-147 FUNCIONÁRIO PúBLICO -IGUALDADE PERANTE A LEI
- Interpretação do art. 141, § 1.°, da Constituição.
TRIBUNAL DE ALÇADA DE SÃO PAULO
Angelina Nogueira e outros ver8U8 Fazenda do Estado de São Paulo
Apelação cível n. o 16.147 - Relator: Sr. Desembargador
ISNAR DOS REIS

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos êstes
autos de apelação cível n. o 16.147, da
comarca de São Paulo, em que é recorrente o Juízo ex olficio e apelantes
e, reciprosamente, apelados: Angelina
Nogueira e outros, e a Fazenda do Estado: Acordam, em Quarta Câmara Civil do Tribunal de Alçada do Estado de
São Paulo, negar provimento aos recursos contra o voto do Relator, que
provia
recurso dos autores, e do Revisor, que dava provimento ao recurso
oficial e ao voluntário da Fazenda, julgando prejudicado o dos autores.
1. Em face de sucessivas leis e decretos, os autores foram alcançados e
ultrapassados, na carreira, por colegas
que, por ocasião do Decreto-lei n. o
15.862, de 25 de junho de 1946, eram
meros extranumerários (Decretos-leis
ns. 15.862, 16.255, 16.256, 16.452, todos de 1946; e Lei n.o 987, de 1951).
Diante dessa situação, que reputam injusta e ilegal, intentaram contra a Fazenda do Estado esta ação para o fim
de ser-lhes estendida a promoção automática, ordenada no art. 5.° da Lei
n.o 987, de 12 de fevereiro de 1951, condenada a Fazenda do Estado a pagarlhes a diferença de vencimentos, a partir da data da vigência da citada Lei
n. o 987, além das custas e honorários
de advogado. O Dr. Juiz de Direito,
o ilustre Dr. Bruno Afonso de André,
lhes deu razão, menos quanto a honorários, dizendo que não se tratava, como
pretendia a Fazenda, de enveredar por
caminho proibido com o fito de corrigir injustiça, nem de proclamar ilegalidades; mas, de interpretar a lei, mediante critério analógico, autorizado
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também no plano do Direito Administrativo e imperioso no caso sub judice.
Imperioso, porque se a Lei n.o 987 deu
mais uma letra de vencimentos aos escriturários oriundos de um quadro de
extranumerários, esquecendo-se dos outros, em igual situação, porém, já escriturários efetivos, antes dos contemplados, também a êsses outros deve reconhecer-se igual direito, em face da integração analógica, que o art. 4.0 da Lei
de Introdução ao Código Civil e o art.
141, § 1.0, da Constituição federal determinam seja feita pelos juízes (fls.).
E finalizou o ilustre juiz que, embora
procedendo o pedido principal, a matéria é evidentemente de alta indagação, tornando injustificáveis honorários
advocatícios, que só caberiam no plano
culposo, inatribuível à Fazenda do Estado. Houve o recurso oficial, e também as apelaçpes dos autores, em prol
dos honorários, e da Fazenda do Estado,
pela decretação da improcedência da
ação.
2. O princípio da isonomia é o prtmeiro dos princípios ou dos direitos e
garantias individuais. Rege êle todos
os direitos adiante declarados no art.
141 da Constituição federal; é como se
o 'legislador da Lei Magna dissesse:
a Constituição assegura aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País,
com igualdade, a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade,
à segurança individual e à propriedade
(Vide
Francisco
Campos,
Direito
Constitucional, ed. 1956, voI. lI, pág.
12). O eminente Professor Paulino Jacques, tão citado pelos egrégios Tribunal
Federal de Recursos e Supremo Tribunal Federal, mostra que a igualdade
perante a lei, cuja significação POlíti"'8
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inscrevê-la na Lei Básica de todos êles,
comporta conceituação que vai das mais
concretas às mais abstratas. Mas, o
que é certo é que os iguias são tratados pela lei positiva, igualmente, e os
desiguais, desigualmente, com o que niío
faz ela mais do que se inspirar na lei
natural e, em última análise, na lei divina, que manda tratar conforme o merecimento (A Igualdade de Todos Perante a Lei, pág. 177). Desdobrando
o sentido constitucional do § 1.0 do art.
141, diz Paulino Jacques que êsse preceito se aplica a todos que se encontram
em igualdade ou similitude de situações,
na expressão de Bluntschli. Em seguida, pondera que tôdas as pessoas nas
mesmas condições e idênticas circunstâncias hão de ser tratadas igualmente,
terão os mesmos direitos civis e políticos, poderão invocar os mesmos preceitos legais. E, descendo a detalhe prático, expõe ainda: para aplicação do
princípio da igualdade perante a lei,
deve-se atender à exigência das condições sociais. Criada uma lei que concede certas garantias ou benefícios, a
igualdade tem de ser compreendida,
como abrangendo a todos que lhe preencham as condições. Não diz respeito
à generalidade das pessoas. Êste é o
entendimento lógico, capaz de aplicação prática (op. cit., n. o 120). O princípio da igualdade perante a lei há-de
ser tomado dentro da mesma classe de
titulares de idêntica situação jurídica
e não com a amplitude de um preceito
de aplicação genérica (veja-se Diário
da Justiça, da União, de 23 de março
de L954, pág. 999, agravo .de petição
do egrégio Tribunal Federal de Recursos n. o 3.506). O princípio da igualdade perante a lei exige um tratamento
igual dos cidadãos não somente na hipótese onde existam circunstâncias de fato
absolutamente idênticas, mas ainda desde que se ache realizada a igualdade de
tôdas as circunstâncias de fato apresentando um interêsse jurídico (Alcino
Pinto Falcão, Constituição Anotada., vol.
lI, pág. 57). A garantia constitucional é assegurada na mesma medida e

