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PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE
DIREITO.  RELAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.
REJEIÇÃO.

Sendo a matéria aventada nos autos de trato sucessivo,
segundo o qual, o dano se renova a cada mês, afasta-se a
aplicação do  instituto  da prescrição sobre o  fundo de
direito do autor.

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  EQUIPARAÇÃO  DE
VENCIMENTOS.  SERVIDORES  CIVIS  DE  NÍVEL
SUPERIOR DA ÁREA DA TECNOLOGIA SAT-1900, DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO
DO  ESTADO  DA  PARAÍBA.  ATIVIDADES
DESEMPENHADAS  NAS  MESMAS  CONDIÇÕES.
ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SENTENÇA PELA
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  VIOLAÇÃO  OS
POSTULADO  DA  ISONOMIA  DE  VENCIMENTO.
INFRINGÊNCIA A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. TEMA
DECIDIDO  EM  INCIDENTE  DE  RESOLUÇÃO  DE
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DEMANDAS  REPETITIVAS  -  IRDR.  NORMA
CONSAGRADA NO PACTO INTERNACIONAL DOS
DIREITOS  ECONÔMICOS,  SOCIAIS  E  CULTURAIS
DO  QUAL  O  BRASIL  É  SIGNATÁRIO.  TRATADO
INTERNACIONAL  QUE  TRATA  SOBRE  DIREITOS
HUMANOS. SUPRALEGALIDADE DAS NORMAS DE
DIREITOS  HUMANOS  NO  ORDENAMENTO
JURÍDICO  PÁTRIO.  SERVIDORES  QUE  EXERCEM
MESMA  FUNÇÃO  E  DESEMPENHAM  MESMO
LABOR  POR  REMUNERAÇÕES  DISTINTAS.
AUSÊNCIA  DE  OFENSA  AO  ENUNCIADO  DA
SÚMULA  VINCULANTE  N.º  37  DO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

O  IRDR  -  Incidente  de  Resolução  de  Demandas
Repetitivas tombado sob o n.º 0001462-08.2017.815.0000
fixou  a  seguinte  tese:  A Lei  Estadual  n.º  8.428/2007,
inaugurou  um  novo  regime  jurídico  aos  servidores,
prevendo  vencimentos  idênticos  para  a  mesma  classe
quando há idênticas atribuições e responsabilidades.

A ausência  de  implementação da  regra  remuneratória
viola o postulado da isonomia, impondo a reparação da
lesão.

Não se verifica ofensa direta ao enunciado da Súmula
vinculante n.º 37, na hipótese dos autos, uma vez que
não  se  faz  concessão  de  aumento  salarial  pelo  Poder
Judiciário,  mas,  tão  somente,  o  cumprimento  da
aplicação  da  Lei  Estadual  n.º  8.428/2007,  de  forma
uniforme a  todos os  servidores  integrantes  da mesma
categoria.

Fazem jus o vencimento na mesma extensão econômica
o  servidor  regido  pelo  Plano  de  Cargos,  Carreira  e
Remuneração de servidores civis de Nível Superior da
Área Tecnológica SAT-1900, da Administração Direta do
Poder Executivo do Estado da Paraíba, que se encontrem
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no mesmo enquadramento funcional, devendo o Poder
Executivo promover a equiparação salarial.

