
 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018835-68.2014.815.2001
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
APELANTE : Estado da Paraíba, representado pelo Procurador-Geral 
                                  Gilberto Carneiro da Gama
APELADO : Hildebrando Martins de Oliveira Júnior e outros
ADVOGADO : Rhafael Sarmento Fernandes, OAB/PB 17319
ORIGEM : Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da 
                                  Capital
JUIZ   : Aluízio Bezerra Filho

AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
EQUIPARAÇÃO  VENCIMENTAL.  SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS. ENGENHEIROS . LABOR
DESEMPENHADO  NAS  MESMAS  CONDIÇÕES.
IGUALDADE  DE  ENQUADRAMENTO
FUNCIONAL.  SENTENÇA  PELA  PROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
ISONOMIA VENCIMENTAL. DISTINÇÃO QUE NÃO
ENCONTRA AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL.
PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE REMUNERAÇÃO
PARA  IGUAL  TRABALHO.  MATÉRIA  DECIDIDA
EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS  DESTA  CORTE.  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.  ACERTO  DA
SENTENÇA  RECORRIDA.  AUSÊNCIA  DE
OFENSA  AO  VERBETE  DA  SÚMULA
VINCULANTE  N.º  37  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.
DESPROVIMENTO DA REMESSA E DO APELO.



Apelação Cível nº 0018835-68.2014.815.2001

- É  inequívoco  que  o  Estado  da  Paraíba
concede tratamento desigual a situações iguais, visto
que não há argumentos razoáveis que possam elidir
o  flagrante  estado  de  disparidade  salarial  para  a
mesma categoria de servidores públicos.

– O  Brasil  veda,  de  maneira  expressa,  a
remuneração  desigual  de  trabalhadores  que
exerçam  as  mesmas  funções,  nas  mesmas
condições,  conforme  as  disposições  do  tratado
conhecido  como  PIDESC,  do  qual  o  Brasil  é
signatário e internalizou o seu cumprimento por meio
do Decreto n.º 591/1992.

– O  Apelante  durante  toda  a  instrução
processual  não  conseguiu  provar,  ou  sequer
demonstrar,  as  razões  que  motivaram o  Estado  a
conceder  tratamento  diferenciado  aos  servidores,
quando estes são regidos pelo mesmo regramento
legal  e  estão  inseridos  na  mesma  categoria
funcional, uma vez que após a vigência do PCCR da
categoria  todos  os  servidores  passaram  a  ser
regidos pela mesma égide legal.

– Esta  distorção  salarial  deveria  ter  sido
solucionada pelo Poder Executivo, no âmbito de sua
função  de  gerenciar  a  Administração  Pública
Estadual, no entanto, diante de sua inação é dever
do Poder Judiciário promover o cumprimento da Lei,
não  realizando  aumento  salarial  de  maneira
transversa,  mas  subsumindo  o  caso  concreto  a
norma  de  regência,  para  promover  a  Justiça  e
fortalecer a cidadania. 

Teses  assentadas  no  Incidente  de  Resolução  de
Demandas  Repetitivas  n.º  0001462-
08.2017.815.0000,  para  os  fins  de  uniformizar  o
incidente na Corte:

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.
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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 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.  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.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por  unanimidade, REJEITAR  AS  PRELIMINARES  E,  NO  MÉRITO,
DESPROVER O RECURSO E A REMESSA NECESSÁRIA,  nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 652.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  ESTADO  DA

PARAÍBA, fls. 493/514, contra Sentença proferida pelo Juízo da 6.ª Vara da

Fazenda Pública da Comarca da Capital, fls. 479/483, que julgou procedente a

Ação Ordinária de Obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada por Hildebrando

Martins de Oliveira Júnior e outros.

