EXCELENTÍSSIMO(A)SENHOR(A)
MINISTRO(A)
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF

PRESIDENTEDO

[Arguição de descumprimento de
preceito fundamental. Gratificação de
Educação
Especial.
Acórdão
156.937/TJPA. Errônea Declaração de
Inconstitucionalidade.]

OBSERVATÓRIO NACIONAL DA ADVOCACIA ONABr, associação privada,inscrito sob o CNPJ nº 30.211.231/0001-05, com sede na
Avenida Nazaré, nº 532, Sala nº 511, Ed. Royal Trade Center, Belém capital do estado
do Pará, CEP nº 66.083-514, E-mail: contatoona@gmail.com; representado por seu
Presidente do Conselho Gestor do Observatório Nacional da Advocacia - por intermédio
de sua advogada que esta subscreve (procuração em anexo), vem,respeitosamente, à
presença de Vossa Excelência com fundamento no art. 102, §1º, da Constituição
Federal de1988eLei 9.882de 1999,propor a presente:
ARGUIÇÃODE DESCUMPRIMENTODE PRECEITOFUNDAMENTAL
COM PEDIDODE LIMINAR
Chamando a lide como Litisconsortes Passivo Necessário
oSINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO
ESTADO DO PARÁ- SINTEPP, associação de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº
07.868.425/0001-66,com sede na Avenida 16 de Novembro, nº 821, Cidade Velha,
Belém capital do estado do Pará, CEP nº 66.223-220, E-mail:
sinteppbelem@gmail.com;
CONFEDERAÇÃO
NACIONAL
DOS
TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - CNTE, entidade sindical, inscrita no CNPJ
nº 00.579.136/0001-06, com sede noº 36, Sala 101 a 106, Asa Sul, Brasília/DF, CEP nº
70.393-902, Setor Sds Bloco P, n E-mail: cnte@cnte.org.br;com o objetivo de:
(a) declarar a constitucionalidade do inciso XIX do art. 31
da Constituição do Estado do Pará; ou
(b) subsidiariamente, caso a Corte entenda incabível
ouimprocedente o pedido acima, invalidar a decisão do Egrégio ÓrgãoPleno do
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Tribunal de Justiça do Estado do Pará,Acórdão nº 156.937, proferido nos autos do
Mandado de Segurança nº0000107-29.2013.8.14.0000, que declarou a
inconstitucionalidade do supramencionado inciso XIX do art. 31 da Constituição do
Estado do Pará, por suposta afronta à regra de iniciativa reservada prevista na
Constituição Federal.

I –DOS FATOS
A Constituição do Estado do Pará, editada em outubro de
1989, elenca, em seu art. 31, os principais direitos dos servidores públicos estaduais em
geral, dentre os quais:
Art. 31. O Estado e os Municípios asseguram aos servidores
públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social, os seguintes direitos:
XIX - gratificação de cinqüenta por cento do vencimento para os
servidores em atividade na área da educação especial.