VISTOS, relatados e discutidos os autos referenciados.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores
integrantes  da  Egrégia  Quarta  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  seguindo  o  voto  da  Relatora,  à  unanimidade,  em  rejeitar  a
prejudicial de prescrição e, no mérito, negar provimento à apelação e à
remessa oficial.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo  Estado da Paraíba
contra  sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  1ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da
Comarca da Capital nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer c/c
cobrança em face dele ajuizada por Paulo Roberto Gondim, Paulo Virgínio
de Sousa, Pedro Cezário Nóbrega Cavalcante, Pedro Luiz Madruga Pereira
de  Lima,  Pedro  Augusto  Amaral  Pontes,  Quintino  Henrique  Filho,
Raimundo Figueiredo de Lima, Raimundo Oliveira da Silva, Raimundo
Rodrigues da Silva, Raimundo Rutênio Nogueira de Almeida, Rainaldo
Sales  de  Melo,  Regina  Elizabeth  de  Almeida  Cunha  Dias  Vieira,
Reginaldo  Beltrão  de  Lucena,  Reginaldo  Marcelino  Pereira,  Reinaldo
Rosendo  Ferreira,  Roberto  Porto  de  Alencar  Agra,  Rejane  Figueiredo
Santos, Renato Vitorio Rodrigues, Rejane Dantas Muniz de Brito, Ricardo
Carmelo  Bandeira  de  Miranda  Pereira,  Ricardo  Carrida  Cavalcanti  de
Albuquerque, Roberto Correia de Almeida, Roberto Alexandre de Assis,
Roberto da Silva Guerra, Roberto Moraes Cavalcante, Ronaldo Fernandes
Lavor,  Ronaldo  Ferreira  Loureiro,  Rosane  Maria  Toscano  de  Theorga
Freire,  Rosilane de Lima Lopes Santos,  Rosival  Correia de Melo Silva,
Rossana Maria Luna Faraco, Rubens Tadeu de Araujo Nóbrega, Saulo José
Onofre  Marinho,  Sebastião  Cirino  da  Silva,  Sebastião  Pereira  Urtiga,
Severino Borges da Silva Filho, Sandi Alves Bezerra, Severino Gadelha de
Queiroga, Severino Mascena Neto, Silvana de Lima Cavalcanti, Silvano
Mendonça de Melo,  Sônia Matos Falcão,  Tadeu Chagas do Vale Vieira,
Tayoman Moura de Lira,  Telma Pereira de Andrade Chacon, Terezinha
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Sarmento  Batista  Soares,  Tiburtino  Cartaxo  de  Sá  Filho,  Uilermando
Barbosa  Lima,  Ubirajara  de  Albuquerque  Miranda,  Ubiratan  Pereira
Escarião, Ubirajara Harlano Oliveira Pimentel, Valdeci Barbosa Sobrinho,
Valdemir Ribeiro Cavalcante, Vanildo José Costa, Zelma Evangelista de
Carvalho,  Valdivia  Soares  Nóbrega  Leite,  Valéria  Peregrino  de  Brito,
Valéria Teixeira de Menezes, Valter Trigueiro da Costa Júnior, Vamberto
Martins  de  Albuquerque,  Vera  Maria  Carvalho  dos  Santos,  Violante
Carvalho de Sá Pereira, Waldemar da Silva Aranha, Walderez Barbosa da
Silva,  Walter  Santiago  Colaço,  Wellington  da  Silva  Correia,  Williams
Soares  de  Morais,  Wilson Luiz  Teotonio,  Wlademir  Nicolau  Sobrinho,
Waldez  de  Souza  Paz,  Walter  Carolino  de  Souza  e  Wilson  Batista  de
Siqueira.

O  Juízo  a  quo julgou  procedentes  os  pedidos  por
entender que “O Estado, através do referido acordo, concedeu de forma não
isonômica,  benefício  salarial  aos  Engenheiros  então  celetistas,  em
detrimento do restante da categoria, aplicando aos mesmos a tabela salarial
diferenciada,  acarretando  assim,  para  os  celetistas,  uma  remuneração
superior  à concedida aos servidores  estatutários.”,  e  que “Não se aplica,
outrossim, como pretende o Estado, a Súmula 339 do STF, pois na presente
situação  existe  a  Lei  Estadual  n°  8.428/2007,  que  impõe  vencimentos
idênticos para os cargos com as mesmas atribuições, como ocorre neste caso,
respeitando-se por conseguinte  o comando constitucional,  o  princípio da
legalidade, devendo-se como se disse, se restabelecer a ordem constitucional
que  vem  sendo  vilipendiada.”,  determinando  ao  promovido  “a
implantação, quanto aos autores, dos percentuais de acréscimo dado aos 64
(sessenta  e  quatro)  demandantes  da  ação  trabalhista  citada  na  inicial,  e
objeto do acordo de fls. 119, condenando o promovido ao pagamento das
diferenças  salariais  pretéritas,  devidamente  atualizadas,  desde  a  citação,
impondo-se assim ao Estado da Paraíba, duas condenações, obrigação de
fazer  implantação  dos  percentuais  de  acréscimo  acima  mencionados,  e
obrigação de pagar, diferenças salariais pretéritas, atualizadas na forma da
legislação  vigente  aplicável  aos  débitos  da  Fazenda  Pública.”  Condenou
também  “o  promovido  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  no
percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”. Por
fim, submeteu a sentença ao procedimento da remessa oficial.

Argui o apelante a configuração da prescrição de fundo
de direito ante o transcurso de mais de 05 (cinco) anos da negativa do pleito
dos autores.
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Sustenta  que  órgão  judicial  está  legislando  no  caso
concreto, e que há impossibilidade de majorar remuneração com respaldo
no princípio da isonomia e de vincular vencimentos de servidores públicos
ao  salário-mínimo na  forma do  Enunciado  nº  339  do  Supremo Tribunal
Federal.