O Juiz sentenciante condenou o Estado da Paraíba a implantar

no contracheque dos Autores a diferença salarial, para os fins de equiparação,

com os outros servidores públicos, pertencentes a mesma categoria funcional,

investidos na mesma época, que lograram êxito em uma Ação Trabalhista que

lhes garantiu o piso de 08 (oito) salários mínimo, benefício do qual não gozam

os demandantes desta Ação.

A  Sentença  ainda  garantiu  aos  demandantes  da  Ação  a

inclusão do benefício  no plano de cargos,  carreira  e remuneração geral  da

categoria, bem como determinou o pagamento das diferenças de vencimentos

não percebidos pelos promoventes desde o ano de 2009, conforme as tabelas

de  valores  de  padrões  de  vencimentos,  ressalvada  eventual  prescrição  ou

decadência,  devidamente  atualizados  pelo  INPC e  juros  de  mora  de  0,5%

(meio por cento) até a data de 30 de junho de 2009 e a partir  desta, com

atualização  monetária  e  compensação  de  mora  pelos  índices  oficiais  de

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do

regramento instituído pelo art. 5º da Lei Federal nº 11.960/2009.

Contrarrazões, fls. 557/572.

Instado  a  se  manifestar,  o  Ministério  Público  opinou  pelo

Provimento da Remessa Necessária e da Apelação Cível, sob o argumento,

em síntese, de que não é lícito o Judiciário promover aumento da remuneração

dos servidores públicos (fls.632/638).

De maneira superveniente a tramitação do Apelo, chegou ao

conhecimento  desta  Relatoria  que  pendem  Recursos  Apelatórios  sob  as
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Relatorias dos Desembargadores Saulo Henriques de Sá e Benevides (AC n.º

0018790-64.2014.815.2001);  Fred  Coutinho  (AC  n.º  0018747-

30.2014.815.2001);  José  Ricardo  Porto  (0055156-05.2014.815.2001)  e  da

Desembargadora  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  (AC  n.º  0018765-

88.2014.815.2001),  em que a  questão contenciosa é exatamente  a  mesma

destes autos.

Assim, tratando-se de ações multitudinárias, a exemplo desta,

em  que  há  um  eminente  risco  de  existirem  decisões  conflitantes  entre  os

órgãos fracionários desta Corte, vez que das quatro Câmara Cíveis existentes

no  Tribunal,  três  possuem  Recursos  iguais,  que  envolvem  centenas  de

pessoas,  entendo  estarmos  diante  de  um  evidente  risco  de  violação  da

isonomia, e consequentemente da segurança jurídica, uma vez que a questão

jurídica  discutida  nestes  autos  está  posta  à  apreciação de quase todas as

Câmaras  Cíveis,  razão  pela  qual  podem  receber  soluções  distintas,  que,

mesmo de maneira isolada, tem o condão de atingir dezenas pessoas, dado o

caráter multitudinário de todas.

Diante  deste  panorama,  levei  a  proposta  para  a  Primeira

Câmara  Cível  instalar  um  Incidente  de  Resolução  de  Demanda  Repetitiva

(IRDR), o que foi acatado pelos colendos Pares da Câmara.

Oficiado a Presidência da Corte, Sua Excelência, fez incluir em

pauta nossa proposta, para o juízo de admissibilidade, que foi  acatado, por

unanimidade, pelos pares do Tribunal do Pleno.

Deflagrada a tramitação, seguindo o rito do IRDR, determinei a

intimação das partes, bem como concedi vista dos autos ao Ministério Público,

que opinou pelo Desprovimento do Apelo. 

É o relatório.

VOTO.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
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Inicialmente,  não  merece  acolhimento  a  prejudicial  de

prescrição de  fundo  de direito,  considerando  que  a  pretensão deduzida na

presente  demanda  é  de  trato  sucessivo  e  se  renova  a  cada  prestação,

devendo,  para  tanto,  ser  reconhecida,  apenas,  a  prescrição  quinquenal,  ou

seja,  as prestações vencidas do quinquênio anterior  à propositura da ação,

conforme enunciado n.º 85 da Súmula da Jurisprudência predominante do STJ,

que informa, verbis:

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 à propositura
da ação.