O inciso XIX traz a chamada Gratificação de Atividade em
Educação Especial, norma originária da Carta Estadual, prevista desde a sua
promulgação, em 05 de outubro de 1989.
A referida gratificação vinha sendo regularmente concedida –
seja através de requerimentos administrativos ou via judicial – aosservidores públicos
atuantes na área de Educação Especial vinculados à Secretaria de Educação do Estado
do Pará, nos termos da previsão constitucional.
O TJ/PA, inclusive, já havia fixado tese no sentido da
constitucionalidade do inciso XIX, através dos Acórdãos nº 150.006 – orientador da
repercussão geral do Tema 686 – e nº 151.628 (ambos já devidamente transitados em
julgado) e o direito líquido e certo dos Impetrantes daqueles Autos em receberem a
Gratificação de 50%.
No tocante ao RE 745.811/PA, no qual foi firmado o referido
Tema 686, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal Federal se
restringiu à análise de inconstitucionalidade dos arts. 132, XI, e 246, da Lei estadual nº
5.810/94 – que tratavam especificamente da Gratificação aos professores –, porém, de
modo algum analisou o art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará.
Contudo, em 2016, nos autos do Mandado de Segurança
nº0000107-29.2013.8.14.0000, de relatoria do Exmo. Desembargador Constantino
Guerreiro, o órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,deforma
absolutamente equivocada, através do Acórdão nº 156.937, declarou incidentalmente a
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inconstitucionalidade do inciso XIX do art. 31 da Cara do Pará, o que vem causando
danos tanto à Educação Especial, quanto à própria Ordem Jurídica do Estado do Pará.
Isso porque o Tribunal declarou a inconstitucionalidade do
art. 31, inciso XIX, da Carta do Pará, em sede de Mandado de Segurança, no exercício
do controle incidental de constitucionalidade, mas conferiu efeito erga omnesà Decisão,
o que se mostra uma verdadeira aberratio finis legis, na medida em que os Tribunais de
Justiça estaduais não possuem competência para declarar a constitucionalidade ou
inconstitucionalidade de normas originárias das Cartas estaduais, muito menos em sede
de Mandado de Segurança.
No caso, houve clara violação tanto à coisa julgada produzida
no próprio Tribunal de Justiça, quanto à Decisão desta Suprema Corte no tocante ao
Controle de Constitucionalidade, mais especificamente à Decisão exarada nos autos da
ADI 1167.
Registre-se que a suposta declaração de inconstitucionalidade
constante do Acórdão 156.937 teve como parâmetro o art. 61, §1º, II, alínea a, da
Constituição Federal, que trata da reserva de iniciativa privativa do Chefe do Executivo
em relação às leis que estabeleçam aumento de despesas remuneratórias dos servidores
do Poder Executivo, conforme se vê na Ementa do julgado abaixo transcrita.
CONSTITUCIONAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE NA ÁREA DE
EDUCAÇÃO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 132, XI E 246,
AMBOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (REGIME JURÍDICO
ÚNICO).
DISPOSITIVOS
JÁ
DECLARADOS
INCONSTITUCIONAIS
PELO
STF
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
APRECIADO
EM
SEDE
DE
REPERCUSSÃO GERAL - RE 745.811. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 31, XIX, DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA
POR ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA EM RAZÃO DO
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO
NA APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.3.007413-2, MOMENTO EM
QUE O TJPA ADUZIU QUE ?De acordo com a sistemática
jurídica adotada pelo nosso país, inexiste possibilidade de se
declarar a inconstitucionalidade de normas constitucionais
originárias. Portanto, deve ser declarado constitucional o artigo 31,
XIX da Carta Suprema Estadual? (TJ-PA. Incidente de
Inconstitucionalidade n. 2006.3.007413-2, Relator: ELIANA RITA
DAHER ABUFAIAD, Data de Julgamento: 13/02/2008).
POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MATÉRIA. DECISÃO
QUE NÃO CONTRADIZ O DISPOSTO NO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ART. 481 DO CPC, SEGUNDO O QUAL ?os órgão
fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão
especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver
pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal
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Federal sobre a questão?, DISPOSITIVO ESTE QUE FOI
INTRODUZIDO NO SISTEMA PROCESSUAL PELA LEI N.
9.756/1998, COM A FINALIDADE DE ABREVIAR A
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, MAS NÃO DE IMPEDIR QUE
O TRIBUNAL POSSA REVER SEU POSICIONAMENTO
SOBRE DETERMINADA MATÉRIA. ANÁLISE DA
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA
CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL.
POSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. DISPOSITIVO QUE
DETERMINA AO ESTADO DO PARÁ O PAGAMENTO DE
GRATIFICAÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO DO
VENCIMENTO PARA OS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA
ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. DISPOSIÇÃO SOBRE
VANTAGENS QUE INTEGRAM OS VENCIMENTOS DE
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INFORMAÇÕES DO
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ APONTANDO PELA
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, INCISO XIX DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL POR OCASIONAR EVIDENTE
ACRÉSCIMO DE DESPESAS, EM PROJETO DE INICIATIVA
PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO, VIOLANDO OS
ARTIGOS 2º, 61, II, ?c? e 63, I da CF/88. OCORRÊNCIA.
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE
QUE ?são inconstitucionais dispositivos de Cartas estaduais,
inclusive Emendas, que fixem vencimentos ou vantagens,
concedam subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer modo,
aumentem a despesa pública, tendo em vista que é da competência
do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria?
(ADI 270, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal
Pleno, julgado em 31/03/2004, DJ 30-04-2004 PP-00027 EMENT
VOL-02149-01
PP-00020). CORROBORANDO ESTE
ENTENDIMENTO DESTACA-SE OUTRO PRECEDENTE DO
EXCELSO PRETÓRIO SEGUNDO O QUAL ?Compete
exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis,
lato sensu, que cuidem do regime jurídico e da remuneração dos
servidores públicos (CF artigo 61, § 1º, II, "a" e "c" c/c artigos 2º e
25)? (ADI 1353, Relator(a):
Min. MAURÍCIO CORRÊA,
Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 16-05-2003 PP-00089
EMENT
VOL-02110-01
PP-00108).
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE,
UMA VEZ QUE O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL
IMPUGNADO RECONHECE VANTAGENS PECUNIÁRIAS A
SERVIDORES PÚBLICOS EM ATIVIDADE NA ÁREA DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL, SEM QUE PARA TANTO TENHA
CONTADO COM A NECESSÁRIA INICIATIVA DO
GOVERNADOR DO ESTADO, ACARRETANDO, AUMENTO
DE DESPESA, VEDADO NA HIPÓTESE DO INCISO I, ART.
63 DA CF. MÉRITO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE VINHAM CONCEDENDO A
GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REQUERIDA
COM FUNDAMENTO NO INCISO XIX, ART. 31 DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. QUESTÃO JÁ DIRIMIDA
PELO TRIBUNAL PLENO, DEVENDO SER APLICADO AO
CASO CONCRETO A CONCLUSÃO ALCANÇADA NA
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ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO
ATACADO.
DISPOSITIVO
DECLARADO
INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. SEGURANÇA DENEGADA NOS TERMOS DA
FUNDAMENTAÇÃO, TORNANDO SEM EFEITO, A PARTIR
DESTA DECISÃO, A LIMINAR CONCEDIDA ÀS FLS.
136/138, RESGUARDANDO OS VALORES JÁ RECEBIDOS
PELOS IMPETRANTES A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS
DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ.
(2016.00898419-45, 156.937, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO
GUERREIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em
2016-03-09, Publicado em 2016-03-14)

Contudo, entendimento contrário já havia sido firmado por
este STF, quando do julgamento da ADI 1167, sendo fixada a tese segundo a qual “As
regras de iniciativa reservada previstas na Carta da República não se aplicam às
normas originárias das constituições estaduais ou da Lei Orgânica do Distrito
Federal”, conforme ementa a seguir transcrita:
Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 24 da Lei
Orgânica do Distrito Federal. Determinação de participação de
representantes dos servidores na direção superior dos entes da
administração indireta do Distrito Federal. Vício de iniciativa.
Ausência. Empresas públicas e sociedades de economia mista.
Ausência de violação da competência privativa da União para
legislar sobre direito comercial (art. 22, I, CF/88). Diretriz
constitucional voltada à realização da ideia de gestão
democrática (art. 7º, inciso XI, da CF/88). Improcedência. 1. As
regras de iniciativa reservada previstas na Carta da
República não se aplicam às normas originárias das
constituições estaduais ou da Lei Orgânica do Distrito
Federal. Precedente. 2. O Estado pode, na qualidade de
acionista majoritário – ou seja, como Estado-acionista –, dispor
sobre norma estatutária que preveja a participação de
empregados na diretoria de empresas públicas ou de sociedades
de economia mista, desde que tal norma não destoe da
disciplina atribuída ao tema no âmbito federal. O art. 24 da Lei
Orgânica do Distrito Federal determina, de forma genérica, a
participação, na direção superior das empresas públicas e das
sociedades de economia mista, de representantes dos servidores
de tais empresas. Em nenhum momento a norma entra em
minúcias, de modo que nem sequer especifica o número de
representantes dos empregados, o órgão de direção superior no
qual deve ocorrer essa participação ou o mecanismo de escolha
desses servidores, deixando essas e outras questões para serem
previstas nos estatutos dos referidos entes, na forma da
legislação. 3. O preceito impugnado constitui diretriz
constitucional voltada à realização da ideia de gestão
democrática (art. 7º, inciso XI, da CF/88) no âmbito das
End: Av. Nazaré nº 532 – Ed. Royal Center – 5º andar – Sala n° 511 Bairro de Nazaré – Cep:
66035-170 –Fone/Fax : (091) 3222-3767 Celular: 9986-7493 - E-mail: contatoona@gmail.com
– Belém – Pará