Aduz  não  ter  ocorrido  violação  ao  princípio  da
legalidade ante o adimplemento da remuneração prevista na Lei Estadual
n° 8.428/2007, que normatiza o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração
dos servidores civis de nível superior da Área Tecnológica SAT -1900.

Pugna  pelo  provimento  do  apelo  para  julgar
improcedentes os pleitos formulados na exordial.

Os  apelados  afirmam  que  o  Juízo  a  quo assegurou  a
recomposição salarial, diante do erro relativo à aplicação da lei, motivo pelo
qual pedem o desprovimento do recurso.

Cota ministerial sem manifestação de mérito.

É o relatório.

1 – Prescrição

Sustenta  o  recorrente,  prefacialmente,  a  caracterização
da prescrição de fundo de direito, por ter decorrido mais de 05 (cinco) da
negativa do próprio direito reclamado. 

No  caso  dos  autos,  não  está  sendo  discutido  se  os
autores  fazem  ou  não  jus  ao  recebimento  da  remuneração,  o  que
consubstanciaria a prescrição de fundo de direito. 

Incide, in casu, a prescrição de trato sucessivo, haja vista
que se questiona a extensão da remuneração, atingindo apenas as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos moldes da
Súmula 85 do STJ.

Ora,  sendo  a  matéria  aventada  nos  autos  de  trato
sucessivo, segundo o qual, o dano se renova a cada mês, resta, pois, afastada
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a aplicação do instituto da prescrição sobre o fundo de direito do autor.

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça e dos
Tribunais Superiores, senão vejamos:

PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE
DIREITO.  RELAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.  PRAZO
PRESCRICIONAL  EM  FAVOR  DA  FAZENDA  PÚBLICA.
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA
APLICAÇÃO  DE  LAPSO  TEMPORAL  MENOR  QUE  O
PREVISTO NO DECRETO N° 20.910/32. REALINHAMENTO DA
JURISPRUDÊNCIA DA REFERIDA CORTE. PRESCRICIONAL DE
05 CINCO ANOS PARA TODAS AS AÇÕES MOVIDAS CONTRA
0  ENTE  PÚBLICO,  SEJA  QUAL  FOR  A  SUA  NATUREZA.
REJEIÇÃO DA QUESTÃO PRÉVIA. - Concentrado-se a pretensão
autoral  em receber  as  diferenças  remuneratórias  decorrentes  de
pagamento  realizado  a  menor,  caracterizada  está  a  relação  de
natureza sucessiva, de modo que a prescrição somente atinge as
prestações periódicas, mas não o fundo de direito. - Os julgados do
STJ já caminharam no sentido da aplicação de prazo prescricional
menor do que o previsto no art.  1° do Decreto n° 20.910/32 em
favor da fazenda pública, contudo, recentemente, a referida Corte
Superior  realinhou  o  seu  entendimento,  voltando  a  decidir  no
sentido de que toda e qualquer ação movida contra o ente público,
seja qual for a sua natureza, prescreverá em 05 cinco anos. (...)
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  20020110398753001  -  Órgão
(TRIBUNAL PLENO) - Relator DES JOSÉ RICARDO PORTO - j.
em 23/08/2012

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ADMINISTRATIVO.  POLICIAL  MILITAR.
ANUÊNIOS.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  REVISÃO  DE
REMUNERAÇÃO.  RELAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.
INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
SÚMULA 85  DO STJ.  O  TRIBUNAL DE ORIGEM  CONCLUIU
QUE O ART. 2°. DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 50/2003,
DO ESTADO DA PARAÍBA,  NÃO ALCANÇA OS MILITARES.
INEXISTÊNCIA DE ATO DE EFEITOS CONCRETOS. OMISSÃO
DA ADMINISTRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA
280/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tratando-se
de obrigação de trato sucessivo e inexistindo negativa expressa e
formal da Administração, não há que se falar em prescrição do
fundo  de  direito,  nos  termos  do  art.  1°.  do  Decreto  20.910/32,
motivo pelo qual incide, no caso, o disposto na Súmula 85 do STJ.
[…] 3. Agravo Regimental do ESTADO DA PARAÍBA desprovido
(STJ, AgRg no AREsp 382.320/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes
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Maia  Filho,  Primeira  Turma,  julgado  em  08/04/2014,  DJe
07/05/2014).

