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Vistos;

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Rondônia em face 
do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Rondônia – SINSEPOL.

Sindicato  dos  Servidores  da  Polícia  Civil  do  Estado  de  Rondônia  – 
SINSEPOL ajuizou  ação  ordinária  em face  do  estado  visando  o  recebimento  de 
diferenças de incorporação do adicional de isonomia de 100% de seus substituídos a 
partir do período iniciado em dezembro/2004.

A pretensão foi julgada procedente e transitada em julgado.

Em seguida, promoveu-se a execução, com a apuração dos cálculos.

O Estado de Rondônia opôs embargos à execução no qual alegou: a) 
incidência da prescrição para os novos servidores considerando o trânsito em julgado 
ocorrido em 08/2005 e o ingresso deste somente em 09/2010; b) prescrição parcial 
com  relação  ao  servidores  que  ingressaram  após  1998;  c)  erro  de  cálculo  dos 
valores;  d)  revogação  da  Isonomia  pela  EC  19/98;  e)   que  a  coisa  julgada  foi 
delimitada  por  ocasião  do  julgamento  do  agravo  de  instrumento  interposto  pelo 
Estado de Rondônia;  f)  nulidade  do acordo judicial  entabulado  entre  a  PGE e o 
sindicato  demandante;  g)  discordância  do  parecer  administrativo;  dentre  outras 
supostas irregularidades.
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Os embargos foram julgados parcialmente procedentes para: a) excluir 
da execução todos os servidores que tenham ingressado no serviço público após o 
ajuizamento da ação; b)  para excluir os servidores que saíram do cargo por concurso 
público  após  a  decisão  concessiva;  c)  manteve  os  cálculos  realizados  pela 
contadoria;  d)  reconheceu  direito  ao  Estado de  ser  ressarcido  pelo  IPERON das 
verbas pagas a servidores já aposentados; e e) deferiu a antecipação (de tutela) de 
pagamento a servidor Maurity Chagas do Nascimento por ser portador de doença 
grave (sentença de fls. 417/439).

Inconformado, o Estado de Rondônia apela postulando pela revogação 
da  antecipação  de  tutela  concedida  em  favor  do  servidor   Maurity  Chagas  do 
Nascimento,  ao  fundamento  de  que  o  mesmo  é  servidor  federal  e  tampouco  é 
substituído  do  sindicato  demandante.  No mérito,  sustentou  que  a  gratificação  de 
representação (que incide nos cálculos realizados)  foi  extinta  pela LC 76/93,  que 
revogou as LC 23/1988 e LC 15/1986. Sustenta que a situação dos inativos é distinta 
dos  ativos,  porquanto  aqueles  são  remunerados  pelo  IPERON,  não  podendo, 
portanto, o Estado ser responsabilizado pela irregularidade cometida nos proventos 
dos inativos, razão pela qual postula pela exclusão das condenação dos inativos, de 
tal modo que a condenação imporia violação ao art. 5º, II, da CF/88 e LCE 228/2000. 
Ao final, postula, pela reforma da decisão de primeiro grau.

Contrarrazões às fls. 470/477 dos autos digitais.

É o relatório.
Decido.

A princípio, três questões movimentam o presente recurso: a) pedido de 
revogação da  tutela concedida em favor do servidor  Maurity Chagas do Nascimento;  
b) impossibilidade de incidência dos cálculos sobre a gratificação de representação, 
pelo fato de ser extinta; e c) impossibilidade de responsabilização do Estado pelos 
inativos, os quais, pertencem ao IPERON, cuja autarquia seria a responsável.

Com relação  à  questão  da  gratificação  de  representação,  a  mesma 
ficou  decidida  por  ocasião  do  processo  de  conhecimento,  tendo  a  sentença  dos 
embargos decidido:

“Anote-se,  inicialmente,  que  a  revogação  da  gratificação  de 
representação não é objeto desta lide, mas se o próprio Estado estava 
pagando a vantagem – possivelmente por considerá-la incorporada ao 
patrimônio do servidor, não obstante a revogação da lei – impossível 
pleitear sua exclusão nesta lide cujo objeto é totalmente distinto.   Assim,   
se o Estado paga a verba e se o   decisum   determinou o reflexo da   
isonomia sobre as demais vantagens do servidor,   nada há de errado   
no  cálculo  que  tomou  a  vantagem  como  base  de  cálculo  para  a 
isonomia.”
(g.n)

Na  medida  em  que  decidida  no  âmbito  cognitiva,  a  questão  da 
gratificação não pode ser rediscutida na via dos embargos sob pena de violação da 
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coisa julgada.