empresas públicas e das sociedades de economia mista do
Distrito Federal. A forma como a diretriz instituída pela norma
impugnada se materializará dependerá de norma estatutária, a
qual, conforme assinalado no julgamento da ADI nº 1.229/SCMC, não poderá contrariar a normatividade federal sobre o
tema, notadamente a Lei das Sociedades Anônimas (Lei
6.404/1976), a qual, inclusive, faculta a participação dos
empregados nos conselhos de administração das empresas,
sendo, portanto, aplicável às empresas estatais, em razão da sua
estrutura acionária. 4. Ação direta julgada improcedente.
(ADI 1167, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado em 19/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027
DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015)

Em outras palavras, mostra-se completamente descabido o
fundamento de afronta ao art. 61, II, “c”, da CF considerando que o dispositivo
declarado inconstitucional – inciso XIX do art. 31 – é norma originária da Carta do
Pará, não se sustentando o argumento em que se funda o Acórdão nº 156.937, tendo em
vista que o próprio STF, guardião máximo da Constituição, firmou entendimento neste
sentido.
Inclusive, foi este o fundamento adotado pela Ministra Rosa
Weber ao negar seguimento ao RE 1.114.798, que trata igualmente da Gratificação de
Educação Especial, que concluiu a questão nos seguintes termos:

As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na
legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 37, XIX, da
Constituição do Estado do Pará), razão pela qual, consideradas as
circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo
inocorrente afronta aos preceitos constitucionais invocados no
apelo extremo.

Salta aos olhos, portanto, a incompetência da Corte Estadual
para declarar a inconstitucionalidade de norma originária da Carta do Estado do Pará,
devendo ser afastada a suposta declaração de inconstitucionalidade do art. 31, XIX, da
Constituição do Estado do Pará, com a consequente declaração de sua
constitucionalidade perante nossa Constituição Federal, o que se espera através da
presente ADPF.

II – DAS PRELIMINARES
1) DO CABIMENTO DA ARGUIÇÃO
PRECEITO FUNDAMENTAL

DE

DESCUMPRIMENTO

DE
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A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ou
ADPF, prevista no art. 102, § 1º, da Constituição Federal, e regulamentada pela Lei
nº9.882/99, volta-se contra atos comissivos ou omissivos dos Poderes Públicos que
importem em lesão ou ameaça de lesão aos princípios e regras mais relevantes da ordem
constitucional.
A doutrina, de modo geral, reconhece a existência de duas
modalidades diferentes de ADPF: a autônoma, que representa uma típica modalidade de
jurisdição constitucional abstrata, desvinculada de qualquer caso concreto; e a
incidental, que pressupõe a existência de uma determinada lide intersubjetiva, na qual
tenha surgido uma controvérsia constitucional relevante.
A presente ADPF é de natureza autônoma. Para o seu
cabimento, é necessário que estejam presentes os seguintes requisitos: (a) existência de
lesão ou ameaça a preceito fundamental, (b) causada por atos comissivos ou omissivos
dos Poderes Públicos, e (c) não haja outro instrumento apto a sanar esta lesão ou
ameaça. Estes três requisitos estão plenamente configurados, conforme se demonstrará a
seguir.
(a) Da Lesão a Preceito Fundamental
A lesão a preceito fundamental resulta do fato de que a
orientação jurisprudencial seguida pelo TJ/PA a partir do Acórdão 156.937 afrontou o
PrincípioConstitucional daDignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III, CF) e o
Princípio da Valorização dos profissionais da Educação (art. 206, V, CF), sendo
este certamente um dos pilares para a valorização do ensino público do país.
De mais a mais, ao gerar quadro de grave incerteza jurídica,
adecisão também violou o Princípio daProteção à Segurança Jurídica, quetem
fundamento na cláusula do Estado Democrático de Direito (art. 1º,caput, CF), diante do
fato de que, até hoje, inúmeros servidores recebem a gratificação – seja administrativa
ou judicialmente – e vários outros, nas mesmas condições, não auferem tal parcela
remuneratória.
Todos estes princípios, pelo papel destacado que possuem
noordenamento constitucional brasileiro, ostentam indiscutivelmente aqualidade de
preceitos fundamentais.
(b) Atos do Poder Público
Os atos do Poder Público suscetíveis de questionamento
através de ADPF podem ser comissivos ou omissivos.
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No caso presente, a conduta do Estado violadora de preceitos
fundamentais envolve a decisão adotada pelo Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará no Acórdão nº156.937, que, no julgamento do Mandado de Segurança
nº 0000107-29.2013.8.14.0000, declarou a inconstitucionalidade de norma originária da
Constituição Estadual – inciso XIX do art. 31 –, por suposta afronta à regra de iniciativa
reservada prevista na Constituição Federal, violando a coisa julgada do próprio
Tribunal, o entendimento firmado em Controle Concentrado de Constitucionalidade
desta Suprema Corte e retirando direitos tão valiosos para a classe dos professores do
Estado.
Ressalte-se ainda que o objeto da presente ADPF não se trata
de uma decisão judicial isolada que interpretou o inciso XIX do art. 31 da Constituição
à luz do art. 61, §1º, como inconstitucional, mas de um conjunto de decisões, tanto do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto do Superior Tribunal de Justiça, que,
reiteradamente, vêm se utilizando de tal interpretação para negar o direito à gratificação
de educação especial aos servidores que atuam nesta área da educação do estado do
Pará.