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR
PÚBLICO  ESTADUAL.  MILITAR.  DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS.  PRESCRIÇÃO.  RELAÇÃO  DE  TRATO
SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 85/STJ. 1. A natureza
da  relação  jurídica  entre  a  Administração  e  o  administrado,  no
caso em apreço, é de trato sucessivo, pois refere-se à atualização e
recebimento de anuênios supostamente devidos pelo ente público.
2.  Nas  causas  em  que  se  discute  o  recebimento  de  vantagens
pecuniárias, nas quais não houve negativa inequívoca do direito
reclamado, tem-se relação de trato sucessivo, atraindo aplicação da
Súmula nº 85/STJ (Precedentes: AgRg no AREsp 397.710/PB, Rel.
Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  DJe
29/10/2013;  AgRg  no  AREsp  384.285/PB,  Rel.  Ministra  ELIANA
CALMON,  SEGUNDA TURMA,  DJe  de  13/11/2013).  3.  Agravo
regimental  não  provido  (STJ,  AgRg  no  AREsp  469.801/PB,  Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
20/03/2014, DJe 26/03/2014).

Pelos  motivos  acima  elencados, REJEITO  A
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO.

2 - Mérito

A questão  a  ser  solucionada  nos  autos  versa  sobre  a
possibilidade  de  equiparação  da  remuneração  dos  autores/apelados  em
relação ao salário percebido por 64 (sessenta quatro) Servidores Civis  de
Nível Superior da Área de Tecnologia – SAT – 1990.

Nos autos tombados sob o nº 0001462-08.2017.815.0000,
procedimento de IRDR – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas -
o egrégio Tribunal Pleno decidiu no seguinte sentido:

INCIDENTE  DE  RESOLUÇÃO  DE  DEMANDAS
REPETITIVAS.  DISTINÇÃO  SALARIAL  QUE  NÃO
ENCONTRA  AMPARO  NA  LEGISLAÇÃO  LOCAL.
PRINCÍPIO  DA  IGUALDADE  DE  REMUNERAÇÃO
PARA IGUAL TRABALHO.  NORMA CONSAGRADA
NO  PACTO  INTERNACIONAL  DOS  DIREITOS
ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO QUAL O
BRASIL  É  SIGNATÁRIO.  TRATADO
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INTERNACIONAL  QUE  TRATA  SOBRE  DIREITOS
HUMANOS. SUPRALEGALIDADE DAS NORMAS DE
DIREITOS  HUMANOS  NO  ORDENAMENTO
JURÍDICO  PÁTRIO.  SIMETRIA  VENCIMENTAL
DESRESPEITADA.  SERVIDORES  QUE  EXERCEM
MESMA  FUNÇÃO  E  DESEMPENHAM  MESMO
LABOR  POR  REMUNERAÇÕES  DISTINTAS.
ACOLHIMENTO  DAS  TESES  PROPOSTAS.  1.  A Lei
Estadual  n.º  8.428/2007  inaugurou  um  novo  regime
jurídico aos servidores, prevendo vencimentos idênticos
para  a  mesma classe  quando há  idênticas  atribuições,
responsabilidades.  A  ausência  de  implementação  da
regra remuneratória igualitária prevista no art. 3.º, II da
lei  de  regência,  não  possui  o  condão  de  levar  à
prescrição  do  fundo  do  direito  perquirido,  mas,  tão
somente, aquelas verbas inerentes ao prazo quinquenal,
anterior à data da propositura da ação. Discute-se, em
síntese,  no  caso  concreto,  ato  omissivo  próprio  do
Executivo  em  cumprir  o  estatuído  no  PCCR,  Lei
Estadual n.º 8.428/2007. 2. No NCPC, o autor que tenha
interesse  e  legitimidade  dispõe  da  “condição”  ou
pressuposto necessário para prosseguir com a ação.  A
impossibilidade  jurídica  do  pedido  é  aquela  que  tem
como pedido uma tutela absurda, ou seja, algo ilícito ou
impossível.  O  objeto  do  litígio  não  está  quinado  de
ilegalidade,  nem  muito  menos  é  impossível,
juridicamente, de ser apreciado. 3. Não se verifica ofensa
direta  ao  enunciado  da  Súmula  vinculante  n.º  37,  na
hipótese dos autos, uma vez que não se faz concessão de
aumento  salarial  pelo  Poder  Judiciário,  mas,  tão
somente,  o cumprimento da aplicação da Lei estadual
n.º 8.428/2007, de forma uniforme a todos os servidores
integrantes  da  mesma  categoria.  O  Art.  3.º  da  Lei
Estadual  n.  8.428/2007  conceitua  classe  como sendo  o
agrupamento  de  cargos  da  mesma  natureza  e  com
idênticas  atribuições,  responsabilidade  e  vencimento,
constituindo-se  nos  degraus  de  acesso  à  carreira.  De
acordo  com  o  art.  22  da  referida  norma,  todos  os
servidores, paradigmas e paradigmáticos,  estão sob os
auspícios de um único regimento jurídico: o estatutário.
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O cotejo  entre  o  PCCR da categoria,  que prevê  regra
remuneratória igualitária entre os servidores, e o artigo
7.º  do  Pacto  Internacional  sobre  Direitos  Econômicos,
aplicável  a  espécie,  veda,  de  maneira  expressa,  a
remuneração desigual de trabalhadores que exerçam as
mesmas  funções,  nas  mesmas  condições.  Possuem
direito  a  VENCIMENTOS  iguais,  os  trabalhadores
regidos pelo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração
de  servidores  civis  de  Nível  Superior  da  Área
Tecnológica  SAT-1900,  da  Administração  Direta  do
Poder Executivo do Estado da Paraíba, que se encontrem
no mesmo enquadramento funcional, devendo o Poder
Executivo promover a equiparação salarial, respeitando
o  princípio  constitucional  da  irredutibilidade  dos
vencimentos.   (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00014620820178150000,  Tribunal  Pleno,
Relator  DES.  LEANDRO DOS SANTOS ,  j.  em 09-05-
2018) 