O caso sob análise cobra diferenças salariais de período que

respeita  a  prescrição  quinquenal.  Conforme a  regra  comezinha,  aplicável  a

espécie, as relações de trato sucessivo, como o não pagamento de diferenças

salariais  devidas,  não  possuem  o  condão  de  fulminar  o  fundo  do  direito

perquirido  em  Juízo,  mas  tão  somente  aquelas  parcelas  atingidas  pela

prescrição legal. 

A hipótese dos autos não trata do fato  gerador  responsável

pelas distorções salariais, mas da necessidade de averiguar se a lei regente da

categoria  funcional  tem  o  condão  de  equiparar,  ou  não,  os  vencimentos

daqueles que estejam na mesma situação funcional.

Dado o exposto REJEITO A PRELIMINAR. 

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

No NCPC, o autor que tenha  interesse e  legitimidade dispõe da

“condição” ou pressuposto necessário para prosseguir com a ação. 

No caso dos autos é inegável que os autores possuem interesse e

legitimidade  para  postulares  em  juízo  do  direito  que  entendem  legítimo

possuidores.
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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 concedido, o que difere da hipótese

há, ou não, o direito perseguido, contudo, isto é o próprio mérito da demanda

que ultrapassa estas questões intermediárias.

Dado o exposto REJEITO A PRELIMINAR. 

MÉRITO

Quanto ao mérito propriamente dito, compulsando o caderno

processual, depreende-se que a demanda foi ajuizada em razão da existência

de remunerações distintas entre servidores civis de nível superior na mesma

área de atuação (Servidores Civis  de Nível  Superior de Área Tecnológica -

SAT-1900), em que alguns recebem valores a título de vencimentos básicos

bem superiores a outros, que, in casu, são os Autores/Apelados.

Com  base  nesta  premissa  fática,  pretendem  os

demandantes/apelados  a  equiparação  salarial,  sob  o  argumento  de  que  a

manutenção do quadro atual malfere o princípio da isonomia, ao passo de há

disparidade salarial entre trabalhadores que laboram na mesma condição, com

o mesmo tempo de serviço e desempenham as mesmas funções.

Dentre  os  diversos  argumentos  levantados  pelo

Estado/Apelante, destacam-se a invocação da Súmula Vinculante n.º 04, que

veda a vinculação da remuneração de servidores públicos – estatutários ou

celetistas – a múltiplos de salários mínimos, considerando que a equiparação

salarial,  determinada  pela  Sentença,  está  atrelada  a  múltiplos  de  salários

mínimos.
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Arguiu,  ainda,  o  Estado/Apelante,  a  existência  de  Recurso

Extraordinário,  decidido sob o manto da Repercussão Geral,  que impede a

equiparação salarial, estando assim ementado:

Recurso  extraordinário  com  repercussão  geral  reconhecida.
Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com
fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339
da Súmula desta  Corte.  Recurso  extraordinário  provido.  (RE
592317,  Relator(a):  Min.  GILMAR MENDES,  Tribunal  Pleno,
julgado  em  28/08/2014,  PROCESSO  ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-
2014 PUBLIC 10-11-2014)

No  Incidente  de  Resolução  de  Demandas  Repetitivas  n.º

0001462-08.2017.815.0000,  de  minha Relatoria,  foram fixadas 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 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.
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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.

Firmadas  estas  premissas  de  ordem  fática  e  processual,

analisarei o Recurso e a Remessa de maneira conjunta.

Os autos revelam, e este é um ponto incontroverso, que os

paradigmas questionados pelos promoventes são servidores que propuseram

uma  ação  em  1985,  na  Justiça  do  Trabalho,  tombada  sob  o  nº  00864-

1985.002.13.00-1,  tendo,  por  meio  da  tutela  jurisdicional  obreira,  obtendo

aumento salarial,  em razão do conhecimento de direitos oriundos do regime

celetista, benefício que foi respeitado mesmo após a migração para o regime

estatutário, residindo neste ponto a diferença de vencimentos percebidos entre

os paradigmas e os promoventes.