Mais  do  que  pacificado  a  impossibilidade  de  se  rediscutir  matéria 
acobertadas pela coisa julgada, entendimento do qual pode ser representado pelo 
seguinte aresto do Col. STJ:

                                                                              
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA À COISA JULGADA. REFORMA DO 
DECISUM EXEQUENDO EM SEDE DE EMBARGOS DO DEVEDOR. 
ART. 741/CPC.
1.  A  irresignação  consiste  na  possibilidade  de  o  Juízo  da  execução 
examinar  a  existência  de  prescrição  quinquenal  não  reconhecida  na 
sentença exequenda.
2. Havendo no    decisum   exequendo comando expresso no sentido de   
que as diferenças pecuniárias seriam devidas "desde a implantação do 
benefício",  a  limitação desta em embargos à execução,  ainda que a 
título  de  reconhecimento  da  prescrição  quinquenal,  importaria  em 
indevida afronta à coisa julgada.
Agravo regimental improvido.
(STJ  –  Segunda  Turma -  AgRg no REsp  1346123/RJ,  Rel.  Ministro 
HUMBERTO MARTINS, julgado em 27/11/2012, DJe 04/12/2012) (g.n)

Com relação  aos inativos, a própria sentença reconheceu o seguinte 
(fls. 437/438 dos autos digitais):

“Então  firma-se  que  o  Estado  é  o  responsável  pelos  pagamentos 
apenas até a data de falecimento, aposentadoria  ou outra condição que 
exclua  o  servidor.  A  partir  desta  da  aposentadoria/falecimento  os 
valores devem ser  suportados pelo IPERON, Contudo,  nesta ação o 
IPERON não é parte, de modo que é inviável condená-lo a pagar os 
retroativos nestes autos. Para a solução da questão, o Estado efetuará 
os pagamentos a todos os substituídos e buscará – administrativa ou 
judicialmente  em regresso  –  recomposição  de  todos  os  valores  que 
pagar aos servidores nesta condição.”

Ora,  em  que  pese  a  condenação  do  pagamento  dos  retroativos, 
assegurou-se ao Estado a recomposição via regresso em face do IPERON. E tal 
recomposição está harmônica com o entendimento pátrio, não havendo de se falar 
em qualquer irregularidade da sentença analisada.

A propósito cito:

O benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por 
danos materiais ou morais, porquanto ambos têm origens distintas. O 
primeiro assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. 
Caracterizada a responsabilidade administrativa do Estado, com fulcro 
no  art.  37,  par.  6º,  da  da  Constituição  Federal,  surge  o  dever  de 
indenizar a parte lesada de acordo com as normas do direito privado, 
podendo, conforme o caso a indenização compreender danos morais e, 
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ou materiais.
[…]
Consectariamente, em sendo o benefício previdenciário independente 
em relação à indenização civil, com mais razão se estende este mesmo 
princípio  nos  casos  em  que  configurada  a  responsabilidade 
administrativa do Estado, podendo cumular-se o benefício previdenciário 
e a indenização por danos materiais decorrente da configuração desta 
responsabilidade.
[…]
A Constituição Federal prevê que as pessoas jurídicas de direito público 
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de 
dolo ou culpa. Assim, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de 
direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de 
serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva. Essa 
responsabilidade objetiva exige a ocorrência dos seguintes requisitos: 
ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo 
causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de 
causa excludente da responsabilidade estatal.', assegurado, todavia, o 
regresso.
[…]
Recurso Especial da União não conhecido.
(STJ – Primeira Turma -  REsp 922951 /  RS, rel.  Min.  Luiz  Fux,  em 
17/12/2009).

Assim, neste aspecto, irretocável a sentença.

Por ultimo, com relação ao pedido de revogação da tutela antecipada 
concedida em favor do servidor  Maurity Chagas do Nascimento, com razão o Estado 
de Rondônia, porquanto até mesmo o próprio sindicato embargado, após a sentença 
reconheceu  ser  um equívoco  a  inclusão  do  nome do  citado  servidor  na  lista  da 
execução, já que o mesmo não é legitimado, pois, sequer é servidor estadual, já que 
se trata de servidor federal cedido, razão pela qual a sentença deve ser reformada 
neste aspecto.

Pelo  exposto,  nos  termos  do  art.  557,  §1º-A,  do  CPC,  dou  parcial 
provimento ao recurso para tão somente revogar  a tutela  concedida em favor de 
Maurity  Chagas do Nascimento,  mantendo,  todavia,  a sentença nos seus demais 
termos.

P. R. I. C.

Porto Velho 20 de dezembro de 2012.

Des. Roiwilson Teixeira
relator
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