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S E N T E N Ç A 
 
 

 
1. Relatório 

Cuida-se de ação de rito ordinário, com pedido de antecipação de tutela, 
proposta por Carlos Roberto Santos Caroso, devidamente qualificado nos autos, em 
face da União, objetivando o reconhecimento de desvio de função e o pagamento da 
diferença entre a remuneração do cargo de analista tributário da Receita Federal e o que 
ocupa. 

 
 

Alega, em síntese, que: a) é servidor público federal ocupante do cargo 
de Agente Administrativo e foi designado para exercer outras atribuições, diversas de seu 
cargo; b) tais funções são inerentes e iguais àquelas da carreira de analista tributário, 
exigindo   esforços   extras   e   assunção   de   responsabilidades   semelhantes   àquelas 
exercidas pelos ocupantes do cargo paradigma, porém, com remuneração inferior à 
recebida pelos ocupantes deste cargo; c) tem direito ao recebimento das diferenças 
relativas ao período trabalhado, em desvio de função, sob pena de locupletamento 
indevido pela Administração. 

 
 

Com a inicial, procuração e documentos de fls. 14/99. 

Despacho de fl. 112 deferiu os benefícios de justiça gratuita.
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Citada, a União apresentou contestação, fls. 115/147, em que sustenta, 

em  suma,  a  improcedência  dos  pedidos,  sendo  juntados  novas  informações  às  fls. 
149/160. 

 
 

Réplica às fls. 166/172. 
 
 

A parte autora requereu a produção de prova testemunhal (fls. 176), o que 
foi deferido (fls. 177), sendo realizada a oitiva das testemunhas por videoconferência, 
conforme certidão de fl. 194. 

 
 

A parte autora apresentou memoriais às fls. 195/197 e a União, à fl. 200. 

É, no essencial, o relatório. Decido. 

2. Fundamentação 

Analiso, inicialmente, a prejudicial de prescrição levantada pela União. 
 
 

Por se tratar, apenas, de prescrição de prestações sucessivas referentes 
ao pagamento, mês a mês, de diferença de remuneração, a procedência dos pedidos só 
poderá condenar ao pagamento das diferenças salariais relativas aos últimos cinco anos 
anteriores à propositura da ação, conforme determinam a Súmula 85 do STJ e o art. 3 o do 
Decreto 20.910/1932. 

 
 

Dessa forma, está prescrita a pretensão de cobrança dos valores 
anteriores a 13 de agosto de 2009. 

 
 

Passo ao exame do mérito. 
 
 

2.1. Mérito 

Assiste razão à parte autora; explico. 
 
 

Com efeito, o reconhecimento do desvio de função exige, para sua 
comprovação,  prova robusta do exercício de atribuições inerentes a cargo público
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distinto daquele ocupado pelo demandante,  bem  como  de  que  as  atividades 
efetivamente desempenhadas correspondem às atribuições privativas do cargo com o 
qual se reclama a equiparação. 

 
 

Destarte, para a análise da matéria posta em debate, é preciso, 
primeiramente, estabelecer quais atividades são tidas como privativas de cada cargo 
invocado. 

 
 

A legislação pátria distingue as carreiras de Auditoria Fiscal da União – 
originariamente prevista pela Lei nº 10.593/2002 e atualmente denominada Carreira de 
Auditoria da Receita Federal do Brasil nos termos da Lei 11.457/2007 – e as carreiras 
auxiliares. 

 
 

Nos  termos  da  Lei  nº  10.593/2002  (redação  original)  e  do  Decreto 
3.611/2000, as carreiras de Auditoria Fiscal da União eram compostas pelos cargos de 
auditor fiscal e de técnico da receita federal. Por sua vez, as carreiras auxiliares ao Fisco 
compreendem os cargos de serviços auxiliares do Plano de Classificação de Cargos – 
PCC previsto na Lei nº 5.645/1970. 

 
 

Assim, de acordo com as normas que organizam as carreiras de Auditoria 
Fiscal da União e as carreiras auxiliares ao Fisco, o cargo de Técnico da Receita Federal 
previsto na Lei nº 10.593/2002 - posteriormente transformado em cargo de Analista- 
Tributário da Receita Federal do Brasil pela Lei nº 11.457/2007 - tinha como função 
específica  auxiliar  o  auditor  fiscal,  enquanto  que  o  auxiliar  operacional  de  serviços 
diversos (agente administrativo) teria atribuições de apoio àquelas de auditoria fiscal, 
conforme revelam os seguintes trechos da legislação: 

 
 

Lei nº 10.593/2002 (em sua redação original): 
 
 

Art. 6º. 

