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CONCLUSÃO
Aos 09 dias do mês de Agosto de 2013, 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: 0004496-75.2013.8.22.0601
Classe: Procedimento Sumário(Juizado Faz.Pública )
Requerente: Andrei Sebold Santos; Chirlei Jacomin Bollis; Clovis Henrique da Silva; 
Davi Ferreira Soares; Gerean Prestes dos Santos; Joao Paulo Ribeiro Guterres; 
Swami Otto Barboza Neto
Requerido: Estado de Rondônia

Vistos etc...

As partes requerentes relatam a existência de mais de um elemento remuneratório 
em sua folha de pagamento com natureza jurídica de vencimento básico. Reclamam que o 
cálculo de outros elementos salariais não tem considerado esses elementos acrescidos na 
base de cálculo. Desejam que os valores sejam unificados em apenas um item 
remuneratório para que não haja erro no cálculo, conforme texto da lei estadual n° 
2.453/2011.

DECIDO.

Cuida a espécie de ação com pedido de natureza executiva lato sensu.

O caso concreto é resolvido pela interpretação da lei estadual nº 2.453/2011.

Este juízo já deliberou em julgamento anterior (0005073-24.2011.8.22.0601) que a 
lei estadual invocada gera o direito a aglutinação das rubricas com natureza de vencimento 
básico num segundo elemento a fim de facilitar o cálculo de outras verbas que tenham por 
base de cálculo o vencimento básico.

Repito o fundamento lançado no precente invocado:

“A técnica legislativa empregada para registro de novos elementos 
remuneratórios é a de empregar-se a expressão “vantagem pessoal”. A 
utilidade pensada é a de distinguir a origem para que o intérprete tenha 
condições num tempo futuro de compreender detalhes relevantes dos 
elementos remuneratórios.

O comum é que essa espécie de denominação represente elementos 
remuneratórios com natureza jurídica de vencimento básico, pois o 
costumeiro emprego ocorre nas situações em que há mudança na estrutura 
de cargos e salários e um novo elemento é implantado para assegurar a 
irredutibilidade de vencimentos.

(...)
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Trata-se de medida que facilita a organização e controle de pagamentos, pois 
torna-se mais fácil o cálculo de outros elementos como adicionais e 
gratificações que tenham como base de cálculo o vencimento básico. Outro 
elemento que não terá complexidade para ser calculado será a contribuição 
previdenciária.”

O texto da lei em referência é o seguinte:

“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)”.”

Na cultura jurídica brasileira percebe-se um vício decorrente da má compreensão da 
escola positivista, segundo o qual entende-se como direito tudo aquilo que está nos limites 
do texto da norma.

A fim de evitar-se a criação de situações paradoxais ou mesmo de lacunas 
insolúveis é necessário compreender a ordem jurídica como um sistema, dela extraindo-se 
valores a fim de se alcançar as hipóteses fáticas que nem sempre estão claramente 
descritas na fórmula legal, bem como de realizar-se o controle das próprias leis.

O caso da criação da lei estadual n° 2.453/2011 serve de exemplo para os dois 
sistemas de compreensão da ordem jurídica ora citados. Percebe-se que o motivo de 
criação desta lei está na concepção da administração pública de que os diversos elementos 
em contra cheques de servidores implantados por força de ordem judicial e que tenham 
natureza jurídica de vencimento básico somente podem ser considerados como sendo um 
caso forem reunidos numa única rubrica. Trata-se de pensamento baseado na primeira 
corrente abordada.

Na verdade trata-se de uma visão atrofiada do princípio da legalidade, que na 
verdade estaria sendo empregado como um princípio da “literalidade” (palavra utilizada para 
ilustrar a base do pensamento, pois não existe esse princípio). É que se o servidor público 
tem direitos que são calculados sobre o vencimento básico, então, o administrador não 
precisa agrupar as verbas com essa natureza numa só rubrica para poder realizar o cálculo 
sobre a soma dessas verbas. Basta desenvolver mentalmente um procedimento 
interpretativo que estará cumprindo o princípio da legalidade ao assegurar os direitos do 
servidor que requeiram cálculo sobre o vencimento básico.

O que se percebe é a falta de organização na administração pública nas mais 
singelas de suas atividades e por conta disso o Poder Judiciário sendo invocado para 
corrigir tais falhas. Com isso já ingressamos numa era em que o Estado vem sendo 
governado em grande parte pelas decisões proferidas pelo Poder Judiciário. Isso é um 
fenômeno político grave e que requer providências para que as coisas voltem a sua ordem, 
ao menos para estarem alinhadas às notáveis teorias produzidas pelas mais brilhantes 
mentes da humanidade e que devem sustentar nossas condutas, sob pena de colapso.

No caso da parte requerente além do vencimento básico ela tem apenas mais um 
elemento com a mesma natureza jurídica, portanto, desnecessário provimento para 
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unificação, em especial porque o entendimento desse juízo é no sentido de que todos os 
acréscimos conquistados judicialmente devem ser agrupados numa segunda rubrica como 
forma de facilitar o cálculo de benefícios e ônus, mas sem prejudicar o entendimento do 
histórico da evolução dos vencimentos do servidor.

O que pode fazer o servidor é intentar uma ação para obrigar a administração a 
considerar a rubrica “VENCIMENTO DJ (Adicional de Isonomia)” em todos os cálculos que 
tiverem por base de cálculo o vencimento básico.

Posto isto, julgo IMPROCEDENTE o pedido (CPC 285-A).

DECLARO RESOLVIDO o mérito (CPC 269, I).

Sem custas e sem honorários.

Publicação e registro com o lançamento no SAP.

Intimação pelo diário da justiça.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

Porto Velho-RO, sexta-feira, 9 de agosto de 2013.

Johnny Gustavo Clemes 
Juiz de Direito

RECEBIMENTO
Aos  ____ dias do mês de Agosto 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 
1419/2013.


