecimento indevido por parte do Estado, o que encontra
óbice no ordenamento jurídico. 

Portanto, os motivos que levaram a negar de seguimento ao
recurso permanecem incólumes. 

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
PRESENTE AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Maria das Graças Morais Guedes,

Saulo Henriques de Sá e Benevides e Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado
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para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti de

Albuquerque) – Relator.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor

Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível  do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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