(...) omissis; 

§ 2º.  Incumbe  ao Técnico  da  Receita  Federal  auxiliar  o 
Auditor Fiscal da Receita Federal no exercício de suas 
atribuições.
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Lei nº 11.457/2007 
 
 

Art. 10. Ficam transformados: 

(...) omissis; 

II – em cargos de Analista-Tributário da Receita Federal do 
Brasil,  de  que  trata  o  art.  5º  da  Lei  nº  10.593/2002,  com 
redação conferida pelo art. 9º desta Lei, os cargos efetivos, 
ocupados e vagos, de Técnico da Receita Federal da Carreira 
de Auditoria da Receita Federal prevista na redação original do 
art. 5º da Lei nº 10593/2002. 

 
 

Lei nº 10.593/2002 (alterada ppela Lei 11.457/2007) 
 
 

Art. 6º 

(...) omissis; 

§  2º.  Incumbe  ao Analista-Tributário  da  Receita  Federal  do 
Brasil, resguardadas as atribuições privativas no inciso I do 
caput e no §1º deste artigo: 

I – exercer as atividades de natureza técnica, acessórias 
ou  preparatórias  ao  exercício  das  atribuições  privativas 
dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil 

II – atuar no exame de matérias e processos 
administrativos, ressalvando o disposto na alínea b do 
inciso I do caput deste artigo 

III – exercer, em caráter geral e concorrente, as demais 
atividades inerentes às competências da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil. (grifamos) 

 
 

Cotejando os dispositivos mencionados com os documentos acostados 
pelo demandante, conclui-se que ele, de fato, desempenhou atividades atribuídas, 
privativamente, aos técnicos da receita federal. 

 
 

Com efeito, os documentos carreados aos autos demonstram que o autor,
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de fato, exerceu atribuições díspares de seu cargo. A Portaria de fl. 21 dá conta de que o 
demandante foi lotado na Delegacia da Receita Federal em Vitória da Conquista, como 
chefe em substituição eventual do Setor de Administração Tributária, em 03 OUT 2002. 

 
 

Quando da nomeação do demandante para ocupar o cargo de chefia, 
estava em vigor a Portaria nº 259, de agosto de 2001 que trazia em seu art. 128 um rol de 
atividades inerentes a esse setor, dentre eles, cite-se: “... III – executar, de ofício, os 
procedimentos   de   retificação   e   correção   de   documentos   de   arrecadação , 
excetuando as de valor total e data de arrecadação... VII – manter os sistemas de registro 
dos créditos tributários, promovendo a sua suspensão, reativação e modificação, bem 
assim a realocação e o bloqueio de pagamentos, na área de sua competência”. 

 
 

Ora, diante das especificidades das atribuições descritas na mencionada 
portaria,   não   tinha   o   autor,   como   defende   a   ré,   apenas   funções   meramente 
administrativas em nível operacional, pois neste período exerceu atividades que 
demandaram maior grau de responsabilidade e complexidade, inclusive acessando 
sistemas importantes dentro da dinâmica dos procedimentos adotados pela Receita 
Federal, como demonstrado na análise a seguir. 

 
 

As  provas  documentais  são  corroboradas  pelo  testemunho  de  Deyse 
Anjos Rebouças dos Santos, que afirmou: 

“(...) ele fazia despacho de processos fiscais, impugnações de processos 
fiscais, cancelamento de declaração de TR, parcelamento de débitos 
fazendários e previdenciários, preparação e encaminhamento de débitos 
à Procuradoria da Fazenda Nacional, liberação de certidão negativa, 
cadastro na CPF, CNPJ, CAFIR, cadastro previdenciários, confecção de 
ofícios e memorandos, cobrança administrativa de débitos fazendários e 
previdenciários e atendimento ao público”. 

 
 

Ademais, quando questionada quanto a haver algum sistema de acesso 
exclusivo de analista fiscal, a Sr. Deyse informa que o autor tinha acesso, porém não 
soube informar se existem níveis de acesso. 

 
 

A utilização de determinados sistemas da Receita Federal também 
demonstra o alegado desvio de função, pois a necessidade de solicitação de habilitação a
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seus superiores, aliada à complexidade das atividades executadas, demonstra que tais 
sistemas  não  estavam  disponibilizados,  indistintamente,  a  todos  os  integrantes  das 
funções de apoio à Auditoria Fiscal. 

 
 

De fato, se tais sistemas fossem disponibilizados a todos os servidores da 
Carreira de Auditoria Fiscal e aos integrantes do PCC, inexistindo, assim, um sistema 
específico para determinada categoria funcional ou que só pudesse ser usado pelo 
ocupante de determinado cargo, não haveria necessidade de solicitar autorização de 
acesso. 

 
 

Tamanha era especificidade dos sistemas acessados pelo autor, que os 
sistemas TRAPAGTO, TRATAPAR e SINCOR (sistema integrado de cobrança), possui 
como usuários servidores do maior grau de hierarquia funcional, cujas atribuições vão 
desde a consulta de informação do contribuinte até ao bloqueio, desbloqueio e 
transferência de pagamentos no SINCOR (documentos anexos à inicial, especialmente 
fls. 22/31). 