nas mesmas condições (Francisco Campos, oh cit., pág. 12).
3. Há, in casu, equiparação e inteira
igualdade hierárquica. São todos funcienários públicos, escriturários. Todos
do Quadro Permanente. Idênticas as
funções. Atribuições com a mesma responsabilidade. O Excelso Pretório já
tem proclamado que a equiparação ou
analog:a hierárquica não importa a equiparação de vencimentos que só se impi'ie, dentro do princípio constitucional
de igualdade de todos perante a lei,
quando haja atribuições com a mesma
responsabilidade (recurso extraordinário n. o 22.235, em Diário da Justiça,
da União, de 8 de agôsto de 1955, págs.
2.687-8).
Todos conhecem a larga discussão, na
esfera federal, entre funcionários efetivos e extranumerários, a propósito de
desigualdade de vencimentos, sob a invocação do princípio da isonomia (vejam-se julgados do egrégio Tribunal
Federal de Recursos, em Diário da Justiça, da União, de 21 de fevereiro de
1956, pág. 88, 4.3 col.; Diário da Justiça,
da União, de 9 de agôsto de 1935, pág.
2.719; Diário da Justiça, da UnHo, de
12 de julho de 1935, pág. 2.371; Diário
da Justiça, da União, de 9 de agôsto
de 1955, pág. 2.708). E todos sabem a
orientação daquele egrégio Tribunal de
que, nesses casos abusivos do Executivo, o remédio profícuo é o do art. 141,
§ § 37 e 38, da Constituição federal.
No caso sub judice, não há a ilegalidade e o abuso, quanto à melhoria de
situação e vencimentos dos funcionários
que integravam o antigo Quadro Provisório extinto. Foi o próprio Poder
Legislativo, provocado pelo então Governador do Estado, no justo anseio de
sanar desajustamentos (veja-se o processado de fI!'.), que criou as sucessivas
leis, procurando evitar tôdas as injustiças dentro do quadro do funcionalismo
estatal. Nesse afã de resolver tôdas as
dúvidas numa organização administrativa imensa e complicada, como a de
São Paulo, cometeu o legislador a omissão apontada pelos autores: os extranumerários, transferidos do Quadro Provisório para o Quadro Permanente (fun-
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cionários novos), postos em atribuições
e responsabilidades idênticas às dêles,
autores (funcionários permanentes, efetivos, mais velhos), vieram a perceber
maiores vencimentos que êstes, isto é,
que os veteranos. Não podia estar no
pensamento do legislador, à evidência
mais cristalina, êsse propósito, porque
iria de encontro ao seu próprio pensamento de sanar injustiças; iria ferir o
princípio da isonomia estabelecido no
art. 141, § 1.0, da Constituição federal,
causando lesão ao direito individual e
legitimando a ação reparadora do Poder
Judiciário, nos próprios têrmos do art.
141, § 4.°, da dita Constituição.
Caso idêntico ao dêstes autos da mesma forma foi resolvido pelo Tribunal do
Distrito Federal, como se poderá ver
em Diário da Justiça, da União, de 16
de dezembro de 1954, pág. 4398, apelação cível n. o 18.728.
4. No tocante ao pedido de honorários advocatícios, evidente a sem razão
dos aut::res, como bem mostrou o Dr.
Juiz de Direito, na decisão ora confirmada.
Cnstl'.s em nroporç8o.
S;;'o Pau10. 12 de fevereiro de 1957. L. G. Giges Prado, Presidente. - Isnar
dos Reis, desi?:nado para redigir o acórdão. A. ll-:edici Filho, vencido em
parte, pois dava os hcnorários, os quais
são devidos na espécie como se tem decidido em casos análogos (Revista dos
Tribunais, vols. 200/237; 192/615; 189/
815; 188/651). - Vicente de Azevedo
F1'a~'('cs()hini, vencido, com a seguinte
declara,ão de voto:
I - Dedicou o MM. Juiz de primeira
instância o melhor de seus esforços à
demollstração da aplicabilidade da analogia no campo do Direito Administrativo; e, a 5eguir, por analogia estendeu aos autorE'S apelantes a promoção
automática de que cogita
art. 5.0 da
lei n. o 987, de 12 de fevereiro de 1951.
Sob certo aspecto, dilatando regra
existente, enquadrando a espécie no sentido de um preceito expresso não compreendido na letra do texto, e submetendo duas hipóteses práticas à mesma regra legal, houve antes a efetivação de
uma interpretação extensiva que uma
