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CONCLUSÃO
Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2013, faço estes autos conclusos ao Juiz de Direito Acir Teixeira Grécia. 
Eu, _________  - Escrivã(o) Judicial, escrevi conclusos.

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Processo: 0003456-58.2013.8.22.0601
Classe: Procedimento Sumário(Juizado Faz.Pública )
Requerente: Andrei Sebold Santos; Auricelia Rodrigues de Deus; Benilda da Silva 
Magalhães; Camila Enzoer Andrade Silva; Carlos André Gomes; Cézar Castro da Silva 
Júnior; Chirlei Jacomin Bollis; Clovis Henrique 
Requerido: Fazenda Publica do Estado de Rondonia

                         Vistos. 

Os requerentes alegam que são policiais civis do Estado de Rondônia, que 

tomaram posse a partir do ano de 2005 e não tiveram o adicional de isonomia acrescido aos 

seus vencimentos.

Afirmam que a Lei Complementar Estadual 125/94 criou o adicional de 

isonomia incidente sobre o vencimento básico do servidor, inclusive dos policiais civis, o que 

não foi implementado pelo requerido. Ao contrário disso, foi editada a lei 1.041/02 

suprimindo o benefício e quando os requerentes tomaram posse, foram imediatamente 

enquadrados no padrão desta nova lei. 

Tal adicional de isonomia só foi implantado em 2008 aos policiais civis que 

ajuizaram a ação competente. No entanto, os requerentes tiveram o adicional implantado 

somente em dezembro de 2010, sem receber as parcelas retroativas. 

Por isso, requerem a condenação do Estado de Rondônia ao pagamento 

dos valores referentes às parcelas do adicional de isonomia anteriores à implantação.

Devidamente citado, o Estado de Rondônia apresentou contestação às fls. 

442/450. Arguiu como prejudicial de mérito a prescrição, pugnando pela improcedência do 

pedido, visto que o adicional de isonomia vigeu somente por quatro anos, de 1994 a 1998, e 

que a ação está prescrita pois decorreram 15 anos desse período até 2013, data da 

propositura da ação. No mérito alegou que os servidores requerem implantação de 100% do 

vencimento básico, mas que a lei admite até 100%. Que os servidores não demonstraram 

que a sua remuneração era inferior aos dos outros servidores dos outros poderes, pois este 

é o fim da lei do adicional de isonomia. Alegou, ainda, que há ausência de previsão legal 

para pagar tal adicional. Por fim, requer seja reconhecida a prescrição ou, no mérito, seja 

julgado improcedente o pedido, visto que os requerentes não comprovaram que recebiam 

remuneração inferior aos servidores paradigmas dos Poderes Judiciário e/ou Legislativo.
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DECIDO.

Trata-se de ação de natureza condenatória. O fundamento legal está na LC 

125/94, EC 19/98, Lei 1.041/02 e Lei 2.453/11.

Quanto à preliminar aduzida pelo requerido, passo a analisá-la.

A perda da oportunidade do ajuizamento de uma ação pelo transcurso de 

prazo (prescrição) contra a Fazenda Pública, é tratada pelo Decreto 20910/32, vejamos:

Segundo o art. 1º do Decreto 20.910/32: 

“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual 

for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem.”

E no art. 3º deste decreto:

“quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos 

estabelecidos pelo presente decreto”

Trata-se de arguição de prescrição relativa às prestações de trato 

sucessivo, e não ao fundo de direito, que seria a pretensão à implantação do adicional de 

isonomia propriamente ditos. O e. Ministro Moreira Alves, no voto do RE nº 110/419 SP, 

aponta o sentido de prestações de trato sucessivo: 

A pretensão ao fundo de direito prescreve, em direito administrativo, em 

cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento 

inequívoco. Já o direito de perceber as vantagens pecuniárias 

decorrentes dessa situação jurídico fundamental ou de suas 

modificações ulteriores é mera conseqüência daquele, e sua 

pretensão, que diz respeito ao quantum, renasce cada vez em que 

este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a 

periodicidade em que é devido o seu pagamento), e, por isso, se 

restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos, nos termos 

exatos do art. 3º do Decreto nº 20.910/32 (RE nº 110/419 SP, Rel. Min. 

Octavio Gallotti, DJU de 22.09.89) grifo nosso

Assim, as prestações de trato sucessivo são aquelas decorrentes de uma 

situação jurídica fundamental já reconhecida. Não está em pauta a condição funcional do 

servidor. Nas obrigações de trato sucessivo o direito ao quantum se renova de tempo em 
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tempo, daí porque o prazo prescricional recomeça cada vez que surge a obrigação 

seguinte.

