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CONCLUSÃO
Aos 24 dias do mês de Outubro de 2013, faço estes autos conclusos a Juíza de Direie Outubro de 2013 Anita 
Magdelaine Perez Belem. Eu, _________  - Escrivã(o) Judicial, escrevi conclusos.

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Processo: 0009635-44.2013.8.22.0007
Classe: Procedimento Ordinário (Juizado Faz.Pública )
Requerente: Carla Pansini; Clóvis José Moreira; Dinalva Souza de Oliveira; Heber 
Alexandre Fonseca Morais Campos; José Correa Netto; Luciane Carla dos Reis; Paulo 
Eneias Aniceto
Requerido: Estado de Rondônia

SENTENÇA

Vistos

Pretendem os requerentes o pagamento de valores retroativos atinentes ao 
adicional de isonomia. Alegam que a Lei Complementar Estadual nº 125/1994 
concedeu o direito ao servidores civis, mas que o requerido, por omissão, deixou de 
estender o direito aos policiais civis, que veio a ser conquistado apenas por meio de 
decisão judicial no ano de 2008 e estendido aos policiais civil integrantes da relação 
processual nº 001.1998.004625-5 (2ª Vara da Fazenda Pública em Porto Velho/RO).

Narram que com a promulgação da Lei nº 1.041/2002, que dispôs sobre a 
remuneração dos policiais civis, o requerido não considerou o adicional de isonomia 
para fixação do novo padrão remuneratório, pois a decisão é datada apenas de 
2008, de modo a causar prejuízo financeiro aos ingressantes na carreira policial civil 
após o ano de 2005.

Aduzem que o adicional de isonomia somente foi implantado aos policiais 
empossados no ano de 2005 em dezembro de 2010, no entanto, sem o pagamento 
das parcelas retroativas.

Em contestação, o requerido suscita preliminar de litispendência. No mérito, defende-
se afirmando que a implementação da isonomia foi concedida apenas aos 
servidores expressamente relacionados na Lei Complementar nº 125/94 (já 
revogada), não abrangendo os requerentes. Alega que não há qualquer 
inconstitucionalidade a ser reconhecida. Requer a improcedência do pedido.

DECIDO

Rejeito a alegação de litispendência arguida pelo requerido em relação aos autos nº 
0008665-44.2013.8.22.0007, envolvendo os requerentes CARLA PANSINI e 
LUCIANE CARLA DOS REIS.

O processo supramencionado refere-se a pedido de unificação de rubricas 
(incorporação de vencimentos), de acordo com o permissivo da Lei Estadual nº 
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2.453/2011.

Já no presente, busca-se o pagamento de valores retroativos atinentes ao adicional 
de isonomia desde o empossamento e não alcançados pela prescrição, de modo a 
afastar a alegada identidade de partes, causas de pedir e pedidos.

De igual forma, infundada a necessidade de apensamento dos autos por conexão 
ou continência. Os pedidos são independentes entre si e inexiste risco de decisões 
conflitantes.

Passo à análise de mérito.

Trata-se de ação com pedido de natureza condenatória, tendo por fundamento a 
Constituição Federal, a Lei Complementar Estadual nº 125/1994 e Lei Estadual nº 
1.041/2002 (dispõe sobre a remuneração dos integrantes da carreira Policial Civil).

Registro que o desfecho concedido à lide deve considerar a interpretação de acordo 
com o ordenamento jurídico vigente a cada época e que, em decorrência de inércia 
do requerido, complexa celeuma jurídica foi originada.

Apesar da Emenda Constitucional nº 19/98 ter extinguido do ordenamento jurídico a 
isonomia de vencimentos entre classes equivalentes, o requerido deveria considerar 
o adicional de isonomia, concedido anos antes pela Lei Complementar Estadual nº 
125/94, ao promulgar leis posteriores dispondo sobre planos de remuneração de 
policiais civis.

Porém, somente por meio de decisão judicial tais servidores lograram êxito em 
serem alcançados pelo adicional de isonomia, reconhecendo o Poder Judiciário que, 
em respeito à legislação vigente na ocasião, cabia ao Poder Público implementar o 
adicional de isonomia aos policiais civis integrantes de seus quadros.