Inicialmente é meu dever realizar a distinção entre o presente

caso e aquele tratado no Recurso Extraordinário n.º 592.317/RJ, decidido sob o

manto da Repercussão Geral,  em que o Estado/Apelante busca demonstrar

simetria de casos.

O  caso  paradigma  cuidou  da  extensão  de  gratificação  com

fundamento no princípio  da isonomia. Na espécie, o  Tribunal  de Justiça do
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Estado do Rio de Janeiro confirmou a Sentença que condenou o Município do

Rio  de  Janeiro  ao  pagamento  da  “gratificação  de  gestão  de  sistemas

administrativos”, com o seguinte fundamento:

Pelo  Princípio  da  Isonomia,  de  status  constitucional,
cargos idênticos, de iguais funções, devem ser valorados
com  o  mesmo  quantum  remuneratório,  pois  não  se
justifica  o  não  recebimento  da  gratificação  em  questão
pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA
em razão de sua lotação em outro setor da administração
municipal.

Resta evidenciado a nítida diferença entre os casos tratados,

considerando que aquele  tratado no Recurso Extraordinário,  que busca ser

paradigma, tratou da extensão de gratificação por desempenho de função a

servidores públicos municipais, que apesar de ser lotado originariamente no

órgão  administrativo  que  fazia  jus  a  benefício,  estava,  de  fato,  prestando

serviços em outro órgão.

O caso em testilha trata da igualdade de vencimentos básicos,

que tem como variáveis o fato de serem servidores de mesma categoria, com a

mesma formação técnica,  que desempenham as mesmas funções e serem

egressos  no  serviço  público  na  mesma  época,  sob  a  égide  da  mesma

legislação, contudo, percebem remunerações diferentes.

Realizado  este  cotejo  fático  entre  o  processo  considerado

paradigma e o presente caso, sinto-me à vontade para prosseguir com meu

voto sem aplicar as teses firmadas no aludido Recurso Extraordinário, por não

reconhecer no aludido RE similitude fática com o caso tratado nos presentes

autos.

DA SENTENÇA

A Sentença  vergastada  constatou  que  a  disparidade  salarial

não  encontra  mais  fundamento  na  diferenciação  de  classes  funcionais

(celetistas e estatutários), uma vez que todos os servidores estão sob a égide

de uma única lei, que prevê a isonomia salarial entre os servidores que estejam

na mesma categoria funcional.
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Analisando os autos vislumbrei a presença de inúmeras fichas

funcionais,  de diversos servidores públicos, integrantes da mesma categoria

funcional, e constatei que, de fato, há disparidades salariais, quando deveria

existir isonomia.

Na  fl.  251  dos  autos,  está  a  ficha  funcional  de  Adalberto

Nogueira Pessoa, engenheiro agrônomo, integrante da categoria funcional D-

VII,  conforme  o  PCCR  da  categoria,  Lei  estadual  n.  8.428/2007,  cujo  o

vencimento base é R$ 16.576,62 (dezesseis mil, quinhentos e setenta e seis

reais e sessenta e dois centavos), durante os meses de janeiro a agosto de

2015, por outro lado, na fl. 356, constatei a ficha funcional de Ivaldo Antonio

Araújo,  engenheiro  agrônomo,  integrante  da  categoria  funcional  D-VII,

conforme o PCCR da categoria, Lei estadual n. 8.428/2007, cujo o vencimento

base é R$ 5.724,84 (cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e

quatro  centavos),  durante  o  mesmo  período  em que  o  servidor  paradigma

recebeu R$ 10.851,78 (dez mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e

oito centavos) a mais.