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verdadeira aplicação analógica, pois por
esta se obtém solução vizinha mas distinta da fornecida pelo legislador, solução que manifestamente ultrapassa a
vontade do mesmo (Espínola, TratndC' ,
voI. IV, pág. 509).
Aceite-se, todavia, como trabalho de
integração analógica a laboriosa e caprichosa exposição de fls., e iniludlvelmente concluir-se-á ter sido olvidado
princípio de máximo relêvo: constituindo a Lei n. o 987 um verdadeiro jus singulare, no sentido de ter cuidado exclusivamente dos antigos extranumerários,
o detalhe afastava completamente a possibilidade de uma aplicação analógica,
pois recurso à analogia só tem viabilidade quanto às prescrições de Direito
comum, e não às do excepcional (Carlos
Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação
do Direito, n. o 245; Espíno~a, Sistema,
voI. I, pág. 113; Cunha Gonçalves, Tratado, voI. I, pág. 496).
As leis especiais limitam suas disposições às pe530as, coisas ou relações
jurídicas qu expressamente consideram.
Trata-se de derrogação dos princípio;;
do sistema, faculdade exclusiva do legislador; e admitir-se aplicação do direi1/.!
especial a outras matérias ou pessoas,
"equivaleria a autorizar-se ao intérprete
a derrogaç?o do dire:to geral" (Ruggiero, Instituições, Tratado, porto voI. l,
pág. 69).
Como sublinha Carnelutti, "uma coisa é a capacidade de sanar, ante um
caso concreto, a lacuna da norma; outra coisa é a inexistência da lacuna,
isto é, a plen :tude orig-inária da ordem
jurídica" (Teoria Geral do Direito, pág.
172 da tradução portuguêsa).
Quanrlo se trata d'? jus singulare, diflcilmente ~e poderá concpber em a norma a existência de lacunas, pois a regra
foi promulgada tenrlo apenas em vista
as pessoas ou situações em a mesm"
norma consideradas.
No caso em exame, recorrendo moht
']YT'oprio à eqüidade para sanar uma situação que lhe pareceu injusta, tornouse o 5nlp."ndor êmul'l do Ierri<;lador (Oscar Tenório), tendo feito uma analógica utilização de um texto especial, o
que lhe era vedado.
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aliás, o ilustre juiz reiator Dr. Atugasmin Médici Filho também teve ensejo de declarar seu repúdio ao recurso
à analogia para a decisão da espécie j
e sustentando S. Excia. dever ser a causa solvida em prol dos autores, quanto
ao mérito, exclusivamente em face do
princípio constitucional de isonomia, foi
essa opinião acolhida pelo não menos
ilustre terceiro juiz, designado, afinal,
para redigir o acórdão.
II - Embora em caráter subsidiário,
mais de uma vez em a sentença de fls.,
foi lembrado o princípio constitucional
da igualdade de todos perante a lei, procurando-se mostrar que o mesmo seria
desrespeitado se declarada a improcedência da ação.
Essa vereda, que seduziu a maioria
da Turma Julgadora, indubitàvelmente
conduz mais perto dos propósitos dos
autores. Por maioria de votos, aliás, já
decidiu o egrégio Tribunal de Justiça
do Estado que "todo funcionário público
que se encontrar nas mesmas condições
e em idênticas circunstâncias àqueles
que foram abrangidos por um dispositivo legal, igualmente terá os mesmos
direitos civis e políticos, e poderá invocar o princípio constitucional para ser
tratado na mesma paridade pela qual os
demais, nas mesmas condições, foram
tratados" (Revista dos Tribunais, voI.
248, pág. 209).
Data maxima venia, entretanto, tenho
para mim que o lembrado princípio não
se aplica ao caso em exame.
O art. 141 da Constituição federal
é o primeiro capítulo relativo aos direitos e garantias individuais.
Ora, nessa esfera superior, direitos
individuais são apenas aquêles direitos
primários, que existem no indivíduo como
emanação de sua personalidade humana,
sendo assim conceituados pelo grande
Pimenta Bueno: "Os direitos individuais,
que se podem também denominar naturais, primitivos, absolutos, primordiais,
ou pessoais, são faculdades; as prerrogativas morais que a natureza conferiu ao homem como ser inteligente j são
atributos essenciais de sua individualidade j são propriedades suas inerentes