(c) Da Inexistência de Outro meio para sanar a Lesividade
O art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/99 instituiu o chamado
“princípio da subsidiariedade” da ADPF. Há certa controvérsia sobre como deva ser
compreendido o princípio da subsidiariedade nas arguições incidentais.
Contudo, quando se trata de ADPF autônoma, parece fora de
dúvida que o juízo sobre o atendimento do princípio em questão deve ter em vista a
existência e eficácia, ou não, de outros processos objetivos de fiscalização de
constitucionalidade – ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de
constitucionalidade ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão – que possam
ser empregados na hipótese.
No caso, este requisito está plenamente satisfeito. Com efeito,
a ação direta de inconstitucionalidade não poderia ser manejada, pois não se objetiva
impugnar a constitucionalidade total ou parcial de qualquer preceito legal. A situação
também não éde inconstitucionalidade por omissão, não se vislumbrando qualquer
omissão na norma objeto da presente, pelo contrário, o próprio TJ/PA já havia
reconhecido a eficácia plena da norma1. Por fim, a ação declaratória de
constitucionalidade também não teria pertinência em relação ao caso, diante do fato de o
objeto da ação não ser lei ou ato normativo federal (art. 102, I, “a”, in fine, CF).

1

2015.03081954-93, 150.006, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO,
Julgado em 2015-08-19, Publicado em 2015-08-24.
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Sendo assim, é cabível a arguição, não havendo outro meio
processual apto a corrigir adequadamente a lesão a preceito fundamental, à luz do
princípio da subsidiariedade, previsto no art. 4º, §1º, da Lei 9.882/1999.
2) DA LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA
Na searadalegitimidade ativa, o artigo 2º, I, da Lei 9.882 de
1999,disciplina que os legitimados para ajuizar a Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental, são os mesmos previstos no artigo 103, inciso de I ao IX, da
CF/88.
Desta feita, o OBSERVATÓRIO NACIONAL DA
ADVOCACIA - ONABr, entidade com representatividade Nacional aos interesses da
classe, tem legitimidade ativa no caso em tela, nos ternos do inciso VIII, doartigo 103
da Constituição Federal de 1988, não tendo inclusive a necessidade de justificação
referente a pertinência temática, por se tratar de legitimado ativo universal ou neutro.
Por conseguinte, a ADPF nº 262 e a jurisprudência firme
desta Corte é no sentido de que as confederações sindicais possuem legitimidade para
propor ação direta, conforme o artigo 103, inciso de I aoIX, da CF/88. Logo, As
entidades de classe e confederações sindicais somente poderão lançar mão das ações de
controle concentrado quando tiverem em mira normas jurídicas que digam respeito aos
interesses da classe representada. (ADO AgR 5.837, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe
16.10.2018). No caso vigente, tanto o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP e a
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO –
CNTE, possuem objetivos diretos na presente ação de controle, a fim de garantir a
defesa direta de interesses da classe representada pelas entidades.
Noutrolado,olegitimadopassivofoi o órgão judiciário que
cometeu o lesão dos preceitos fundamentais, a partir do momento em que, fugindo de
sua competência, declarou a inconstitucionalidade de norma originária da Constituição
do Estado, tolhendo direito garantido em nossa Constituição.

3) DO FORO COMPETENTE
Nostermos do art.103, §1º, que disciplina que a competência
para julgar e apreciar Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental,
decorrente da Constituição Federal é do Supremo Tribunal Federal.
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Emassim sendo, fica demonstrado a competência originária
para o processamento e julgamento da referida ação em tela é do Supremo Tribunal
Federal.

III –DO DIREITO À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM
EDUCAÇÃO ESPECIAL EM RAZÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
DOS SERVIDORES
A Constituição Federal previu dentre os direitos
fundamentais, o direito à educação (art. 6.º, “caput”), estabelecendo em seu art. 205,
serem seus objetivos o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (art. 205, da Constituição Federal).
Ao mesmo tempo, a Constituição Federal estabeleceu como
fundamentos da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana (art. 1.º,
inciso III) e como objetivos, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a
garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização,
com a redução das desigualdades sociais e regionais e, por fim, a promoção do bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação (art. 3.º).
Analisando esses dispositivos constitucionais, verificamos
que os fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil somente serão
alcançados por meio da garantia do direito fundamental à educação, e educação
inclusiva, pois, por meio dela, a pessoa humana exercerá a cidadania, atingirá seu pleno
desenvolvimento e será qualificada para o trabalho, dedicando-se, futuramente, à
pesquisa ou ao exercício da profissão escolhida, e com os rendimentos e conhecimentos
que isso lhe trará, propiciará a si próprio uma vida digna e à sociedade, a erradicação da
pobreza e da marginalização, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e
regionais. A sociedade, então, será livre, justa e solidária e o Estado, por certo,
alcançará o desenvolvimento nacional.
Sendo a educação direito de todos, inclui-se aí, obviamente, a
pessoa com deficiência; sendo dever do Estado promovê-la, ele deve fazê-lo de modo
que todos tenham acesso à educação (educação inclusiva); se a escola é o “espaço no
qual se deve favorecer a todos os cidadãos, o acesso ao conhecimento e o
desenvolvimento de competências, ou seja, a possibilidade de apreensão do
conhecimento histórico produzido pela humanidade e de sua utilização no exercício
efetivo da cidadania”2, deve essa escola estar adaptada e equipada com recursos