É  inequívoco  que  o  Estado  da  Paraíba  concede  tratamento

desigual  a  situações  iguais,  visto  que  não  há  argumentos  razoáveis  que

possam  elidir  o  flagrante  estado  de  disparidade  salarial  para  a  mesma

categoria de servidores públicos.

Não é de hoje que a sociedade preocupa-se em remunerar os

trabalhadores de maneira digna e equânime, visto que a Declaração Universal

dos Direitos Humanos, editada em 1948 pela ONU, já previa no Artigo XXIII

que:  “Todo  ser  humano,  sem  qualquer  distinção,  tem  direito  a  igual

remuneração por igual trabalho”.

Contudo, mesmo muitos ainda não admitindo o Jus Cogens do

referido  documento  internacional,  considerando o  fato  que se  trata  de  uma

Resolução  da  ONU,  e  não  um  tratado,  é  indiscutível  sua  força  normativa

principiológica, sendo um verdadeiro marco para o mundo contemporâneo, no
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que afeta ao reconhecimento de direitos básicos para que todo ser humano

possa viver dignamente em sociedade.

É  inegável  que  estamos  tratando,  no  presente  caso,  de  um

Direito Social Fundamental, nos termos da Carta Magna Federal de 1988, mas

também de um Direito Humano reconhecido, internacionalmente, não apenas

por meio da Declaração da ONU de 1948, mas também, agora sim, de um

Tratado Internacional do qual o Brasil  é signatário e se obrigou a cumprir e

observar  suas  disposições,  uma vez  que  internalizou  o  Pacto  Internacional

sobre  Direitos  Econômicos,  Sociais  e  Culturais  -,  adotado  pela  Assembleia

Geral da ONU em 1966, ratificado pelo Brasil em 1992.

O  PIDESC  (Pacto  Internacional  sobre  Direitos  Econômicos,

Sociais  e  Culturais)  é  o principal  instrumento internacional  de proteção dos

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que consolida uma série de direitos já

declarados na Declaração Universal de Direitos Humanos, dentre os quais a

isonomia salarial, 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:
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;

O Brasil veda, de maneira expressa, a remuneração desigual

de trabalhadores que exerçam as mesmas funções, nas mesmas condições,

sendo importante  consignar  que 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 seu o seu cumprimento por meio do Decreto n.º 591/1992.

Registre-se, ainda, por oportuno, que estamos falando de uma

norma jurídica que apesar de não ter status de emenda constitucional, pelo fato
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de sua internalização não ter acontecido sob rito estabelecido no art. 5.º, § 3.º1

da CF, foram reconhecidas pelo STF como supralegais, ou seja, estão acima

das próprias leis infraconstitucionais, na clássica divisão kelsiana das normas

jurídicas, dado o caráter especial de tratarem de Direitos Humanos, denotando-

se  o  especial  cuidado  que  o  Estado,  seja  na  qualidade  de  Administrador

Público ou Estado/Juiz, deve ter no momento de aplicar a norma. 

Não há como deixar de consignar que o Apelante durante toda

a instrução processual não conseguiu provar, ou sequer demonstrar, as razões

que motivaram o Estado a conceder tratamento diferenciado aos servidores,

quando estes são regidos pelo mesmo regramento legal e estão inseridos na

mesma  categoria  funcional,  uma  vez  que  após  a  vigência  do  PCCR  da

categoria todos os servidores passaram a ser regidos pela mesma égide legal.

Consigno, ainda, que não estamos tratando de concessão de

aumento  de  vencimento  para  servidores  públicos,  concedido  pelo  Poder

Judiciário, o presente caso apresenta nuances jurídicas, com causa de pedir e

pedidos,  calcadas na mais perfeita  subsunção da norma ao caso concreto:

tratamento  igual,  para  os  iguais,  e  sendo  mais  específico:  o  direito  de  ser

remunerado de maneira igual por trabalho igual.

