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1. Isonomia de vencimentos em face 
do art. 39, § 1.0 , da CF, de 5. 10.88 

Na seção II do cap. VII, que trata 
dos Servidores Públicos Civis, a nossa 
Constituição Federal determina que a 
Unjão, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios instituirão, no âmbito 
de sua competência, regime jurídico 
único e planos de carreira para os 
servidores da administração pública di
reta, das autarquias e das fundações 
públicas (art. 39, caput), e que a lei 
assegurará, aos servidores da adminis
tração direta, isonomia de vencimentos 
para cargos de atribuições iguais ou 
assemelhados do mesmo Poder ou en
tre servidores dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, ressalvadas as 
vantagens de caráter individual e as 
re lativas à natureza ou a local de tra
balho (art. 39, § 1.0

). 

A boa hermenêutica não recomenda 
a interpretação de qualquer parágrafo 
de lei, isoladamente, sem as amarras 

topológicas da cabeça do artigo, que 
comanda o texto legal. 

Não será qualquer lei, que cumpri
rá a finalidade do art. 39, em refe
rência, mas , somente aquela que aca
bará com as distorções remuneratórias 
das atividades de trabalho da Admi
nistração Pública, permitindo a iden
tificação de tarefas iguais ou asseme
lhadas, mandatárias de igual remune
ração, sem desgarrar-se da norma ge
ral, que veda a vinculação ou equipa
ração de vencimentos, para o efeito 
de remuneração de pessoal do serviço 
público (art. 37, XIII , da CF). 

2. Interpretação autêntica da referida 
norma constitucional 

Nos anais da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil, de 5. I O. 88, 
em vigor, encontra-se a justificação do 
dispositivo constitucional, em epígrafe, 
através da Emenda 2PO 1441-1, que o 
parlamentar, constituinte, Virgildásio 
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de Senna apresentou ao Plenário do 
Congresso Nacional, em 13.1.88, nes
tas letras: 

"f por demais conhecido o deses
tímulo que as distorções remunerató
rias provocam entre trabalhadores, seja 
na empresa privada ou no serviço pú
blico. Assim e para evitar tais distor
ções, o princípio de isonomia salarial 
é um dos objetivos mais perseguidos 
nas sociedades modernas, que busca 
encontrar o caminho, para fixar de
veres e responsabilidades no exercício 
das atividades de trabalho e, por essa 
via, permitir a identificação de tarefas 
iguais ou assemelhadas, mandatárias 
de igual remuneração. 

"Com esse objetivo, o Congresso 
Nacional aprovou (novembro/52) o 
Estatuto dos Funcionários Civis da 
União, determinando que o Poder Exe
cutivo lhe remetesse, no prazo máximo 
de dois anos, o Plano de Classificação 
de Cargos, que foi convertido em lei, 
em 1960. 

"Passados alguns anos, as distor
ções provocadas, pelo poder de pres
são dos segmentos mais organizados 

ATIVIDADE MINIST~RIO 

de algumas categorias de servidores, 
provocaram hiatos tão grandes na es
cala de remuneração, que o Executivo 
sentiu-se na obrigação de remeter ao 
Congresso novo Plano de Reclassifica
ção de Cargos, plano esse que veio a 
implantar-se em 1975. 

"Decorridos pouco mais de 10 anos, 
o quadro é tal, que o Mio. Aloísio 
Alves outra coisa não tem feito, na 
Chefia do Ministério da Administração, 
que trabalhar em Novo Plano de Clas
sificação. 

"Para citarmos apenas dois exem
plos: 

"No Ministério da Educação, os pro
fessores de Universidades ou Escolas 
Autarquizadas, ligadas a Fundações, 
percebem salários três vezes maiores, 
que professores do mesmo nível, com 
a mesma formação e carga horária, 
lotados no Ministério da Educação e 
postos à disposição dessas Escolas e 
Universidades. 

"No âmbito da fiscalização e exi
gindo dos seus agentes escolaridade de 
nível superior ocorre o seguinte: 

REMUNERAÇÃO MfNIMA 

Fiscal do I A P AS Min. da Previdência Cz$ 122 .623 
Fiscal do IAA Min. lnd. e Comércio Cz$ 66 . 251 
Fiscal da Rec. Fed. Min. da Fazenda Cz$ 154.296 
Fiscal da SUNAB Min. da Agricultura Cz$ 63.426 
Fiscal do Trabalho Min. do Trabalho 

" Vê-se, por tai s exemplos, como à 
falta de clara definição do princípio 
de isonomia salarial, crescentes distor
ções induzem ao caos administrativo, 
em que estamos mergulhados. 