2

“A Escola” - Programa Educação Inclusiva – Direito à Diversidade – volume 3, MEC – Secretaria de
Educação Especial, 2004, pág. 07.
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arquitetônicos, humanos e pedagógicos para receber todas as pessoas que compõem a
diversidade dessa sociedade.
Diante desse contexto, o legislador constituinte previu como
a regra estampada no art. 208, III, da Constituição Federal, que assim dispõe:
“o dever do Estado com a educação será efetivado mediante
a garantia de:
III – atendimento educacional especializado aos portadores
de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”
Quis o legislador constituinte atribuir às pessoas com
deficiência tratamento diferenciado quanto ao direito à educação, colocando-as,
preferencialmente na rede regular de ensino se isso for possível; e não o sendo, que
permaneçam nas escolas especiais, “melhores equipadas e adaptadas”.
Em paralelo, traz a nossa Constituição, em seu art. 206,
inciso V, o chamado Princípio da Valorização dos profissionais da Educação,
certamente um dos pilares para a concretização do princípio fundamental à Educação,
assim dispondo:
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos,
na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente
por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;

É nesse contexto que se vislumbra o fundamento
constitucional – e o preceito fundamental diretamente violado – da Gratificação paga
em razão do exercício de função na área de Educação Especial.
Trata-se por óbvio de trabalho especializado, que requer
conhecimentos técnicos que vão muito além do ensino regular. Ensino este, ressalte-se,
absolutamente necessário em determinadas situações, tal como é o atendimento de
crianças, jovens e adultos possuidores de deficiências que os tornam absolutamente
inaptos a frequentar o ensino regular.
A Gratificação de Educação Especial não se trata de mera
liberalidade do constituinte estadual, mas de justa contraprestação pelo exercício de uma
atividade cujas atribuições vão muito além daquelas esperadas do magistério regular.
Os servidores atuantes na educação especial estão expostos a
muito mais adversidade que os demais, exercendo suas funções sem a menor estrutura
física e psicológica para tal, sendo até comum a ocorrência de pequenos acidentes em
sala aula em decorrência de comportamentos inesperadas dos alunos especiais, o que
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não é suficiente para retirar o desejo desses servidores em permanecerem na função,
mas que, por outro lado, certamente justificam a fixação da Gratificação em nome da
dignidade de todos os servidores que atuam na área.
José Afonso da Silva diz que a “dignidade da pessoa humana
é um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem,
desde o direito à vida”.3.
Só ao Homem, considerando-se a diversidade do gênero
humano, é possível atingir esta dignidade, mas, para isso, é indispensável que seus
direitos fundamentais, concedidos pela Carta Constitucional, sejam-lhe,
necessariamente, assegurados e respeitados pelos seus pares. E, por direito fundamental,
no caso em tela, tem-se a necessidade de oferecer aos servidores – especialmente, aos
professores – que exercem suas atividades na Educação Especial do Estado do Pará, a
Gratificação que tão justamente está prevista no art. 31, inciso XIX, da Constituição do
Estado.

IV - DA CONSTITUCIONALIDADE DO INCISO XIX DO ART. 31 DA CARTA
DO
PARÁ
DE
1989.
DA
ERRÔNEA
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 156.937 – TJ/PA. AFRONTA À
SEGURANÇA JURÍDICA.
Conforme texto original da Constituição do Estadual, em
anexo, promulgada em 05 de outubro de 1989, desde a sua origem o inciso XIX do art.
31 estava previsto como direito dos servidores que atuavam na área de educação
especial no estado do Pará, garantindo-lhes o acréscimo de 50% sobre suas
remunerações.
Por outro lado, sabe-se que a categoria de servidores em geral
– nãoapenas os professores – queatuam com a educação em todo o país é pouco
valorizada, de modo que, embora a Gratificação estivesse prevista desde a origem na
Carta do Pará, poucos servidores a recebiam, somente aqueles que a requereram
administrativa ou judicialmente.
Ocorre que, a partir de determinado momento, após a
Gratificação ter sido concedida inúmeras vezes em 1ª e 2ª instância do Judiciário do
Estado, com a consolidação da jurisprudência no âmbito do Tribunal de Justiça, houve a
injustificada e irregular declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que fundava
a concessão da Gratificação de Educação Especial.
Cabe reiterar que a referida Gratificação não se trata de mera
liberalidade do constituinte estadual, mas de justa contraprestação pelo exercício de uma
3