Tanto que, a reiterada negativa de concessão do adicional de isonomia, culminou 
com a elaboração da Lei nº 1.041/2002 sem consideração do referido adicional, 
subvertendo-o como “vantagem pessoal”, e intensificou a sucessão de impasses 
judiciais relacionados ao tema.

Tal distorção foi parcialmente resolvida com a implementação administrativa em 
folha de pagamento do adicional de isonomia no ano de 2010 e, posteriormente, 
com a Lei Estadual nº 2.453/2011 ao dispor expressamente o reconhecimento a 
direito à percepção e incorporação de rubricas dos vencimentos.

As posturas adotadas pelo requerido evidenciam a natureza jurídica de vencimento 
do adicional de isonomia, não havendo como negar o direito dos requerentes em 
receber pelos valores retroativos que deveriam ter sido considerados ainda quando 
da edição da Lei nº 1.041/02 para equiparação dos vencimentos (CF 7º XXX e 39, 
§3º).
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A inquestionável natureza jurídica de vencimento do adicional de isonomia sujeita-o 
aos princípios inerentes à referida qualidade, em especial ao atenção à 
irredutibilidade de vencimentos e isonomia (direitos individuais fundamentais).

O entendimento ora adotado está em sintonia com o decidido pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia nos autos nº 0009610-54.2010.8.22.0001, ainda não 
transitado em julgado.

Por pertinente, transcrevo o acórdão disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico 
nº 073, de 22/04/2013:

EMENTA
Apelação. Administrativo. Constitucional. Processual Civil. Servidor público. Policial 
civil. Adicional de isonomia. Reconhecimento jurídico do pedido. Cobrança de 
parcelas retroativas. Possibilidade. Natureza jurídica de vencimento. Incorporação 
ao subsídio. Retroatividade dos efeitos.
É de ser reconhecido o julgamento de mérito, nos termos do art. 269, II, do CPC, 
tendo em vista o reconhecimento parcial de procedência do pedido, 
consubstanciado no ato de incorporação do adicional de isonomia à remuneração 
do servidor, realizado administrativamente pelo Estado de Rondônia. Precedentes 
do STJ.
A isonomia entre vencimentos dos servidores dos diversos Poderes, prevista 
constitucionalmente até a Emenda Constitucional nº 19/98, motivou a criação do 
adicional de isonomia para a carreira de Policial Civil, por meio da Lei 
Complementar Estadual nº 125/94.
Com o advento da Emenda Constitucional nº 19/98, os vencimentos dos policiais 
civis passou a ser devido mediante a rubrica única de subsídio, abrangendo todas 
as anteriores que possuíam natureza jurídica de vencimento, aí incluído o adicional 
de isonomia.
O adicional de isonomia concedido aos policiais civis do Estado de Rondônia não 
perdeu seu caráter de subsídio por ter havido modificação na rubrica para 
"vantagem pessoal", com o advento da Lei Estadual n. 1.041/02.
Por possuir o adicional de isonomia, transformado em "vantagem pessoal", 
natureza jurídica de vencimento, inexorável a retroatividade dos efeitos da 
incorporação ao subsídio dos servidores públicos da carreira de Policial Civil.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª 
Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na conformidade 
da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, em, POR MAIORIA, DAR 
PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS AUTORES. VENCIDO, EM PARTE, O 
RELATOR. POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO 
ESTADO.
O Desembargador Renato Mimessi acompanhou o voto-vista do Desembargador 
Walter Waltenberg Silva Junior. Os Desembargadores Renato Mimessi e Walter 
Waltenberg Silva Junior acompanharam o voto do relator com relação ao recurso 
do Estado.
Porto Velho, 16 de abril de 2013.
DESEMBARGADOR GILBERTO BARBOSA
RELATOR

Dos valores devido à título de retroativos
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O requerido rebela-se, de forma genérica, apenas contra os índices de correção 
monetária e juros moratórios aplicados pelos requerentes nos demonstrativos de 
crédito apresentados.