à sua pprsonalidadej são partes integrantes da entidade humana" (Direito
Públiro Brasileiro, 2.8 parte, pág. 390,
apud Rui Barbosa, Comentários à Constituição, voI. V, pág. 189).
Da conceituação doutrinária passe-se
ao Direito positivo. Dispõe o art. 141
de nossa Carta Magna: "A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança individual e
à propriedade, nos têrmos seguintes:
§ 1.0. Tdos são iguais perante a lei.
§ 2. 0
"
Como é meridiano, os diversos parágrafos do art. 141, estão indissoluvelmente ligados ao corpo do artigo. A
referência à igualdade perante a lei aí
diz respeito, unicamente, aos direitos
mencionados no corpo do artigo j direitos primários, que existem no indivíduo como emanação da personalidade
humana.
Após as sacramentais palavras "Todos são iguais perante a lei", esclarecendo a idéia e o âmbito do preceito,
prosseguia a mais perfeita das Constituições que já tivemos, ou seja, a de
1891: "A República não admite privilégios de nascimento, desconhece foros
de nobreza, e extingue ordens honoríficas existentes e tôdas as suas prerrogativas e regalias, bem como os títulos
nobiliárquicos e de conselho".
A Constituição de 1934 também aditava: "Não haverá privilégios, nem distinções, por motivo de nascimento, sexo,
raça, profissões próprias ou dos pais,
classe social, riqueza, crenças religiosas
ou idéias políticas" (art. 113, § 1.0 ).
Como se constata, perante o princípio
constitucional de isonomia, se não admitem privilégios decorrentes do sangue;
ordens honoríficas ou foros de nobreza
com prerrogativas e regalias que seriam
reminiscências de direitos feudais; distinções oriundas de crenças professadas;
foros prvilegiados; critério do censo alto
nas eleições; desigualdades no tratamento dos herdeiros em matéria de direito
de sucessão, etc., etc. (V. Ripert, O
Regime Democráti.co e o Direito Civil
Moderno, ns. 48 e segs.). Nada que
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No caso dos autos, a desigualdade de
tratamento de que se queixam os autores não diz respeito a qualquer direito
inerente à personalidade em si mesma
considerada. Não foi violado, segundo
os têrmos da Constituição, qualquer direito concernente "à vida, à liberdade,
à segurança individual e à propriedade".
Não é pertinente, assim, a invocação do
princípio de isonomia, que não é uma
panacéia à disposição dos aplicadores
da lei para corrigir eventuais desigualdades e injustiças que manifestamente
não assumam caráter de inconstitucionalidade.
111 - Em outra ordem de idéias.
Como frisou a Suprema Côrte Americana em caso lembrado pelo Professor
Noé Azevedo, in Revista dos Tribunais,
voI. 186, pág. 22, a igualdade de tratamento não pode exigir uma absoluta
universalidade de operações, que não leve em conta diferentes capacidades, condições e relaÇjÕes humanas. As classificações são necessárias; e para a fixação
de seus limites há de se examinar e ter
em atenção a finalidade da lei.
Ora, verifiquem-se a finalidade da
Lei n. o 987 e a razão da promoção automática prevista em seu art. 5.0 em
prol de certos funcionários.
Para evitar a repetição de pleitos judiciais em que a Fazenda estava sendo
sistemàticamente vencida (como por
exemplo os noticiados pela Revista dos
Tribunais, vols. 186/652; 189/814; 188/
651; 2CO/2:37, etc., etc.), o art. 1.0 da
Lei n. o 987 visou a igualar a situação
dos funcionários relacionados no Decreto !l.o 16.256 à dos que haviam sido
beneficiados pela reestrutração de decreto anterior, de n.O 16.251. Por êsse
artigo, os funcionários de que a referida
lei cogitou, alcançaram, no funcionalismo público, a situação dos autores, bem
como a outros colegas que embora relacionados no Decreto n. o 16.256 haviam
sido antes da Lei n.O 987 promovidos
para a classe a que ainda pertencem
os mesmos autores. Ora, não quis o