Esta  distorção  salarial  deveria,  de  fato,  ter  sido  solucionada

pelo Poder Executivo, no âmbito de sua função de gerenciar a Administração

Pública Estadual, no entanto, diante de sua inação é dever do Poder Judiciário

promover o cumprimento da Lei, não realizando aumento salarial de maneira

transversa,  mas  subsumindo  o  caso  concreto  a  norma  de  regência,  para

promover a Justiça e fortalecer a cidadania. 

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

1 § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados,
em  cada  Casa  do  Congresso  Nacional,  em  dois  turnos,  por  três  quintos  dos  votos  dos
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 
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limites, vez que a fronteira de atuação da função Judiciária do Estado, no que

afeta a função 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.

Na missão jurisdicional o julgador não pode ser omisso e deixar

de aplicar  a  norma mais  favorável  ao  cidadão,  simplesmente  motivado por

teses  de  caráter  formal,  que  por  vezes  possuem,  até,  um  certo  contorno

reacionário, seja por diminuir o alcance dos Direitos Humanos ou mesmo para

tolher  o  direito  dos  interessados,  no  entanto,  a  dignidade  de  toda  pessoa

humana merece ser respeitada, mais do que isso, merece especial proteção do

Estado, e não é digno a vida de nenhum trabalhador ter seu trabalho valorado

de maneira inferior ao de outro que desenvolve o labor nas mesmas condições.

O Brasil já foi acionado nos Órgãos internacionais que tratam

sobre os Direitos Humanos, tanto no âmbito do OEA (Organização dos Estados

Americanos) como da ONU (Organização das Nações Unidas), e por vezes já

foi  constrangido  internacionalmente  a  cumprir  as  disposições  convencionais

que se obrigou a observar e cumprir.  No presente caso antevejo uma forte

vocação a violação aos Direitos Humanos, na hipótese de inação ou omissão

do Poder Judiciário, no entanto, na hipótese destes autos acontece de maneira

inversa, vez que desde a Sentença de Primeiro Grau a Jurisdição vem sendo

prestada  de  maneira  célere  observando  os  marcos  legais  aplicáveis  e

respeitando  os  primados  da  dignidade  humana  protegida  no  âmbito

internacional e interno. 

Deste modo, diante do fato de que o direito a paridade salarial

é reconhecido internacionalmente por meio de tratados que Brasil se obrigou a

cumprir, como um Direito Humano a ser protegido pelo Estado, e, considerando

que  os  trabalhadores  Apelados/Autores  possuem  as  mesmas  formações

técnicas,  desempenhando  o  seu  labor  nas  mesmas  condições,  porém,

percebendo remunerações distintas, é de se concluir, definitivamente, que agiu

com acerto a Sentença ao julgar o pedido procedente. 
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Diante  de  todo  o  exposto,  DESPROVEJO  o  Apelo  e  a

Remessa Necessária. 

É o voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Joás  de  Brito  Pereira  Filho  –  Presidente.  Relator:  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Leandro  dos  Santos. Participaram  ainda  do  julgamento  os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, Marcos William de Oliveira (Juiz
Convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador), Tércio Chaves de Moura
(Juiz  Convocado  para  substituir  a  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti) Márcio Mutilo da Cunha Ramos, Saulo Henriques de Sá e Benevides,
Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Arnóbio  Alves
Teodósio), Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, João Benedito da Silva, João
Alves da Silva, Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, José Ricardo Porto e
Carlos Martins Beltrão Filho. Impedido o Exmo. Senhores Desembargadores
Luiz Sílvio Ramalho Júnior. Abrahan Linconl da Cunha Ramos. Abstiveram-se
de votar os Exmos. Srs. Desembargadores José Aurélio da Cruz (Corregedor-
Geral  de  Justiça)  e  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Ausente,
justificadamente, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco
Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Procurador-Geral de Justiça do Estado da
Paraíba.

Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonsêca Xavier
de Andrade” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 09 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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