Como  a  situação  posta  se  relaciona  a  processos
múltiplos, e fixada a tese pelo órgão judicial competente, esta será replicada
nas demandas em tramitação e nas futuras que versarem sobre a mesma
questão  jurídica,  evitando,  desta  forma,  violação  aos  postulados  da
isonomia e da segurança jurídica.

Os problemas veiculados neste processo se enquadram
na tese delineada pelo egrégio Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, e
com respaldo nesse paradigma será apreciado os fatos ventilados nos autos.

O contexto do Acórdão prolatado no IRDR consignou:

Não se verifica ofensa direta ao enunciado Vinculante n.º 37, uma
vez  que  o  Judiciário  não  está  concedendo aumento  salarial,  no
presente caso, mas, sim, determinando a aplicação da Lei estadual
n.º 8.428/2007, de forma uniforme a todos os servidores da mesma
classe funcional. 

O art. 1.°, do diploma normativo em comento, deixa bem claro o
seguinte:

Art. 1.º Fica instituído, por esta Lei, o Plano de Cargos, Carreira e
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Remuneração  para  servidores  civis  de  Nível  Superior  da  Área
Tecnológica  SAT-1900,  da  Administração  Direta  do  Poder
Executivo do Estado da Paraíba. 

Parágrafo único. O Plano de que trata o caput do artigo absolverá
os  atuais  servidores  da  Administração  Direta,  detentores  dos
cargos  previstos  no  art.  4.º,  independentemente  do  quadro  ou
grupo ocupacional a que pertençam.

Mais adiante, no art. 3.º, II do mesmo diploma legal, esclarece o
seguinte:

art. 3.º. Aplicam-se, para efeitos desta Lei, os seguintes conceitos:
(…)
II  –  Classe:  agrupamento  de  cargos  da  mesma natureza  e  com
idênticas  atribuições,  responsabilidade  e  VENCIMENTO,
constituindo-se nos degraus de acesso à carreira.

Como está  evidente,  o  Poder  Judiciário  não está  atuando como
legislador positivo, o que é vedado pela citada Súmula Vinculante
n.º 37, mas, apenas, e tão somente, determinando a aplicação da
lei,  promovendo a  isonomia  e  equiparação  vencimental  que  ela
mesma, A LEI, preconiza. 

No  que  afeta  a  remuneração,  o  art.  8.º  do  PCCR,  estabelece  o
seguinte:

Art.  8.º.  A  remuneração  dos  integrantes  deste  Plano  será
constituída  pelo  vencimento  básico,  definido  no  Anexo  II  desta
Lei, correspondente ao valor estabelecido como padrão, inerente
ao  nível  de  classificação  alcançada  pelo  servidor,  acrescido  de
vantagens pecuniárias prevista em Lei.

Art. 9.º. A tabela de valores padrões de vencimento dos Servidores
Civis  de Nível  Superior  da Área Tecnológica,  SAT-1900,  de que
trata o art. 4.º deste Plano, encontra-se definida no anexo II desta
Lei.

