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CONCLUSÃO
Aos 17 dias do mês de Dezembro de 2012, faço estes autos conclusos ao Juiz de Direito Johnny Gustavo 
Clemes. Eu, _________  - Escrivã(o) Judicial, escrevi conclusos.

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Processo: 0005159-58.2012.8.22.0601
Classe: Procedimento Sumário(Juizado Faz.Pública )
Requerente: Joao Gustavo Maciel de Souza
Requerido: Estado de Rondônia

Vistos etc...
A parte requerente narra ser escrivão de polícia e constrói tese de que sua função 

inclui o recebimento de valores decorrentes do pagamento de fiança, razão pela qual 

entende ter direito ao recebimento do auxílio referido no art. 85, da lei complementar 

estadual n° 68/92. Fez pedido de natureza condenatória.

A parte requerida defendeu-se alegando que em virtude do princípio da legalidade a 

verba não é devida, pois entende que os elementos da remuneração da polícia civil estão 

previstos em lei específica (n° 1.041/2002) e nela inexiste essa previsão, colacionando 

julgados do TJRO nesse sentido. Argumenta também que o benefício não pode ser 

estendido sob o argumento de que o Judiciário não pode atuar como legislador positivo. Por 

último também argumenta que mesmo na hipótese de acolhimento da tese da parte 

requerente deve-se atentar para o fato de não existir regulamentação para o pagamento do 

auxílio, o que impediria sua concessão. Requer a improcedência do pedido.

DECIDO.

Cuida a espécie de ação com pedido de natureza condenatória.

O caso requer interpretação do alcance da lei complementar estadual n° 68/92 a 

carreira da polícia civil perante a existência da lei ordinária estadual n° 1.041/2002.

Com toda a razão a parte requerida em todos os argumentos de sua peça defensiva, 

razão pela qual vou ser breve e objetivo na fundamentação.

É fácil e pacífica a interpretação de que a lei complementar n° 68 corresponde ao 

estatuto dos servidores públicos, servindo de regral geral para nortear os direitos de tal 

categoria, porém, noutros atos normativos são criadas as regras próprias de cada carreira, 

de modo que a regulamentação especial prevalece sobre a geral.

Assim sendo, os elementos que compõe os vencimentos dos ocupantes das quadros 

da polícia civil são os previstos na lei ordinária estadual n° 1.041/2002, que foi elaborada 

para tratar especificamente dos direitos dos servidores policiais civis.

O texto do artigo primeiro que segue abaixo transcrito é de clareza absoluta ao 

especificar quais serão os componentes da “remuneração dos integrantes da carreia Policial 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Juizados Especiais
Av.  Amazonas, 2375, Nova Porto Velho, 78.910-000
e-mail: 

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 05/01/2013 22:31:51 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: JOHNNY GUSTAVO CLEMES:1011430

Número Verificador: 1601.2012.0106.9178.53501 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 2 de 4

Civil”.

Art. 1º A remuneração dos integrantes da carreira Policial Civil passa a ter a 
seguinte estrutura:

I  vencimento;

II  indenizações:

a) ensino e instrução;

b) diária (Anexo IV);

c) ajuda de custo;

d) bolsa de estudo;

e) assistência jurídica; e

f) transporte;

III - adicionais:

a) um terço de férias;

b) décimo terceiro salário;

c) vantagem pessoal;

d) vantagem individual; e

e) salário família;

IV  auxílios:

a) alimentação; e

b) funeral.

Não é possível observar nos elementos especificados a previsão do “auxílio 

diferença de caixa”, portanto, ele não pode ser pago a nenhum policial civil, inclusive o 

escrivão.

Tal como argumentado pela defesa (MS n° 0009225-75.2011.8.22.0000 e Ap. n° 

0019581-63.2010.8.22.0001) a leic complementar estadual n° 68/92 não é o estatuto 

aplicável aos policiais civis, mas sim a legislação específica.

Impossível realizar interpretação extensiva sob o argumento do direito a tratamento 
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igualitário porque o STJ já pacificou o entendimento de ser vedada tal construção ao 

justificar que isso corresponderia a atuar como legislador positivo, o que é vedado ao Poder 

Judiciário em virtude da separação dos poderes (REsp 1196464/SP, Eliana Calmon - (REsp 

1175059/SC, Herman Benjamin).

DIREITO ADMINISTRATIVO.  AGENTE PENITENCIÁRIO. PRETENSÃO À 

AUTORIZAÇÃO DO PORTE DE ARMA, MEDIANTE PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 10.826/2003. DECRETO 

Nº 5.123/2004.

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

(...)

 7. À míngua de normatização estadual e de autorização da autoridade competente, 

o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo nem ingressar na seara 

do mérito administrativo, seja para autorizar agente penitenciário a portar sua arma 

no ambiente de trabalho, seja para determinar ao Secretário de Justiça do Estado a 

emissão da autorização do porte de arma.

(...)

(AgRg no RMS 33.653/PR, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 29/03/2011)

Tendo em vista que a construção corresponde a uma pretensão destituída de 

fundamento válido e de que a conclusão sobre isso é patente seja da interpretação direta 

das leis ou da que vem sendo feita pelos Tribunais tenho que a parte requerente infringiu 

um dever processual (CPC 14, III), praticando ato que o torna litigante de má-fé (CPC 17, 

III) na medida em que sua tese jurídica foi construída para obter resultado não permitido 

pela arquitetura do ordenamento jurídico.

Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma 
participam do processo:

        III - não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas 
de fundamento;

        Art. 17.  Reputa-se litigante de má-fé aquele que:

        III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

Posto isto, julgo IMPROCEDENTE o pedido e declarar que o denominado “auxílio 

diferença de caixa” previsto no art. 85, da lei complementar estadual n° 68/92 não é devido 

aos integrantes da carreira da Polícia Civil.
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Declaro a parte requerente litigante de má-fé e condeno-a:

a) ao pagamento de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor da 

causa reversível à parte requerida (CPC 18);

b) indenização em favor da parte requerida no valor de 10% (dez por cento) 

do valor da causa (CPC 18, § 2°);

c) honorários advocatícios em favor da parte requerida, que arbitro em 

outros 10% (dez por cento) do valor da causa;

d) custas processuais ao FUJU.

DECLARO RESOLVIDO o mérito (CPC 269, I).

Publicação e registro com o lançamento no sistema.

Intimação pelo DJ.

Agende-se decurso de prazo recursal.

Com o trânsito em julgado, cobrar o pagamento das custas processuais, com prazo 

de 10 dias, sob pena de inscrição imediata na dívida ativa.

A parte requerida terá o prazo de 15 dias contados do trânsito em julgado para 

apresentar eventual requerimento de cumprimento de sentença, sob pena de não voltar a 

ser intimado novamente para impulsionamento e o processo ser arquivado.

Porto Velho, 05 de janeiro de 2013

RECEBIMENTO
Aos  ____ dias do mês de Janeiro de 2013. Eu, _________  - Escrivã(o) Judicial, recebi estes autos.

REGISTRO NO LIVRO DIGITAL
Certifico e dou fé que a sentença retro, mediante lançamento automático, foi registrada no livro eletrônico sob o número 
39/2013.