Como a ação foi proposta em 31/05/2013, somente as parcelas anteriores 

31/05/2008 estão prescritas, devendo incidir pagamento desde 01/06/2008.

Dessa forma, acolho em parte a preliminar suscitada para reconhecer a 

prescrição da pretensão ao recebimento das parcelas anteriores a junho de 2008. Passo ao 

exame do mérito em relação às parcelas posteriores a essa data.

Mérito

Importa observar inicialmente que o direito à implantação do adicional de 

isonomia é matéria pacificada, inclusive quando o Estado, através da Lei 2.453/11, 

reconhece a incorporação do adicional sobre a rubrica “vencimento 2”.

O cerne da questão versa sobre o direito ao recebimento das parcelas 

retroativas do referido adicional.

Uma conclusão no caso em espécie leva-nos a analisar primeiramente 

todos os diplomas legais pelos quais passaram o direito pleiteado.

Primeiro foi instituído o adicional de isonomia para o servidores civis do 

Poder Executivo pela Lei Complementar nº 125/1994, cujo objetivo era implementar a 

isonomia a que se referia o § 1º do art. 39 da CF.

Com o intuito de atender à CF/88 foi editada a LC 125/94, que em seu art. 

1º dizia: 

“A implementação da isonomia de vencimentos dos servidores civis da 

administração direta, das autarquias e fundações públicas do poder 

Executivo com as atribuições iguais, os assemelhadas, ou com os demais 

Poderes e Instituições do Estado, na forma do artigo 39, § 1º da 

Constituição Federal far-se-á de forma gradativa e nos limites das 

possibilidades financeiras e orçamentárias do Estado, ficando o Executivo 

autorizado a conceder Adicional de Isonomia de até 100% (cem por 

cento), incidente sobre o vencimento-básico das tabelas salariais a seguir 

discriminadas e constantes do Anexo IV, da Lei Complementar n.º 67, de 

09 de dezembro de 1992: (...)”

O adicional não foi implantado conforme previa a lei complementar acima, 
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e com o advento da Emenda Constitucional nº 19/98, o adicional foi suprimido. No art. 144, 

§ 9º, da CF/88 estabeleceu-se que a remuneração dos servidores seria paga em parcela 

única, na forma de subsídio, in verbis:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos 
relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Em seguida foi editada a Lei 1041/02, e a parcela referente ao adicional de 

isonomia não apareceu entre os adicionais ali enumerados, como era um benefício já 

advindo de decisões judiciais, conforme § 5º do art. 11, ficou inserido dentro das 

“vantagens pessoais”.

Os novos policiais, que tomaram posse em 2005, começaram a receber 

apenas o subsídio. Não recebiam o adicional de isonomia por estar com a rubrica 

“vantagem pessoal”, inserido pela lei 1041/02.

Após muitos requerimentos, e pelo inconformismo da categoria, em 2010 

foi implantado via administrativa o adicional de isonomia a todos os policiais civis.

No entanto em 2008 (proc. 001.1998.004625-5), um grupo já havia obtido 

êxito neste intento, no entanto proveniente de decisão judicial.

E com o advento da Lei 2.453/11, autorizou-se definitivamente a 

incorporação:

“Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar ao vencimento do 

servidor Policial Civil do Estado de Rondônia, mediante requerimento 

individual, a verba remuneratória atualmente percebida, por força de 

decisão judicial ou administrativa, sob a rubrica “Vencimento 2 (Adicional 

de Isonomia)”.

Não há que se falar em violação ao art. 169 da CF como aduz o requerido 

em sua contestação, visto que o adicional de isonomia tem natureza de vencimento, o qual 

não poderia ter sido suprimido da remuneração dos servidores, sendo que seu 

reconhecimento como já ocorreu pelo Estado, veio apenas a concretizar a aplicação do 

direito que não poderia ter sido anteriormente ignorado.

Aqui percebe-se que o Estado reconheceu o direito que já havia sido 
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admitido a outros servidores em datas anteriores. Simplesmente protelou-se a aplicação do 

direito, já definido na LC 125/94.

Assim, mister seria equiparar-se ao mesmo direito os policiais civis 

admitidos em 2005 com aqueles que se encontravam na mesma classe, pois a CF/88 veda, 

sob qualquer hipótese, a diferenciação destes servidores, segundo o art. 7º, XXX. Inclusive 

a natureza jurídica do adicional de isonomia requer atenção à sua aplicação, com respaldo 

nos direitos constitucionais da irredutibilidade de vencimentos e isonomia.