Por fim, o art. 22, II da Lei, informa:

Art. 22. Os atuais servidores integrarão o Plano ora instituído nos
cargos  previstos  no  artigo  4.º,  de  acordo  com  a  formação
acadêmica, obedecendo aos seguintes critérios:
(…)
II – no cargo de Engenheiro Agrônomo, ficam os atuais ocupantes
dos cargos de Engenheiro Agrônomo e Engenheiro com formação
superior em Agronomia.
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Situação diversa seria aquela em que se não existisse lei prevendo
a  isonomia  salarial,  ou  mesmo  ressalvasse  a  possibilidade  de
existência  de  vantagens  pessoais  incorporadas,  o  Judiciário
estendesse  aos  que  não  são  aquinhoados  pelas  hipotéticas
vantagens pessoais dos demais, ou seja, a isonomia, ora aplicada,
não é contra legem, ao contrário, é o comando expresso da Lei que
rege  TODOS  os  servidores,  considerando  que  atualmente  estão
TODOS sob os auspícios de um ÚNICO REGIME JURÍDICO, que
é justamente o ESTATUTÁRIO. Se assim não fosse, eu aderiria ao
voto do Des. Oswaldo, vez que revelar-se-ia constitucionalmente
vedado ao Poder Judiciário, que não dispõe de função legislativa,
estender,  em sede jurisdicional,  sob fundamento de  isonomia,  a
equiparação salarial.

Para  ilustrar  melhor,  volto  ao  caso  piloto,  que  deu  origem  a
referida  Súmula  Vinculante  n.º  37,  em  que,  na  espécie,  aquele
Acórdão  recorrido  divergiu  da  orientação  jurisprudencial  da
Suprema Corte, que mesmo anterior a edição do referido verbete já
vedava  o  aumento  salarial,  por  parte  do  Judiciário,  sob  o
fundamento da isonomia.

Pois bem, no referido caso piloto a Lei n.º 2.377/1995, do Município
do  Rio  de  Janeiro,  a  gratificação  de  gestão  de  sistemas
administrativos  é  específica  para  os  servidores  em  exercício  na
Secretaria  Municipal  de  Administração  –  SMA.  O  recorrido,
naquele Acórdão, apesar de ocupante de cargo efetivo da SMA,
estava em exercício em secretaria diversa (Secretaria Municipal de
Governo – SMG), portanto não cumpria os requisitos legais para o
recebimento e a incorporação desta gratificação. 

Na hipótese destes autos, todos os servidores Recorridos estão sob
os  auspícios  da  mesma  lei,  exercendo as  mesmas  funções,  sem
qualquer  ressalva  de  estar  lotado  neste  ou  naquele  Órgão
Governamental. 

Há uma distinção patente entre o precedente da Suprema Corte,
que fez originar o referido verbete vinculante, e o caso dos autos.

Realço,  que  o  Brasil  é  signatário  do  Pacto  Internacional  sobre
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que proclama, verbis:

ARTIGO 7º

Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda
pessoa de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que
assegurem especialmente:
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a)  Uma  remuneração  que  proporcione,  no  mínimo,  a  todos  os
trabalhadores:
i) Um salário eqüitativo e uma remuneração igual por um trabalho
de igual valor, sem qualquer distinção; em particular, as mulheres
deverão ter a garantia de condições de trabalho não inferiores às
dos  homens  e  perceber  a  mesma  remuneração  que  eles  por
trabalho igual;

Sem  querer  demonstrar  eruditismo,  invocando  normas
internacionais, não posso deixar de registrar que o art. 105, III, “a”
da CF, prevê o cabimento do Recurso Especial quando a decisão
recorrida contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência. 

Será que o cotejo entre o PCCR da categoria, já citado, que prevê
isonomia salarial entre os servidores e o dispositivo do referido
Pacto Internacional,  que trata sobre Direitos Humanos,  deve ser
solenemente  ignorado?  Ou  simplesmente  vamos  negar-lhe
vigência? É um questionamento que faço a Corte!!!
 
O Brasil  veda, de maneira expressa,  a remuneração desigual  de
trabalhadores  que  exerçam  as  mesmas  funções,  nas  mesmas
condições,  E REPITO: esta vedação não é fruto de um exercício
hermenêutico  deste  julgador,  mas  decorre  de  uma  expressa
disposição de um Tratado Internacional de Direitos Humanos, do
qual o Brasil  é signatário e internalizou o seu cumprimento por
meio do Decreto n.º 591/1992.

Eu sou muito sereno quanto as atribuições que a função pública,
do cargo que exerço me investem, e  não quero,  até porque não
posso, legislar, em momento algum.

Considero sóbrio,  pertinente e pedagógico o verbete da Súmula
Vinculante n.º 37, e me sinto muito à vontade, diante da referida
Súmula, do caso concreto, e do meu voto, vez que em momento
algum  estou  me  rebelando  contra  o  Enunciado  Vinculante  da
Suprema  Corte,  considerando  que  acredito  ter  realizado  o
distinguishing  (distinção)  do  caso  em  análise  e  do  Recurso
Extraordinário paradigma, quando cotejei a casuística que envolve
os fatos do Processo Piloto e as circunstâncias dos autos que estão
sobre nossa jurisdição. 