"f com fundamento na necessidade 
de explicitação do princípio, que po
derá abrigar o direito de cada um dos 
servidores, que a presente emenda é 
apresentada." 

Cz$ 70.665 

3 . Isonomia de vencimentos e vanta
gens na dicção da Lei 7 .702, de 
21 . 12. 88. Carência de regulamentação 

A Lei 7 .702, de 21 . 12. 88, que dis
põe sobre a remuneração dos integran
tes da Carreira Policial Civil do Dis
trito Federal, quando diz que fica asse
gurada aos integrantes das carreiras 
regidas pela Lei 4.878, de 3.12.65, 
isonomia de vencimentos e vantagens, 
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ressalvadas as de caráter individual e 
as relativas à natureza ou ao local do 
trabalho, nos termos do art. 39, § 1.0

, 

da CF (art. 4.0
) não está criando, de 

Jogo, uma indiscriminada isonomia sa
larial, para os integrantes da Carreira 
Policial Civil, abrangidos pela Lei 
4.878/65, em referência, como preten
dem alguns, ao invocá-la em seu so
corro, mas, carece, evidentemente, de 
regulamentação, que permita a identi
ficação de tarefas iguais ou assemelha
das, mandatárias de igual remunera
ção, nos quadros da Polícia Civil. 

4. Isonomia de vencimentos e vanta
gens entre agentes de Polícia Federal, 
escrivães, papiloscopistas do Departa
mento de Polícia Federal e delegados 
de Polícia Federal. Impossibilidade, 
por inexistência de isonomia de seme
lhança de atribuições dos ocupantes 
dos referidos cargos 

No caso dos agentes da Polícia Fe
deral, escrivães e papiloscopistas que 
pretendem, com base no art. 39, § 1.0

, 

da Carta Magna e no art. 4.0 da pre
falada Lei 7.702/88, perceber os mes
mos vencimentos e vantagens dos de
legados de Polícia Federal, buscando, 
assim, isonomia de remuneração, onde 
não há isonomia ou semelhança de 
atribuições, a pretensão é absurda, sem 
dúvida, porque carece de amparo legal 
e constitucional, à míngua da regula
mentação necessária. 

A Lei 7. 702/88 e o dispositivo da 
Constituição Federal, em que se am
param, só asseguram isonomia de ven
cimentos aos cargos de atribuições 
iguais ou assemelhadas, no que estão 
a carecer de regulamentação, como 
normas, ainda, de eficácia contida. 

Não posso acolher, aqui, o raciocí
nio simplista e equivocado, de que os 
dispositivos legais, supracitados, visam 
nivelar, num mesmo plano, os cargos, 
para cujo provimento se exige o diplo-

ma de Bacharel em Direito e para cujo 
exercício não se prescinde de conheci
mentos jurídicos. 

Não foi este, pelo visto, o suporte 
constitucional, que autorizou a isono
mia de vencimentos, perseguida, mas 
o da igualdade ou semelhança de atri
buições dos cargos, cuja tarefa, inega
velmente, há de ser do legislador ordi
nário, com detalhes, e não do juiz. 
As inúmeras demandas, intentadas pe
rante o T udiciário, nesse sentido, não 
terão sucesso, com certeza. 

5. Comando orientador da Súmula 
339-STF 

O art. 4." da Lei 7.702/88, em que 
se agarram os pretendentes, não cum
pre a finalidade do art. 39, § 1.0

, da 
CF, enquanto não for devidamente re
gulamentado, sendo que "não cabe ao 
Poder Judiciário, que não tem função 
legislativa, aumentar vencimentos de 
servidores públicos, sob fundamento 
de isonomia" (Súmula 339-STF). 

A todo modo, sabe-se, por experiên
cia, que nenhuma lei ou regulamento 
cumprirá o preceito constitucional, em 
comento, se vier a nivelar vencimen
tos de servidores, cujos cargos são de 
atribuições completamente diferentes, 
sem qualquer vínculo de igualdade ou 
semelhança, como no caso de agentes 
de Polícia Federal, escrivães, papilos
copistas e delegados de Polícia Federal. 

