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AÇÃO DIREITA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA 
LEI QUE ESTABELECE VANTANGENS 
PREVIDENCIÁRIAS AOS POLICIAIS 
CIVIS DO ESTADO DE RONDÔNIA. 
INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E 
PARIDADE REMUNERATÓRIA. 
PROVENTOS COM ACRÉSCIMO À 
ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. REQUISITOS 
DIFERENCIADOS. CÁLCULO DA 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
COM BASE EM TEMPO DE SERVIÇO. 

 
 
 

1.   O Plenário do Supremo Tribunal Federal finalizou, no dia 10/11/2020, o 
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.039/RO, cuja temática, 
resumidamente, envolve a constitucionalidade de lei estadual de Rondônia que 
estabelece vantagens previdenciárias aos policiais civis no que diz respeito aos 
requisitos de acesso à aposentadoria, bem como à metodologia de cálculo. 

2.  Nesse sentido, passados mais de 7 anos de tramitação na Corte Suprema, 
o Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da ação direta e, nessa parte, declarou 
a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 45 e dos §§ 1º, 4º, 5º e 6º do artigo 91-A da 
Lei Complementar nº 432/2008, na redação que lhes conferiu a Lei Complementar nº 
672/2012. 

3.  Eis o conteúdo normativo dos dispositivos declarados inconstitucionais: 

“Art. 45. No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares 
de cargo efetivo, salvo as hipóteses de aposentadoria dos artigos 46, 48 e 51, 
será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, 
utilizando como base para as contribuições do servidor aos regimes de 
previdência a que esteve vinculado, correspondente a 80% ([...]) de todo o 
período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da 
contribuição, se posterior àquela competência.  



 

[...] 
§ 12. Os proventos e outros direitos do Policial Civil do Estado Inativo e 
Pensionista serão calculados de acordo com o disposto no artigo 91-A e 
seus parágrafos e artigo 30, inciso III e, revistos na mesma proporção e 
na mesma data, sempre que se modificar a remuneração ou subsídio do 
Policial Civil da ativa.” 
 
Art. 91-A (…)  
 
§ 1º. O Policial Civil do Estado de Rondônia passará para a inatividade, 
voluntariamente, independente de idade mínima, com proventos integrais e 
paritários ao da remuneração ou subsídio em que se der a aposentadoria, aos 
30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte com 20 (vinte) anos de 
tempo efetivo de serviço público de natureza estritamente policial, a exceção 
da aposentadoria por compulsória que se dará aos 65 (sessenta e cinco) anos.  
[…] 
 
§ 4 °. 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 e desde que: 
[…] 
§ 5º. Os proventos da aposentadoria de que trata este artigo terão, na data de 
sua concessão, o valor da totalidade da última remuneração ou subsídio do 
cargo em que se der a aposentadoria e serão revistos na mesma proporção e 
na mesma data, sempre que se modificar a remuneração ou subsídio dos 
servidores em atividade, considerando sempre a data de ingresso do servidor 
na Categoria da Polícia Civil em virtude das variáveis regras de aposentação e 
da legislação em vigor.  
§ 6º. Serão estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens 
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, incluídos os casos de 
transformação ou reclassificação do cargo ou da função em que se deu a 
aposentadoria aos servidores da Categoria da Polícia Civil que tenham 
paridade e extensão de benefícios de acordo com a legislação em vigor.” 
 

4.  Nesse sentido, entendeu o Supremo Tribunal Federal que, embora os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios gozem que competência legislativa 
concorrente para elaborar leis que regulamentem a aposentadoria de seus servidores, 
o regramento não pode  criar situações que os distingam substancialmente dos servidores 

dos demais entes da federação. 

5.  É dizer, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem, no exercício 
da competência legislativa conferida pela Constituição da República, elaborar leis que 



 

regulamentem a aposentadoria dos seus servidores, desde que não desbordem do 
conteúdo do art. 40 da própria Constituição. 

6.  Com relação ao art. 45 §12 da norma impugnada, que diz respeito à 
manutenção da paridade remuneratória, entendeu a Corte que referido critério de 
reajustamento de benefício previdenciário foi extinto com o advento da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, sendo substituído pela preservação, em caráter 
permanente, do valor real do benefício com os mesmo critérios aplicados aos benefícios 
do Regime Geral de Previdência Social; logo a inconstitucionalidade residiria no fato de 
a legislação estadual assegurar referido critério de correção sem trazer qualquer regra 
de transição para o exercício deste direito, o que violaria o art. 40, § 8º da CF/88, o que 
colocaria os servidores em situação de desigualdade. 

7.  De outro norte, com relação à manutenção da integralidade, proventos 
calculados com base na última remuneração, previsto na lei estadual, art. 91-A, § 5º, 
entendeu o Supremo Tribunal Federal que a integralidade deve ser entendida como 
proventos iguais à última remuneração, ao passo que os proventos integrais se 
relacionam à possibilidade de recebimento de 100% da média dos 80% maiores 
salários de contribuição que farão parte da base de cálculo da aposentadoria dos 
policiais civis; logo, tendo a Emenda Constitucional nº 41/2003 extinguido o direito à 
integralidade, assim entendida a última remuneração, entenderam ser inconstitucional 
a manutenção da integralidade de forma indistinta, pois expressamente violaria o art. 
40 § 3º da Constituição Federal. 

8.  Por fim, com relação ao acréscimo de 20% sobre a última remuneração 
nos proventos para o Policial Civil do Estado da última classe, entendeu o Supremo 
Tribunal Federal que a “norma é inconstitucional, por afrontar o art. 40, § 2º, da CRFB, o 

qual dispõe que os proventos de aposentadoria e as pensões, quando de sua concessão, “ 

não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se 

deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão”.  



 

9.  Assim, deve ser consignado que a remuneração do cargo efetivo no qual 
se der a aposentadoria é o limite para a fixação do valor dos proventos, não podendo 
ser estendido ao servidor civil regramento parecido com o adotado na previdência 
castrense em que os militares possuem direito à reforma com remuneração em posto 
acima do ocupado na data da “aposentação”. 

10.  Registre-se, a título de informação, que o tema foi exaustivamente 
debatido e o reconhecimento da inconstitucionalidade se deu por placar apertado, 6 
votos a favor e 4 votos contrários. Outrossim, a legislação analisada é específica do 

Estado de Rondônia e anterior à Reforma da Previdência (aprovada em 

12/11/2020) a qual estabeleceu nítida distinção de regras entre servidores 

públicos federais e estaduais, municipais e distritais. 

11.  Nesse sentido, ressalvada nossa convicção e entendimento pessoal 
contrário à decisão proferida pelo STF, até mesmo em razão de a Emenda 
Constitucional nº 103/2019 franquear maior autonomia no estabelecimento de regras 
de cálculo de proventos de aposentadoria aos entes federativos, fato ignorado no 
acórdão condutor da inconstitucionalidade. 

12.  É importante registrar, ainda, que a decisão se refere especificamente à 
legislação do estado de Rondônia, não gerando, portanto, juízo acerca da 
constitucionalidade das legislações estaduais com teor normativo semelhante. 

13.  São os esclarecimentos para o momento. Para maiores informações acerca 
dos efeitos individuais e as repercussões administrativas e previdenciárias da referida 
decisão, deve o servidor procurar o auxílio de uma consultoria especializada. 

 
Brasília-DF, 16 de novembro de 2020 

 
 

Thais Mª Riedel de Resende Zuba 
OAB/DF 20.001 

José Hailton Diana Lages Júnior 
OAB/DF 39.951 

 