Sou defensor da ideia cunhada, há séculos, por Charles-Louis de
Secondart,  barão  de  La  Brède  e  de  Montesqieu,  conhecido  por
todos como Montesquieu. Ideia esta positivada no art. 2.º de nossa
Constituição  Federal  e  respeitada,  ao  extremo,  por  mim,  no
entanto, até os extremos encontram limites, vez que a fronteira  de
atuação  da  função  Judiciária  do  Estado,  no  que  afeta  a  função
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Administrativa,  representada pelo Executivo, é a ilegalidade, ou
seja,  diante de um quadro de desrespeito a lei,  seja quem for o
algoz, deve o Judiciário atuar para repeli-la.

Não estou aqui para fazer cortesia com o chapéu alheio, vez que os
eventuais encargos das despesas oriundas desta Decisão correrão a
conta do Poder Executivo Estadual,  dos quais os Recorridos são
servidores,  mas,  estou  aqui  investido  pelo  Poder  Estatal  para
promover a pacificação social por meio de Decisões que prestigiem
a Justiça.

Não decido, caso algum, fundado na popularidade ou na antipatia
que a minha decisão podem surtir nas pessoas, em relação a mim.
Os principais instrumentos da minha judicatura são a tecnicidade
legal  e  o  espírito  hermenêutico,  voltados  para  a  realização  da
Justiça

Na minha  ótica,  no presente  caso,  não  há benevolência  judicial
com a equiparação DOS VENCIMENTOS, que pela lei de regência
DEVEM SER IGUAIS, trata-se, tão somente, de cumprimento de
uma ordem legal. Por esta razão, Senhor Presidente, e Eminente
pares,  com  todas  as  vênias  ao  Des.  Oswaldo  Trigueiro,  estou
mantendo meu voto, com estes acréscimos. 

Por estas razões, proponho as seguintes teses:

1.  A  Lei  Estadual  n.º  8.428/2007  inaugurou  um  novo  regime
jurídico  aos  servidores,  prevendo  vencimentos  idênticos  para  a
mesma classe quando há idênticas atribuições e responsabilidades.
A ausência de implementação da regra remuneratória igualitária
prevista no art. 3.º, II da lei de regência, não possui o condão de
levar  à  prescrição  do  fundo  do  direito  perquirido,  mas,  tão
somente, aquelas verbas inerentes ao prazo quinquenal, anterior à
data  da  propositura  da  ação.  Discute-se,  em  síntese,  no  caso
concreto,  ato  omissivo  próprio  do  Executivo  em  cumprir  o
estatuído no PCCR, Lei Estadual n.º 8.428/2007.

2. No NCPC, o autor que tenha interesse e legitimidade dispõe da
“condição” ou pressuposto necessário para prosseguir com a ação.
A impossibilidade  jurídica  do  pedido  é  aquele  que  tem  como
pedido uma tutela absurda, ou seja, algo ilícito ou impossível. O
objeto  do  litígio  não  está  quinado  de  ilegalidade,  nem  muito
menos é impossível, juridicamente, de ser apreciado.

3.  Não  se  verifica  ofensa  direta  ao  enunciado  da  Súmula
Vinculante n.º 37, na hipótese dos autos, uma vez que não se faz
concessão  de  aumento  salarial  pelo  Poder  Judiciário,  mas,  tão
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somente,  o  cumprimento  da  aplicação  da  Lei  estadual  n.º
8.428/2007, de forma uniforme a todos os servidores integrantes da
mesma categoria. O Art. 3.º da Lei Estadual n. 8.428/2007 conceitua
classe como sendo o agrupamento de cargos da mesma natureza e
com  idênticas  atribuições,  responsabilidade  e  VENCIMENTO,
constituindo-se nos degraus de acesso à carreira. De acordo com o
art.  22  da  referida  norma,  todos  os  servidores,  paradigmas  e
paradigmáticos,  estão sob os  auspícios  de  um ÚNICO REGIME
JURÍDICO: o ESTATUTÁRIO. O cotejo entre o PCCR da categoria,
que prevê regra remuneratória igualitária entre os servidores, e o
artigo  7.º  do  Pacto  Internacional  sobre  Direitos  Econômicos,
aplicável  a  espécie,  veda,  de  maneira  expressa,  a  remuneração
desigual  de trabalhadores  que exerçam as  mesmas funções,  nas
mesmas condições. Possuem direito a VENCIMENTOS iguais, os
trabalhadores  regidos  pelo  Plano  de  Cargos,  Carreira  e
Remuneração  de  servidores  civis  de  Nível  Superior  da  Área
Tecnológica  SAT-1900,  da  Administração  Direta  do  Poder
Executivo  do  Estado  da  Paraíba,  que  se  encontrem  no  mesmo
enquadramento funcional, devendo o Poder Executivo promover a
equiparação  salarial,  respeitando  o  princípio  constitucional  da
irredutibilidade dos vencimentos.