Comentário Contextual à Constituição, Malheiros, 2.ª edição, 2006, pág. 38, destaquei.
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atividade cujas atribuições vão muito além daquelas esperadas do magistério regular,
diante das condições de trabalhos e do conhecimento técnico exigido daqueles
servidores que atuam na educação especial.
Nesse sentido foi devidamente reconhecido o direito dos
servidores atuantes da Educação Especial do Estado, consolidando-se o entendimento
no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no sentido da constitucionalidade
por presunção da norma em que se funda a Gratificação de Atividade em Educação
especial – art. 31, inciso XIX, da Carta do Pará.
Dentre os diversos julgados, se destaca o Acórdão 69.969,
das lavras da então Desa. Sonia Parente, que assim decidiu:
Mandado de Segurança com pedido liminar de tutela
antecipada. Funcionárias que exercem atividades na área
da Educação Especial. Gratificação de 50% sobre o
vencimento. Art. 31, XIX, da Constituição Estadual e arts.
132, XI e 246 da Lei nº 5.810, de 1994. Preliminar de
mérito decadência. Rejeitada. Mérito propriamente dito Revogação tácita da legislação estadual. Não ocorrência.
Necessidade de regulamentação dos dispositivos legais
que tratam da gratificação pleiteada. Exigência descabida
face ao teor dos dispositivos legais que tratam da matéria.
Natureza transitória da gratificação pleiteada. Segurança
concedida.
1- Preliminar de mérito: Da extinção do processo com
resolução de mérito. Decadência do direito de ação. Artigo 18
da Lei 1.533/51 e artigo 269, IV do CPC. - Inexiste
decadência do direito à impetração quando a demanda versa
sobre prestação de trato sucessivo, como a reivindicação de
gratificação que compõe a remuneração mensal do servidor,
pois nesta hipótese a lesão renova mensalmente o prazo para
impetração do writ. Preliminar rejeitada.
2- Mérito propriamente dito: - ante os termos do art. 208,
III, da Constituição Federal que determina o atendimento
educacional especializado aos portadores de deficiência
preferencialmente na rede regular de ensino, torna-se
inconsistente a tese de que foram tacitamente revogados
os artigos 132 e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94 pela Lei
Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes Básicas da
Educação). Nada obsta que a pessoa portadora de
deficiência tenha sua educação ministrada em escolas
especiais ou em escolas comuns, isto é, que seja incluído
na estrutura do ensino regular ou em turmas especiais,
fato que alija a arguida incompatibilidade entre normas. não necessita de regulamentação dispositivo legal que
claramente define quais os beneficiários da gratificação
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estipulada - no caso, servidores públicos civis em
atividade na área da educação especial -, nenhum outro
requisito devendo ser preenchido para fazerem jus ao
benefício. Logo, o exercício de atividade funcional junto a
estabelecimento de ensino especial assegura ao servidor a
percepção de gratificação de educação especial (art. 31,
XIX da Constituição Estadual e art. 246 da Lei Estadual
nº 5.810/94), devendo apenas ser ressalvada a natureza
transitória da gratificação. - Segurança concedida.
Unanimidade.
(TJ-PA - MS: 200930038193 PA 2009300-38193, Relator:
SONIA MARIA DE MACEDO PARENTE, Data de
Julgamento: 19/08/2009, Data de Publicação: 24/08/2009)
Também há quese invocar o entendimento adotado no
Acórdão 108.240, das lavras da Eminente Desa. Marneide Trindade Pereira
Merabet, que reconheceu o direito Líquido e Certo dos Impetrantes naqueles autos em
receber a Gratificação de 50% sobre os seus vencimentos, senão vejamos:
MANDADO
DE
SEGURANÇA
VISANDO
O
RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO
DE ATIVIDADES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO DOS
IMPETRANTES. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA
DETERMINAR O PAGAMENTO AOS IMPETRANTES DA
GRATIFICAÇÃO
NO
PERCENTUAL
DE
50%
(CINQUENTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS, TAL
COMO DISPÕE OS ARTIGOS 132 E 246 AMBOS DO
REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES CIVIS DO
ESTADO DO PARÁ. A SER PAGA A PARTIR DA
IMPETRAÇÃO DO PRESENTE MANDAMUS E APENAS
ENQUANTO
OS SERVIDORES ESTIVEREM NO
EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE NA ÁREA DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL E DENEGADA AOS QUE NÃO
EXERCEM TAL ATIVIDADE ATUALMENTE. DECISÃO
UNÂNIME.
(TJ-PA - MS: 200830064636 PA 2008300-64636, Relator:
MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Data de
Julgamento: 01/04/2009, Data de Publicação: 06/04/2009)

E, ainda, o MagistralAcordãonº 150.006, das lavras do
Eminente Des. Ricardo Nunes, já Transitado em Julgado, cumprindo a Sistemática
da Repercussão Geral, ao Tema 686, apurado no RE 745.811 do STF, nos Autos do
Processo nº 2008.3002225-7, do Tribunal a quo, encontrou o distinguish, no caso, a
Presunção de Constitucionalidade do referido Art. 31, inciso XIX, da Constituição
do Estado do Pará, dizendo o seguinte:
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MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB A
SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-B DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL EM FUNÇÃO DO RE 745.811/PARG. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O VOTO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O PROFERIDO
NO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA.
APRECIAÇÃO DE DISTINGUISHING. ELEMENTO
DIFERENCIADOR
CONSTATADO.VOTO
DO
PRESENTE MANDAMUS BASEADO NOS ARTIGOS
132, XI E 246 DO REGIME JURÍDICO ÚNICO, BEM
COMO NO ARTIGO 31, XIX DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO
DO
PARÁ.INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA APENAS SOBRE OS ARTIGOS 132, XI
E 246 DO REGIME JURÍDICO ÚNICO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESUNÇÃO DE
CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 31, XIX DA
CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL
MANTIDA.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA
DESTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 31, XIX DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ COMO
NORMA DE EFICÁCIA PLENA, APTA A SUSTENTAR
– POR SI SÓ – A DECISÃO IMPUGNADA. EM
FUNÇÃO DO DISCRÍMEN CONSTATADO A DECISÃO
ATACADA SE MANTEVE HÍGIDA. DETERMINAÇÃO
DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA
DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL PARA ANÁLISE DE
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. POSTERIORMENTE – CASO
RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL – REMESSA
AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA ANÁLISE
DA CONSTITUCIONALIDADE DO FUNDAMENTO
REMANESCENTE DO VOTO, SOB A SISTEMÁTICA DO
ARTIGO 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO MANTIDA, À UNANIMIDADE.
(2015.03081954-93, 150.006, Rel. RICARDO FERREIRA
NUNES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em
2015-08-19, Publicado em 2015-08-24)
Tal entendimento foi também aplicado no Acórdão nº
151.628, de relatoria da Eminente Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães que,
em Sede de Mandado de Segurança, aplicou a Repercussão Geral com o diferenciador
apurado no Acordão nº 150.006, conforme ementa abaixo transcrita:
MANDADO DE SEGURANÇA – GRATIFICAÇÃO DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL – JULGAMENTO SOB A ÓTICA
DO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
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RECURSO PARADIGMÁTICO RE 745.11 RG –
ELEMENTO
DIFERENCIADOR
CONSTATADO
–
SEGURANÇA MANTIDA – DECISÃO UNÂNIME. 1.
Gratificação de educação especial. 1.2. Fundamento do mandado
de segurança baseado nos artigos 132, XI e 246 do RJU, assim
como no art. 31, XIX da Constituição Estadual. 1.2.1. Verificada a
Inconstitucionalidade tão somente acerca dos artigos 132, XI e
246 do Regime Jurídico Único pelo STF. Presunção de
Constitucionalidade do art. 31, XIX da referida Constituição
do Estado. 1.2.2. Precedentes desta Corte em casos
semelhantes. 1.2.3. Artigo 31, XIX da Constituição Estadual.
Norma de eficácia plena apta a sustentar a decisão guerreada.
Elemento diferenciador constatado. 1.3. Segurança mantida. À
unanimidade. 1.4. Encaminhamento dos autos à Presidência deste
Egrégio Tribunal para exame de admissibilidade e, sendo o caso,
encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal,
conforme a sistemática do artigo 543-B do Código de Processo
Civil.
(2015.03598859-20, 151.628, Rel. MARIA DE NAZARÉ
SAAVEDRA GUIMARÃES, Órgão Julgador TRIBUNAL
PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2015-09-23,
Publicado em 2015-09-30).