Aqueles que, assim, postulam, peran
te o Judiciário, decerto, não se atre
veriam a demonstrar as pretendidas se
melhanças e igualdades de atribuições 
de seus cargos com aquelas próprias 
dos delegados de Polícia Federal. Se 
o fizessem, fracassariam nesse intento 
(estou certo). 

Seguindo lições de Aristóteles e de 
Rui Barbosa, estou convicto de que 
" tratar com igualdade a desiguais seria 
desigualdade flagrante e não igualda
de real''. 
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6 . Precedentes jurisprudenciais dos 
Tribunais Regionais Federais da l .a e 
s.a Regiões, do Superior Tribunal de 
Justiça e do Supremo Tribunal Federal, 
em espécie 

Nesta linha de convicção, já decidiu 
o egrégio TRF da l.a Região, através 
de sua C. 2." Turma, no julgamento 
da Ap. cível 90.01.15088-8-DF, de que 
fui Relator (na qualidade de Juiz con
vocado), restando o acórdão, assim, 
ementa do: 

"Constitucional e processual civil. 

" Isonomia de vencimentos e vanta
gens entre agentes da Polícia Federal, 
escrivães, papiloscopistas do Departa
mento de Polícia Federal e delegados 
de Polícia Federal. Art. 39, § 1.0

, da 
CF, de 5. 10. 88 e art. 4.0 da Lei 
7.702, de 21 .12.88. Carência de re
gulamentação dos dispositivos legais 
citados. Pedido juridicamente impossí
vel. Comando orientador da Súmula 
339-STF. 

"I - A isonomia de vencimentos, 
que assegura a norma do § 1.0 do art. 
39 da CF, de 5. 10. 88, depende de 
lei expressa, nesse sentido, que permita 
a identificação de atribuições iguais ou 
assemelhadas, mandatárias de igual re
muneração, sem desgarrar-se da regra 
geral que veda a vinculação ou equi
paração de vencimentos, para o efeito 
de remuneração de pessoal do serviço 
público (art. 37, XITI, da Carta Mag
na). 

" II - A Lei 7.702, de 21.12.88, 
que dispõe sobre a remuneração dos 
integrantes da Carreira Policial Civil 
do Distrito Federal, quando diz que 
fica assegurada aos integrantes das car
reiras regidas pela Lei 4.878, de 
3. 12 . 65, isonomia de vencimentos e 
vantagens, ressalvadas as de caráter 
individual e as relativas à natureza ou 
ao local do trabalho, nos termos do 
art. 39, § 1.0 , da CF (art. 4.0

) não 

está criando, de logo, uma indiscrimi
nada isonomia salarial, para os inte
grantes da Carreira Policial Civil, 
abrangidos pela prefalada Lei 4.878/ 
65 (no que restaria ferida a norma do 
inc. XIII do art. 37 da Lei Funda
mental), mas, carece, evidentemente, 
de regulamentação, que permita a 
identificação de tarefas iguais ou asse
melhadas, mandatárias de igual remu
neração, nos quadros do pessoal da 
Polícia Civil. 

" I II - Orienta a espécie, a todo 
modo, o comando da Súmula 339-STF, 
na fala de que "não cabe ao Poder 
Judiciário, que não tem função legis
lativa, aumentar vencimentos de ser
vidores públicos, sob fundamento de 
isonomia". 

"IV - Apelação desprovida. Sen
tença confirmada". (ac. 90.01.15088-8-
DF, rel. Juiz Souza Prudente, 2.a T., 
TRF, 1." Região, v.u., j. 16.10.90). 

Nesse entendimento, já houvera, an
tes, decidido, o colendo TRF, da 5." 
Região, pela unanimidade de sua lú
cida 1." Turma, in verbis: 

"Constitucional e administrativo. 
"Procurador da Fazenda Nacional. 

Isonomia de vencimentos com o Mi
nistério Público Federal. Inexistência 
de direito líquido e certo. 