In  casu,  a  sentença  especificou  que  a  disparidade
remuneratória  não  encontra  fundamento  na  diferenciação  de  classes
funcionais, considerando que os servidores estão sob a égide da Lei estadual
nº 8.428/2007, e esta assegura isonomia salarial entre os agentes públicos.

O contexto das fichas funcionais insertas nos autos (f.
254/434) revela que a lesão delineada na petição inicial está demonstrada, e
essa circunstância autoriza o acolhimento da pretensão material.

Registro,  a  título  de  comparação,  as  remunerações
percebidas  por dois  engenheiros  agrônomos:  no exercício de 2015,  Paulo
Roberto  Gondim  Cabral,  ocupante  do  cargo  de  Engenheiro  Agrônomo,
percebeu vencimento no importe de R$ 4.741,05 (quatro mil setecentos e
quarenta e um reais e cinco centavos) – f. 256; enquanto o servidor Antônio
de Souza Duarte, ocupante do cargo de Engenheiro Agrônomo, no ano de
2015, percebeu remuneração de R$ 11.937,43 (onze mil novecentos e trinta e
sete reais e quarenta e três centavos).

A Lei Estadual n.º  8.428/2007,  que regulou o Plano de
Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Civis de Nível Superior da
Área Tecnológica SAT-1900, da Administração Direta do Poder Executivo do
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Estado da Paraíba, estatui nos seus artigos 1º, 3º, II, 8º, 9º e 22, II, ex vi:

Art. 1.º Fica instituído, por esta Lei, o Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração  para  servidores  civis  de  Nível  Superior  da  Área
Tecnológica  SAT-1900,  da  Administração  Direta  do  Poder
Executivo do Estado da Paraíba. 
Parágrafo único. O Plano de que trata o caput do artigo absolverá
os  atuais  servidores  da  Administração  Direta,  detentores  dos
cargos  previstos  no  art.  4.º,  independentemente  do  quadro  ou
grupo ocupacional a que pertençam. 

art. 3.º. Aplicam-se, para efeitos desta Lei, os seguintes conceitos: 
(…) 
II  –  Classe:  agrupamento  de  cargos  da  mesma natureza  e  com
idênticas  atribuições,  responsabilidade  e  VENCIMENTO,
constituindo-se nos degraus de acesso à carreira. 

Art.  8.º.  A  remuneração  dos  integrantes  deste  Plano  será
constituída  pelo  vencimento  básico,  definido  no  Anexo  II  desta
Lei, correspondente ao valor estabelecido como padrão, inerente
ao  nível  de  classificação  alcançada  pelo  servidor,  acrescido  de
vantagens pecuniárias prevista em Lei. 

Art. 9.º. A tabela de valores padrões de vencimento dos Servidores
Civis  de Nível  Superior  da Área Tecnológica,  SAT-1900,  de que
trata o art. 4.º deste Plano, encontra-se definida no anexo II desta
Lei. 

Art. 22. Os atuais servidores integrarão o Plano ora instituído nos
cargos  previstos  no  artigo  4.º,  de  acordo  com  a  formação
acadêmica, obedecendo aos seguintes critérios: 
(…)
II – no cargo de Engenheiro Agrônomo, ficam os atuais ocupantes
dos cargos de Engenheiro Agrônomo e Engenheiro com formação
superior em Agronomia. 

O contexto dos dispositivos legais transcritos retrata que
os servidores se submetem ao regime jurídico único.

Ressalto,  ainda,  inocorrer  violação  ao  enunciado  de
Súmula nº 37 do STF, evidenciando que o Órgão judicial de origem reparou
a violação da legislação estadual nº 8.428/2007. 

Considerando,  outrossim,  a  harmonia  dos  fatos
especificados nos autos com a tese fixada no Incidente de Resolução das
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Demandas  Repetitivas  nº  001462-08.2017.815.0000,  e  a  comprovação  dos
fatos narrados pelos autores/apelados, impõe-se a manutenção da sentença
objeto do apelo.

Em face do exposto, REJEITADA A PREJUDICIAL, no
mérito,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO  e  À  REMESSA  OFICIAL,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 24 de
julho  de  2018,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.
Participaram do julgamento,  além deste Relator,  o Exmo. Dr.  Wolfran da
Cunha  Ramos.  Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Marcus  Vilar  Souto
Maior, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 26 de julho de 2018.

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
                  R E L A T O R
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