legislador que os funcionários que haviam merecido promoção, voltassem a
ser alcançados pelos colegas que não
tinham sido considerados em situação
de ser promovidos; pelo que quanto a
êsses elementos de valor funcional superior, pelo menos presumidamente, ao
dos demais, determinou o art. 1.0 da Lei
n. o 987 fôssem êles enquadrados uma
letra acima na escala da carreira.
Como se averigua, embora ao tempo
em que estavam enquadrados em padrão
imediatamente inferior, os funcionários
referidos no art. 5.0 tinham feito jus
a avanço na carreira de acôrdo com
os autores, e com êles a enorme maioria dos escrituários da mesma classe,
não haviam demonstrado análogo merecimento.
Quando da promulgação da Lei n. O
987, na classe I (atual classe E) havia,
assim, um grupo de servidores de capacidade funcional presumidamente superior, embora demonstrada outra classe; e acabavam êles por passar à frente
dos demais colegas. Diante de tal presumida diferenciação da capacidade funcional pode-se liminar e seguramente
afirmar a existência, em tese, da injustiça de que se queixam os autores apelantes?
Admita-se, contudo, que tenha ocorrido a injustiça em questão; a mesma
jamais poderia ser corrigida pelo Poder Judiciário, "a quem falta, em face
de nosso Direito Constitucional, poder
para modificar, completar, aperfeiçoar a
lei, ainda que com o objetivo de impedir que ela seja injusta.
"Desigualdades e injustiças, que não
assumam o caráter de inconstitucionalidade, devem ser corrigidas pelo Poder
competente, que não é, evidentemente,
o Judiciário. Só pode ser o Legislativo,
de colaboração com o Executico" (Teodomiro Dias, em declaração de voto vencido, in Revista dos Tribunais, voI. 228,
pág. 211).
Essas, em síntese, as razões pelas
quais acolhi o recurso necessário e a
apelação da Fazenda, para decretar a
improcedência da ação, julgando pre-
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análogo também votou vencido o ilustre

