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CONSULTA JURÍDICA 

O SINPOL-SC elaborou consulta jurídica acerca do recente julgamento da 

ADI 5039/RO, se o julgamento possui repercussão geral. 

Em resumo, visando a maior objetividade desta consulta, e clareza das 

informações, trata-se de ADI proposta pelo Governador do Estado de Rondônia, sob 

a alegação de que as regras de aposentadoria dos policiais civis daquele Estado, 

conferidas pela legislação, são inconstitucionais por não observarem as regras de 

transição das Emendas Constitucionais quanto à integralidade e paridade, além disso, 

também estabelecem, em resumo, que o Policial Civil do Estado de Rondônia fará jus 

a provento igual à remuneração ou subsídio integral da classe imediatamente 

superior, ou remuneração normal acrescida de 20% (vinte por cento) para o Policial 

Civil do Estado na última classe, nos últimos cinco anos que antecederam a passagem 

para a inatividade, considerando a data de seu ingresso na Categoria da Polícia Civil. 

Contudo, o STF entendeu que a legislação no Estado de Rondônia, ao 

reconhecer aos policiais civis o direito à aposentadoria com paridade e integralidade, 

sem observar a regras de transição quanto à data de ingresso no serviço público, nos 

termos das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, viola os §§ 3º e 8º do artigo 

40 da Constituição Federal, e, quanto provento igual à remuneração ou subsídio 

integral da classe imediatamente superior, ou remuneração normal acrescida de 20% 

(vinte por cento) para o Policial Civil do Estado na última classe, entendeu que a 

remuneração do cargo efetivo no qual se der a aposentadoria é o limite para a fixação 

do valor dos proventos. 

Contudo, a ADI 5039 não possui repercussão geral. 

De início, a repercussão geral é instituto processual de competência 

exclusiva do STF, nos recursos (§ 3º do art. 102 da Constituição da República e § 2º 

do art. 1.035 do Código de Processo Civil) nos quais a questão jurídica discutida é 

idêntica e se repete de forma razoável nos tribunais de origem, que podem destacá-
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los e identificá-los como representativos da controvérsia para que, encaminhados aos 

tribunais superiores, tenham solução uniforme.  

Os relatores desses recursos nos tribunais superiores não estão, 

entretanto, vinculados a eles, podendo selecionar outros recursos como 

representativos da controvérsia (§§ 1º, 4º e 5º do art. 1.036 do Código de Processo 

Civil).  

Assim, a ADI 5039/RO não se trata de recurso, e, portando, não é caso de 

repercussão geral, contudo, reafirma o posicionamento que o STF vem adotando 

casos cujo objeto é a integralidade e paridade dos policiais civis, o que pode vir a 

impactar no julgamento do Tema 1019, este sim, com repercussão geral, cujo 

paradigma é o RE 1162672, assim ementado: 

Tema 1019 - Direito de servidor público que exerça 

atividades de risco de obter, independentemente da 

observância das regras de transição das Emendas 

Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial 

com proventos calculados com base na integralidade e na 

paridade. 

Recurso extraordinário em que se examina, à luz dos arts. 40, 

§§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal; 3º, 6º, 6º-A e 7º 

da Emenda Constitucional nº 41/03 e 2º e 3º da Emenda 

Constitucional nº 47/05, se o servidor público que exerce 

atividades de risco e preenche os requisitos para a 

aposentadoria especial tem, independentemente da observância 

das normas de transição constantes das referidas emendas 

constitucionais, direito ao cálculo dos proventos com base nas 

regras da integralidade e da paridade. 

Contudo, embora exista o reconhecimento da repercussão geral da matéria 

em debate, culminando no Tema 1.019/STF, ainda pendente julgamento, não há 
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determinação de suspensão das ações pendentes que tratam sobre a questão (CPC, 

art. 1.035, §5º). 

 

DEBORA NIEMEYER DE ANDRADE 
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