"Consoante dispõe a Constituição 
Federal de 1988, tanto o Ministério 
Público Federal, instituição em que 
estão integrados os Procuradores da 
República, como a Advocacia-Geral da 
União, à qual pertencem os Procura
dores da Fazenda Nacional, exercem 
funções essenciais à Justiça (arts. 127 
e 131). Mas isto não implica reconhe-

. cimento de similitude em suas atribui
ções, de modo a propiciar isonomia 
de vencimentos entre os respectivos 
cargos, independentemente de lei que 
a estabeleça. 

"Não só o Ministério Público Fe
deral, como a Advocacia-Geral da 
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União estão a depender de leis que 
disponl1am sobre sua organização e 
funcionamento (arts. 127, § 2.0

, e 131 
da CF), como a isonomia de venci
mentos entre os respectivos cargos so
mente poderá concretizar-se através de 
lei, a teor do disposto no art. 39, § 1.0

, 

da mesma Constituição. Enquanto tal 
não ocorrer, não haverá direito líquido 
e certo de ocupante de cargo integran
te da Advocacia-Geral da União à 
isonomia pretendida, porquanto, nos 
termos da Súmula 339, do STF: "Não 
cabe ao Poder Judiciário, que não tem 
função legislativa, aumentar vencimen
tos de servidores públicos sob funda
mento de isonomia. 

"Remessa oficial e apelações provi
das. Sentença reformada, para cassar
se a segurança" (ApMS 1.323-PE 
90.05 .00646-3, rei. juiz Orlando Re
bouças, 1." T., TRF, 5." Região, v.u., 
DJU 9.7.90, p. 14.979). 

Comungando deste pensar, o egrégio 
STJ, através de sua C. 1." Turma, 
assim, decidiu: 

"Constitucional. Isonomia de venci
mentos. 

" I - O princípio constitucional 
que permite a isonomia de vencimen
tos com outros cargos, não é auto
aplicável. Os arts. 39, § 1.0

, 133 e 
134, da CF, não são regras de eficácia 
plena e dependem de leis ordinárias 
e complementar. 

"II - Recurso não conhecido" 
(RMS 132-RS, Reg. 89.0011825-0, rei. 
Min. José de Jesus Filho, 1.• T., STJ, 
v.u., DJU 1.10.90, p. 10.431). 

Nesta mesma linha de raciocínio, o 
Plenário do STF, por unanimidade, de
cidiu, com estas letras: 

"Ementa: Mandado de injunção -
Isonomia de vencimentos - § 1.0 do 
art. 39 da CF. 

"A par de o aludido parágrafo estar 
jungido ao regime único de que cogita 

o caput, ficando, assim, a eficácia res
pectiva na dependência do que se con
tém no art. 24 do "Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias", 
constata-se que diz respeito à impossi
bilidade de o legislador, futuramente, 
vir a deixar de observar o princípio 
isonômico. Trata-se de norma informa
tiva e que proíbe o tratamento diferen
ciado quanto aos servidores nela refe
ridos" (M f 60-3 (AgReg)-DF, rei. Min. 
Marco Aurélio, Pleno, STF. v.u., DJU 
28. 9. 90). 

Em sua d . votação, observou, com 
propriedade, o Min. Relator, o seguin
te: "Ainda que se. possa entender pela 
ausência de técnica no lançamento do 
princípio isonômico, mediante utiliza
ção de parágrafo, que, de início, é 
norteado pelo caput, verifica-se que o 
pedido formulado pelos agravantes 
contraria a jurisprudência desta Corte. 
Enfrentando hipótese idêntica, con
cluiu o Tribunal que o disposto no § 
1.0 do art. 39 da CF não demanda, 
em si, lei que estabeleça a isonomia. 
O preceito, de acordo com o prece
dente, tem contornos informativos, 
obstaculizando a possibilidade de a 
lei vir a dispor sobre vencimentos para 
cargos de atribuições iguais ou asse
melhadas do mesmo Poder, ou entre 
servidores dos Poderes Executivo, Le
gislativo e Judiciário sem observância 
da isonomia. Assim foi decidido no 
mandado de injunção (agravo regimen
tal) 81-6-DF, relatado pelo Min. Celso 
de Mello, publicado no Diário da Jus
tica de 25.5. 90 e no mandado de in
ju'nção (agravo regimental) 79-4-DF, 
julgado em 2. 8. 90, cujo acórdão da 
lavra do Min. Octávio Gallotti, não foi 
publicado". 