Ou seja, a despeito da declaração de inconstitucionalidade
dos arts. 132, inciso XI, e 246, do RJU dos servidores estaduais, resta ainda a tutela
constitucional do direito à gratificação dos servidores na Carta do Estado do Pará,
cujo art. 31, inciso XIX, goza de presunção de constitucionalidade perante a
Constituição da República, além de possuir eficácia plena, apta a sustentar a
concessão do benefício, conforme voto do Des. Ricardo Nunes.
É justamente por isso que, a despeito do errôneo
entendimento trazido no Acordão inconstitucional nº 156.937, de lavras do
Desembargador Constantino Guerreiro, não se pode afastar a expressa previsão da
gratificação pela Constituição do Estado do Pará. Isto é, há um peso constitucional no
direito a tal benefício, o que ultrapassa qualquer discussão sobre a legalidade da sua
concessão.
Diz-se inconstitucional o Acórdão nº 156.937, em razão da
incoerente declaração de inconstitucionalidade de uma norma originária da Constituição
do Estado do Pará em sede de Mandado de Segurança, qual seja, o art. 31, inciso XIX
do referido diploma, o que, em nosso ordenamento, é completamente descabido, sem
falar que fere de morte a normatização acerca do Controle de Constitucionalidade.
Segundo a Constituição Federal, cabe única e
exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal a declaração de inconstitucionalidade
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de normas constantes de Cartas Estaduais, através de ADI e ADC, atribuição esta que,
se exercida por qualquer outro órgão, caracteriza-se clara usurpação de competência
da Suprema Corte, que foi exatamente o que ocorreu na decisão proferida através do
Acórdão nº 156.937.
Cabe mencionar ainda que a suposta declaração de
inconstitucionalidade constante do Acórdão 156.937 teve como parâmetro o art. 61,
§1º, II, alínea a, da Constituição Federal, que trata da reserva de iniciativa privativa
do Chefe do Executivo em relação às leis que estabeleçam aumento de despesas
remuneratórias dos servidores do Poder Executivo.
Ocorre que, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento em sentido contrário, quando do julgamento da ADI 1167, cuja Ementa
segue abaixo transcrita:
Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 24 da Lei Orgânica do
Distrito Federal. Determinação de participação de representantes
dos servidores na direção superior dos entes da administração
indireta do Distrito Federal. Vício de iniciativa. Ausência.
Empresas públicas e sociedades de economia mista. Ausência de
violação da competência privativa da União para legislar sobre
direito comercial (art. 22, I, CF/88). Diretriz constitucional voltada
à realização da ideia de gestão democrática (art. 7º, inciso XI, da
CF/88). Improcedência. 1. As regras de iniciativa reservada
previstas na Carta da República não se aplicam às normas
originárias das constituições estaduais ou da Lei Orgânica do
Distrito Federal. Precedente. 2. O Estado pode, na qualidade de
acionista majoritário – ou seja, como Estado-acionista –, dispor
sobre norma estatutária que preveja a participação de empregados
na diretoria de empresas públicas ou de sociedades de economia
mista, desde que tal norma não destoe da disciplina atribuída ao
tema no âmbito federal. O art. 24 da Lei Orgânica do Distrito
Federal determina, de forma genérica, a participação, na direção
superior das empresas públicas e das sociedades de economia
mista, de representantes dos servidores de tais empresas. Em
nenhum momento a norma entra em minúcias, de modo que nem
sequer especifica o número de representantes dos empregados, o
órgão de direção superior no qual deve ocorrer essa participação ou
o mecanismo de escolha desses servidores, deixando essas e outras
questões para serem previstas nos estatutos dos referidos entes, na
forma da legislação. 3. O preceito impugnado constitui diretriz
constitucional voltada à realização da ideia de gestão democrática
(art. 7º, inciso XI, da CF/88) no âmbito das empresas públicas e
das sociedades de economia mista do Distrito Federal. A forma
como a diretriz instituída pela norma impugnada se materializará
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dependerá de norma estatutária, a qual, conforme assinalado no
julgamento da ADI nº 1.229/SC-MC, não poderá contrariar a
normatividade federal sobre o tema, notadamente a Lei das
Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1976), a qual, inclusive, faculta a
participação dos empregados nos conselhos de administração das
empresas, sendo, portanto, aplicável às empresas estatais, em razão
da sua estrutura acionária. 4. Ação direta julgada improcedente.
(ADI 1167, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado em 19/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe027DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015)

Em
outras
palavras,
não
cabe
analisar
a
(in)constitucionalidade do inciso XIX do Art. 31, da Constituição do Estado do Pará à
luz do art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal, tendo em vista que o próprio STF,
guardião máximo da Constituição, firmou entendimento neste sentido.
Inclusive, foi este o fundamento adotado pela Ministra Rosa
Weber que, em recente decisão, já transitada em julgado, ao negar seguimento ao RE
1.114.798/PA (decisão em anexo), interposto pelo Estado do Pará, em ação com mesmo
pedido e causa de pedir, derrubou o argumento que fundamenta a suposta declaração de
inconstitucionalidade do art. 31, XIX, da Carta do Pará, nos seguintes termos:
Na esteira da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo
Tribunal Federal, “As regras de iniciativa reservada previstas na
Carta da República não se aplicam às normas originárias das
constituições estaduais ou da Lei Orgânica do Distrito Federal”,
razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos
constitucionais suscitados.