FUNCIONÁRIO PúBLICO LAÇÃO REMUNERADA

Desembargador Narcélio de Queirós, na
apelação cível n. o 18.728, a que se reporta a fls., o venerando acórdão.

lIfAND.4TO ELETIVO -

ACUMU-

É lícita a acumulação de proventos de aposentadoria
com subsídio de deputado ou senador.
Interpretação do art. 185 da Constituição.
SUPREMO

TRIBUNAL

FEDERAL

União Federal t'ersus José Domingues da Silva e outro
Recurso extraordinário n. o 34.054 - Relator: Sr. Ministro
VILAs-BOAS

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos êstes autos de
recurso extraordinário 11.° 33.054, do
Distrito Federal, recorrente a União
Federal e recorridos José Domingues
da Silva e outro:
Resolv~ o Supremo Tribunal Federal,
pela sua 2. a Turma, não tomar conhecimento do recurso, 1ft notas taquigráficas.
Custas ex lege.
Rio, D. F., 27 de agôst0 de 1957. A. C. Lufayette de Andrada, Presidente.
- A. Vilas-Boas, RelateI'.
RELATOHIJ

o

Sr. Mii:i,,-:i"o Vilas-Boas - O acórdão recorrido of2r2c0 esta súmula: .. Servidor l=úLlico inat:vo - possibilidade de
acumulação dos proventos de inatividade
com os sub3ídios de cargo e:etivo".
A União, manifestando recurso extraordinário, sustenta que a decisão violQU o «["t. 185 da Constituição e entrou em divergência co:n a jurisprudência indicada a fls. 25.
O E::r:.~. Sr. Dl'. Procurador-Geral da
República c:,incu pelo provimento do
recurso.
VOTO-PRELIMINAR

o
tor)

SI'. Ministro A. Vilas-Boas (RelaDiscute-se a validade do acór-

dão recorrido em face do art. 183 da
Constituição, que se indica como violado.
Consoante a interpretação que dou ao
art. 200, deveria propor a re'llC3sa dos
autos ao Tribunal Pleno.
Não o faço em homenagem à Jurisprudência da Casa, pois que, a meu ver,
o egrégio Tirbunal a qno não proferiu
decisão inconstitucional.
As normas de caráter restritivo devem sempre aplicar-se na medAa de
força de sua expressão.
O art. 185 veda a acumulação de cargos. Não se refere, como seria de tôda
a conveniência, a reuniões de vantagens
pecuniárias.
Assim, não há como proibir que aposentado, que se torne membro do Poder
Legislativo, perceba, simultâneamente,
os proventos da inatividade e os subsidios pe!) exercício do mandaio.
Ao militar, que se equipara, para certos efeitos, aos funcionários públicos, é
defeso rec?ber a remuneraçi;o do seu
põsto, se aceita cargo estipend;ado, estranho à sua carreira (art. 182, § 5.°).
Mas, Er.1 re:ação ao servidor civil, não
há senão à proibição de acumulação de
cargos (arts. 185 e 48).
Por outro lado, não apontou a recorrente qualquer aresto que haja dado