Parcialmente fundada a irresignação do requerido no tocante aos juros de mora. 
Estes são devidos apenas a contar da data de citação, ocasião em que constituído 
em mora (CPC 219).

A atualização do crédito, por sua vez, está correta ao passo que os cálculos devem 
considerar o vencimento de cada parcela. Afinal, o instituto visa apenas recuperar o 
valor da moeda e evitar o enriquecimento ilícito da parte devedora em decorrência 
de mora.
Contudo, o parâmetro utilizado pelos requerentes está equivocado e em virtude da 
ausência de padrão diverso indicado pelo requerido, considero o valor de R$ 
1.102,20 (um mil, cento e dois reais e vinte centavos), correspondente ao valor da 
primeira prestação paga à título de adicional de isonomia, em dezembro de 2010, 
conforme fichas financeiras de fls. 29, 42, 55, 69, 81, 93, 106 e 118.

Tendo como pressuposto o período devido de retroativo, não alcançado pela 
prescrição, agosto/2008 a novembro/2010, acrescido de três décimos terceiros 
(anos de 2008, 2009 e 2010), tem-se 31 meses, o que multiplicado por R$ 1.102,20, 
resulta no total de R$ 34.168,20 (trinta e quatro mil, cento e sessenta e oito reais e 
vinte centavos) a ser pago pelo requerido a cada requerente à título de retroativo do 
adicional de isonomia.

Ressalvo o requerente HEBER ALEXANDRE FONSECA MORAES CAMPOS que 
ingressou nos quadros do requerido apenas em 28/07/2010 (fls. 81). A este cabe o 
valor retroativo equivalente aos meses de agosto a novembro/2010 (R$ 1.102,20 x 4 
= R$ 4.408,80) e o 13º proporcional a cinco meses (R$ 459,25), que totaliza R$ 
4.868,05 (quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinco centavos).

No mais, enfatizo que a este juízo é vedada a prolação de sentença ilíquida e o 
valor para fixação de competência é individualmente considerado.

FONAJE, ENUNCIADO 02 – É cabível, nos Juizados Especiais da Fazenda 
Pública, o litisconsórcio ativo, ficando definido, para fins de fixação da 
competência, o valor individualmente considerado de até 60 salários mínimos 
(XXIX Encontro – Bonito/MS).

Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos feitos por CARLA 
PANSINI, CLÓVIS JOSÉ MOREIRA, DINALVA SOUZA DE OLIVEIRA, ELIANA 
BATISTA DOS SANTOS REIS, JOSÉ CORREA NETTO, LUCIANE CARLA DOS 
REIS e PAULO ENEIAS ANICETO em face do ESTADO DE RONDÔNIA para 
condenar o requerido a pagar o valor de R$ 34.168,20 (trinta e quatro mil, cento e 
sessenta e oito reais e vinte centavos), para cada requerente, atinente ao retroativo 
de adicional de isonomia pelo período de agosto/2008 a dezembro/2010, inclusive 
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décimos terceiros, a ser atualizado na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a contar 
da citação válida.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito por HEBER ALEXANDRE 
FONSECA MORAES CAMPOS para condenar o requerido a pagar o valor de R$ 
4.868,05 (quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinco centavos) ao favor 
do requerente, atinente ao retroativo de adicional de isonomia pelo período de 
agosto a dezembro/2010, inclusive décimo terceiro proporcional, a ser atualizado na 
forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a contar da citação válida.

DECLARO RESOLVIDO o mérito, nos termos do artigo 269, inciso II, do Código de 
Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Se o trânsito em julgado, decorrer 05 (cinco) dias sem requerimento de 
cumprimento, arquive-se.

Agende-se decurso de prazo recursal.

P.R.I.

Cacoal-RO, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014.

Anita Magdelaine Perez Belem 
Juíza de Direito

RECEBIMENTO
Aos  ____ dias do mês de Fevereiro de 2014. 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 
4/2014.