 
 

A  utilização  de  sistemas  destinados  aos  integrantes  da  carreira  de 
auditoria fiscal e a realização de atividades privativas do cargo de analista tributário 
comprova, de forma inequívoca, o alegado desvio de função. 

 
 

Por fim, a própria denominação do cargo ocupado pelo demandante – 
agente administrativo– revela que as atividades que ele exercia excediam as atribuições 
de seu cargo, já que ela deveria estar lotado em setor que desenvolvesse atividades meio 
e não de atividades fim, privativas dos ocupantes da carreira fiscal. 

 
 

Dessa forma, as provas carreadas aos autos demonstram que o 
demandante foi aprovado em concurso público para o cargo de Agente Administrativo em 
1979, tendo exercido funções inerentes ao atual cargo de analista tributário da Receita 
Federal do Brasil (Lei nº 11.457/2007), participando ativamente de atividades que 
pressupõe o exercício de atividades inerentes ao cargo de técnico da receita federal. 

 
 

Nessa toada, reconheço que as atividades desempenhadas pelo autor 
não são de natureza geral, executadas no âmbito da Receita Federal por seu corpo 
funcional  de  servidores  do  Plano  de  Cargos  e  Carreira  (PCC),  mas  específicas,
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diretamente  relacionadas  à  atividade  de  tributação,  que  exigem  conhecimento  da 
legislação tributária correspondente. 

 
 

Além disso, algumas das funções foram exercidas de forma esporádica e 
na condição de substituto em eventual impedimento do titular, não havendo como 
vislumbrar neste caso o desvio de função alegado. 

 
 

Assim, em casos de comprovado desvio de função, a jurisprudência tem 
reconhecido, apenas, o direito à retribuição do cargo exercido de fato pelo servidor, ainda 
que esteja sujeito ao regime estatutário.1

 

 
 

Destarte, como foi demonstrado, as provas acostadas demonstram que o 
autor foi desviado das funções do cargo que ocupa e desempenhou atividades próprias 
de técnico da receita federal, devendo ser reconhecido o seu direito à percepção das 
diferenças financeiras correspondentes. 

 
 

Nesse sentido, a jurisprudência pátria: 
 
 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DESVIO 
FUNCIONAL. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS. 
DESVIO DE FUNÇÃO RECONHECIDO NAS INSTÂNCIAS 
ORDINÁRIAS.  REEXAME  DA PROVA.  IMPOSSIBILIDADE. 
ENUNCIADO SUMULAR N. 223 DO ANTIGO TFR. AGRAVO 
NÃO CONHECIDO. 

1. Os precedentes acostados à decisão guerreada não 
comportam qualquer divergência quanto à vigência do 
enunciado sumular n. 223 do antigo Tribunal Federal de 
Recursos - TFR ("o empregado, durante o desvio funcional, 
tem direito a diferença salarial, ainda que o empregador 
possua quadro de pessoal organizado em carreira"). Assim, 
ainda que superado o óbice apontado, relativamente à 
ocorrência, ou não, do desvio funcional, o entendimento, de há 
muito cristalizado nesta Corte Superior, repudia a pretensão de 
não pagamento da diferença salarial verificada. 

 
1 Ver STJ.3ª Seção. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. RESP/AP. 1691539. DJ. 30/03/2009.
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2. Agravo regimental não conhecido. (STJ. 4ª Turma. Relator: 
Ministro             Hélio             Quaglia             Barbosa.AGRESP 
199900505204.DJ.DATA:29/06/2007.PG:00629) (grifamos) 

 
 

3. Dispositivo. 

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar a União 
a pagar ao autor a diferença de remuneração entre os cargos de agente administrativo e 
Analista Tributário, bem como a pagar os reflexos das diferenças salariais sobre os 13º 
salários, férias e respectivo terço constitucional,   cujo quantum deverá ser corrigido 
monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da citação, tudo de acordo com o 
Manual  de  Cálculos  da  Justiça  Federal,     ressalvadas  as  parcelas  efetivamente 
atingidas pela prescrição quinquenal (período anterior a 13.08.2009). 

 
 

Condeno a ré nas custas e nos honorários advocatícios, que fixo nos 
percentuais mínimos, conforme dispõe o art. 85, do CPC/2015. 

 
 

Havendo recurso de apelação, à parte recorrida para contrarrazões. 
Apresentadas  preliminares  nas  contrarrazões,  vista   ao   apelante.  Tudo  cumprido, 
remetam-se os autos ao TRF-1, com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Brasília/DF, data da assinatura. 
 

 
(Assinado eletronicamente) 

RENATO COELHO BORELLI 
Juiz Federal Substituto da 20ª Vara / SJDF 