7 . Síntese conclusiva 

I - A isonomia de vencimentos, 
que assegura a norma do § 1.0 do art. 
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39 da CF, de 5. I O. 88, depende de 
lei expressa, nesse sen tido, que per
mita a identificação de atribuições 
iguais ou assemelhadas, mandatárias 
de igual remuneração, sem desgarrar
se da regra geral, que veda a vincula
ção ou equiparação de vencimentos, 
para o efeito de remuneração de pes
soal do serviço público (art. 37. XITT. 
da Ca rta Magna) . 

II - A boa hermenêutica não re
comenda a interpretação de qualquer 
parágrafo de lei, isoladamente, sem as 
amarras topológicas da cabeça do ar
tigo, que comanda o texto legal. 

lI I - Nos anais da Constituição 
da República Federativa do Brasil, de 
5. 1 O. 88, em vigor, encontra-se a jus
ti fi cação (interpretação autêntica) do 
dispositivo constitucional, em comen
to, através da Emenda 2P01441-l, que 
o parlamentar, constituinte, Virgildá
sio de Senna, apresentou ao Plenário 
do Congresso Nacional, em 13 .1.88, 
na fala de que "é por demais conhe
cido o desestímulo que as distorções 
remuneratórias provocam entre traba
lhadores, seja na empresa privada ou 
no serviço público e, para evitar tais 
distorções, o princípio da isonomia sa
larial é um dos objetivos mais perse
guidos nas sociedades modernas, que 
busca encontrar o caminho, para fixar 
deveres e responsabilidades no exer
cício das atividades de trabalho e, por 
essa via, permitir a identificação de 
tarefas iguai s ou assemelhadas, man
datárias de igual remuneração. 

IV - A Lei 7.702, de 21. 12. 88, 
que dispõe sobre a remuneração dos 
integrantes da Carreira Policial Civil 
do Distrito Federal, quando diz que 
fica assegurada aos integrantes das 
Carreiras regidas pela Lei 4.878, de 
3. 12 . 65, isonomia de vencimentos e 
vantagens, ressalvadas as de caráter 
individual e as relativas à natureza ou 

ao local do trabalho, nos termus do 
art. 39, § 1.0

, da CF (art. 4.0
) não 

está criando, de logo, uma indiscrimi 
nada isonomia salarial, para os inte
grantes da Carreira Policial Civi l , 
abrangidos pela prefalada Lei 4.878/ 
65 (no que restaria ferida a norma 
do inc. XIII do art. 37 da Lei Funda
mental), mas, carece, evidentemente, 
de regulamentação, que permita a iden
tificação de tarefas iguais ou asseme
lhadas, mandatárias de igual remune
ração, nos quadros de pessoal da Po
lícia Civil. 

V - No caso dos agentes de Po
lícia Federal, escrivães e papiloscopis
tas, que pretendem, com base no art. 
39, § 1.0

, da Carta Magna e no art. 4." 
da referida Lei 7.702/88, perceber os 
mesmos vencimentos e vantagens dos 
delegados de Polícia Federal, buscan
do, assim, isonomia de remuneração. 
onde não há isonomia ou semelhança 
de atribuições, a pretensão é absurda, 
sem dúvida, porque carece de amparo 
legal e constitucional, à míngua da re
gulamentação necessária, visto que as 
normas invocadas, se apresentam, ain
da. com eficácia contida. 

VI - Se "não cabe ao Poder ju
diciário, que não tem função legisla
tiva, aumentar vencimentos de servi
dores públicos, sob fundamento de 
isonomia" (Súmula 339-STF), sabe-se . 
por experiência, que nenhuma lei ou 
regulamento cumprirá o preceito cons
titucional, em referência, se vier a ni
velar vencimentos de servidores, cujos 
cargos são de atribuições completa
mente diversas, sem qualquer vínculo 
de igualdade ou semelhança, como no 
caso de agentes de Polícia Federal, 
escrivães, papiloscopistas e delegados 
de Polícia Federal, pois "tratar com 
igualdade desiguais seria desigualdade 
flagrante e não igualdade real" (lição 
de Aristóteles e de Rui Barbosa. apli
cável. na espécie). 