O Tribunal de Justiça de Rondônia já reconheceu o direito aos servidores 

policiais civis da incorporação aos seus vencimentos do adicional de isonomia, em 

atendimento à CF/88, entendendo que deveria ter ocorrido desde a LC 125/94.

“ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE ISONOMIA. LEI COMPLEMENTAR. 

SERVIDOR PÚBLICO. PODER EXECUTIVO. VENCIMENTO  BÁSICO. 

INCORPORAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. O adicional de 

isonomia, que foi concedido a todo funcionalismo do Poder Executivo, 

deve ser incorporado ao vencimento  básico, uma vez que se trata de 

direito subjetivo da categoria. Inexiste julgamento ultra petita quando se 

reconhece o pedido principal, que inclui a incorporação do adicional de 

isonomia ao vencimento básico, com incidência nas demais vantagens 

remuneratórias. (TJRO  Apelação Cível n. 20000020020019521; Rel. 

Des. Rowilson Teixeira; j. em 02/04/2003).

Sobre o pagamento dos retroativos, o E. Tribunal de Justiça de Rondônia 

também posicionou-se em recente decisão:

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, 
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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. (Apelação: 00096105420108220001 -  2ª Câmara Especial TJ/RO, 

Rel. Des. Gilberto Barbosa  Julg:14/02/2013, DJE nº 73, de 22/04/2013 )

Outrossim, definido o direito ao retroativo, as parcelas pretéritas 

entretanto, devem obedecer à prescrição qüinqüenal conforme já analisado na preliminar 

acima suscitada. 

Acerca dos pedidos, percebe-se a existência de 28 servidores, muitos 

admitidos em datas diversas, pelo que, cada qual deverá receber indenização diferenciada.

Considerando que o padrão adotado para os cálculos foi o valor da 

implantação em dezembro de 2010, de R$ 1.102,20, e não tendo sido indicado outro padrão 

pelo requerido, adoto-o como padrão para todos os requerentes durante os períodos 

reclamados, com exceção do servidor Swami Otto Barbosa Neto, cujo padrão mudou a 

partir de agosto de 2010, para R$ 2.719,18.

Assim, reconheço o direito às parcelas relativas aos adicionais de 

isonomia retroativas, correspondente ao período de junho/2008 a novembro/2010, com 

reflexos nos 13º salários de 2008 (proporcional), 2009 e 2010 aos servidores: AURICÉLIA 

RODRIGUES DE DEUS, BENILDA DA SILVA MAGALHÃES, CARLOS ANDRÉ GOMES, 

CÉSAR CASTRO DA SILVA JÚNIOR, CHIRLEI CHACOMIN BOLLIN, DANIELA DE 

MACEDO, DAVI FERREIRA SOARES, DELFIM CAVALCANTE FEITOSA, FERNANDO 

GARCIA DE SOUSA, GEREAN PRESTES SANTOS, ISMAEL MIRANDA DE OLIVEIRA, 

JAQUELINE ANDRADE FREITAS, JULIANA BISCONSIN, MAILSON BARBOSA DE MELO, 
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MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR, PEDRO GEOVAR RIBEIRO JÚNIOR, PEDRO 

VITOR DOS SANTOS, RAIDSON LIMA DE SOUZA, REGINALDO MORAES SANTOS e 

SANDRO DA COSTA MARTINS. Assim, cada servidor deste grupo deverá receber o valor 

de R$ 35.913,35 (trinta e cinco mil, novecentos e treze reais e trinta e cinco centavos).

Reconheço o direito aos retroativos de agosto de 2010 a novembro de 

2010, incluindo reflexos ao 13º salário de 2010 (proporcional) dos servidores: ANDREI 

SEBOLD SANTOS (fl.28) e CAMILA ENZOER ANDRADE SILVA ROCHA (fl.63). Assim, 

cada servidor deverá receber o valor de R$ 4.868,05 (quatro mil oitocentos e sessenta e 

oito reais e cinco centavos).

Reconheço o direito aos retroativos de setembro de 2009 a novembro de 

2010, incluindo reflexos aos 13º salário de 2009 (proporcional) e 2010 ao servidor 

CHRISTIAN CARVALHO RIBEIRO (fl.109). Assim o servidor deverá receber o valor de R$ 

19.104, 80 (dezenove mil cento e quatro reais oitenta centavos).