Portanto, há que se afastar o entendimento firmado no
referido Acórdão 156.937 de qualquer análise acerca da matéria aqui tratada, qual seja
a Gratificação de Educação Especial, sob pena de afronta a Norma Fundamental do
nosso Ordenamento Jurídico. Em seu lugar, por outro lado, deve-se levar em conta os
reiterados julgados anteriormente citados que, de forma plausível e em total
consonância com as normas vigentes, decidiram pela constitucionalidade do dispositivo
que trata da Gratificação de 50% de Educação, com a consequente concessão da
vantagem remuneratória aos servidores.
Vale ressaltar ainda que o direito a gratificação de educação
especial foi consagrado sem a imposição de nenhuma restrição quanto a função exercida
pelo servidor, bastando que atue na área de educação especial.
Não deve ser outra a conclusão senão a de que a manutenção
do Acórdão 156.937 – TJ/PA como Acórdão paradigma para todas as Decisões que
tratem acerca da Gratificação de Educação Especial se caracteriza como clara afronta à
Coisa Julgada e à Segurança Jurídica, especialmente se considerarmos que, atualmente,
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mesmo após a publicação do teratológico Acórdão, várias decisões administrativas no
âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Pará continuaram a conceder
a Gratificação aleatoriamente a servidores que a requereram.
Mostra-se,
portanto,
urgente
a
declaração
da
constitucionalidade do inciso XIX do Art. 31 da Carta do Pará de 1989, diante da sua
plena compatibilidade com o ordenamento jurídico pátrio, em especial à luz da nossa
Constituição da República, assegurando-se, consequentemente, o direito líquido e certo
dos servidores atuantes da área da Educação Especial do Estado do Pará à Gratificação
de 50% nos exatos termos da norma.

V - DA MEDIDA LIMINAR
Consubstanciadonoartigo5º daLei 9.882de1999,quetrata da
ADPF, o qualprevê expressamente da possibilidade de deferimento de medida liminar –
inclusive ad referendum do Tribunal Pleno –, em caso de extrema urgência ou de perigo
de lesão grave.
Nesse sentido, é inaceitável que o Tribunal de Justiça do
Estado continue a utilizar o teratológico Acórdão 156.937 como paradigma para todos
os seus julgados que tratem acerca do tema Gratificação de Educação Especial. Daí a
necessidade imperiosa de se tentar consertar, o quanto antes, o erro que vem sendo
cometido a cada novo julgado ao se negar direito que é líquido e certo dos servidores
atuantes da área, conferindo-lhes nada mais do que a Constituição do Estado muito
justamente determina, visando, com isso, senão resolver, ao menos minorar, os graves
problemas que a nossa sociedade enfrenta por conta da pouca valorização dada à classe
dos professores em geral.
O fumus boni juris reside nos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente expostos, os quais demonstram a patente constitucionalidade do
dispositivo erroneamente declarado inconstitucional pelo TJE/PA, notadamente em face
das inequívocas violações a preceitos fundamentais constates da Constituição Federal de
1988, mais especificamente os princípios fundamentais da Dignidade da Pessoa
Humana e da Segurança Jurídica (art. 1º, caput e III), assim como o Princípio da
Valorização dos profissionais da Educação (art. 206, V).
O periculum in moraafigura-se patente uma vez que, na
hipótese de indeferimento da presente liminar, mantém-se a situação absolutamente
teratológica por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em continuar aplicando
o entendimento adotado no Acórdão 156.937, ao mesmo tempo em quea Administração
Pública Estadual continua, ao seu bel prazer, concedendo para uns e denegando para
outros a Gratificação constante do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado.
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Presentes, portanto, os requisitos necessários ao deferimento
da medida initio litis, requer-se, com fundamento no art. 5º e §§ da Lei 9.882/99, a
concessão de liminar para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos
do teor da Decisão constante do Acórdão nº 156.937, proferido nos autos do
Mandado de Segurança nº0000107-29.2013.8.14.0000 – TJE/PA, até julgamento
final da presente ADPF.

VI - DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer o autor que o Supremo Tribunal
Federal se digne determinar:
a)a intimação do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará- TJPA, ou quem suas vezes fizer, para que, como autoridade responsável pelo
atopraticado em desconformidade com a Constituição Federal questionado, manifestese, querendo, no prazo de cinco dias, sobre o pedido de concessão de liminar, com
fundamento no artigo 5º, §2º, da Lei 9.882 de 1999;
b)a concessão da medida liminar para determinar que os
magistrados vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado do Parásuspendam
oandamento de processos ou os efeitos de decisões judiciais ou qualquer outra medida
que apresentem alguma relação com a matéria objeto da presente ação (artigo 5º, §3º, da
Lei 9.882 de 1999);
c)a intimação do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará- TJPA, para que, como autoridade responsável pela prática do ato que violou e
interpretou em desconformidade a Constituição Federal de 1988, manifeste-se,
querendo, sobre o mérito da presente ação, no prazo de dez dias, nos termos do artigo
6º, caput, da Lei 9.882 de 1999;
d)a intimação do Senhor Procurador-Geral da República, para
emitir seu parecer, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, da
Lei 9.882 de 1999;
e)No mérito, seja a presente Arguição julgada procedente a fim
de que seja declarada a constitucionalidade do inciso XIX do art. 31 da Constituição
do Estado do Pará; ou, subsidiariamente, caso a Corte entenda incabível ou
improcedente o pedido principal, seja invalidada a decisão do Egrégio Órgão Pleno do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará,Acórdão nº 156.937, proferido nos autos do
Mandado de Segurança nº 0000107-29.2013.8.14.0000, que declarou a
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inconstitucionalidade do supramencionado inciso XIX, por suposta afronta à regra de
iniciativa reservada prevista na Constituição Federal, uma vez que incabível tal decisão
na espécie.
f) Seja concedida a extensão da Gratuidade da Justiça,
concedida inicialmente nos autos do Processo nº 2008.3002225-7, do Tribunal a quo,
encontrou o distinguish, no caso, a Presunção de Constitucionalidade do referido Art. 31, inciso
XIX, da Constituição do Estado do Pará.

Dá-se a causa o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais)
Termos em que,
Pede deferimento.
Belém/PA para Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021.
Assinado de forma digital
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