
EMENDA CONSTITUCIONAL No 38, DE 12 DE JUNHO DE 2002

Acrescenta o art. 89 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incorporando os Policiais Militares do 
extinto Território Federal de Rondônia aos Quadros da União.

c Publicada no DOU de 13-6-2002.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3o do art. 60 da Constituição Federal, 
promulgam a seguinte Emenda ao texto Constitucional:
Art. 1o O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte art. 89:
 “Art. 89. Os integrantes da carreira policial militar do ex-Território Federal de Rondônia, que comprova da mente se encon-

travam no exercício regular de suas funções prestando serviços àquele ex-Território na data em que foi transformado em 
Estado, bem como os Policiais Militares admitidos por força de lei federal, custea dos pela União, constituirão quadro em 
extinção da administração federal, assegurados os direitos e vantagens a eles inerentes, vedado o pagamento, a qualquer 
título, de diferenças remuneratórias, bem como ressarcimentos ou indenizações de qualquer espécie, anteriores à promul-
gação desta Emenda.

 Parágrafo único. Os servidores da carreira policial militar continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia na con-
dição de cedidos, submetidos às disposições legais e regulamentares a que estão sujeitas as corporações da respectiva 
Polícia Militar, observadas as atribuições de função compatíveis com seu grau hie rárquico.”

Art. 2o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 12 de junho de 2002.

Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado Aécio Neves, Presidente; Deputado BArBosA Neto, 2o Vice‑Presidente; 
Deputado NiltoN cApixABA, 2o Secretário; Deputado pAulo rochA, 3o Secretário; Deputado ciro NogueirA, 4o 

Secretário
Mesa do Senado Federal: Senador rAmez teBet, Presidente; Senador edisoN loBão, 1o Vice‑Presidente; Senador 

cArlos WilsoN, 1o Secretário; Senador ANtero pAes de BArros, 2o Secretário; Senador roNAldo cuNhA limA, 3o 
Secretário; Senador mozArildo cAvAlcANti, 4o Secretário