Quanto ao servidor CLÓVIS HENRIQUE DA SILVA (fl.121), reconheço 

somente o período de junho de 2008 a novembro de 2010, inclusive os 13º salários de 2008 

(proporcional), 2009 e 2010, quanto aos outros períodos reclamados declaro prescritos, 

visto que anteriores ao quinquídio permitido por lei. Assim, o servidor deverá receber o valor 

de R$ 35.913,35 (trinta e cinco mil, novecentos e treze reais e trinta e cinco centavos).

Quanto ao servidor SWAMI OTTO BARBOSA NETO (fl.400), reconheço o 

período de junho de 2008 a maio de 2009 e de agosto de 2010 a novembro de 2010, 

inclusive o 13º de 2008 e 2010 (proporcionais). Assim, o servidor deverá receber o valor de 

R$ 27.440,51 (vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta reais e cinqüenta e um centavos).

Quanto aos servidores JOÃO PAULO GUTERRES (fl. 421) e NELINHO 

DIAS BARBOSA VIEIRA (fl.434), reconheço o período de junho de 2008 a novembro de 

2010, incluindo o 13º de 2008 (proporcional), 2009 e 2010, com a observância que o valor 

para cálculo é o mesmo adotado para os outros servidores. Assim, os servidores deverão 

receber o valor de R$ 35.913,35 (trinta e cinco mil, novecentos e treze reais e trinta e cinco 

centavos).

DISPOSITIVO

Posto isto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos propostos 

por ANDREI SEBOLD SANTOS E OUTROS em face do ESTADO DE RONDÔNIA para: 

decretar a prescrição referente aos créditos anteriores a junho de 2008; e condenar o 

requerido a pagar aos requerentes as parcelas retroativas do adicional de isonomia, 

conforme definido abaixo:

a) AURICÉLIA RODRIGUES DE DEUS, BENILDA DA SILVA MAGALHÃES, CARLOS 
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ANDRÉ GOMES, CÉSAR CASTRO DA SILVA JÚNIOR, CHIRLEI CHACOMIN BOLLIN, 

CLÓVIS HENRIQUE DA SILVA, DANIELA DE MACEDO, DAVI FERREIRA SOARES, 

DELFIM CAVALCANTE FEITOSA, FERNANDO GARCIA DE SOUSA, GEREAN PRESTES 

SANTOS, ISMAEL MIRANDA DE OLIVEIRA, JAQUELINE ANDRADE FREITAS, JOÃO 

PAULO GUTERRES, JULIANA BISCONSIN, MAILSON BARBOSA DE MELO, MÁRIO 

FERREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR, NELINHO DIAS BARBOSA VIEIRA, PEDRO GEOVAR 

RIBEIRO JÚNIOR, PEDRO VITOR DOS SANTOS, RAIDSON LIMA DE SOUZA, 

REGINALDO MORAES SANTOS e SANDRO DA COSTA MARTINS receberão, 

individualmente, o valor de R$ 35.913,35 (trinta e cinco mil, novecentos e treze reais e trinta 

e cinco centavos);

b) ANDREI SEBOLD SANTOS e CAMILA ENZOER ANDRADE SILVA ROCHA receberão, 

individualmente, o valor de R$ 4.868,05 (quatro mil oitocentos e sessenta e oito reais e 

cinco centavos);

c) CHRISTIAN CARVALHO RIBEIRO receberá o valor de R$ 19.104, 80 (dezenove mil 

cento e quatro reais oitenta centavos);

d) SWAMI OTTO BARBOSA NETO receberá o valor de R$ 27.440,51 (vinte e sete mil, 

quatrocentos e quarenta reais e cinqüenta e um centavos).

 Os valores acima deverão ser acrescidos de correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela devida e juros de 0,5% a.m desde a citação. 

Declaro resolvido o mérito (CPC 269, IV).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 

55, caput, da Lei 9.099/95 e artigo 27, da Lei 12.153/09.

Publicação e registro com o lançamento no SAP.

Intimação das partes pelo DJ.

Agende-se decurso de prazo de 10 dias e, após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se.

                         Porto Velho-RO, segunda-feira, 9 de junho de 2014.

Acir Teixeira Grécia 
Juiz de Direito

RECEBIMENTO
Aos  ____ dias do mês de Junho de 2014. Eu, _________  - Escrivã(o) Judicial, recebi estes autos.



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

Fl.______

_________________________ 

Cad. 
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REGISTRO NO LIVRO DIGITAL
Certifico e dou fé que a sentença retro, mediante lançamento automático, foi registrada no livro eletrônico sob o número 
320/2014.


