
RECURSO INOMINADO 0121268-18.2020.8.19.00 

RECORRENTES: FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOPREVIDÊNCIA e ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO 

RECORRIDO: LUIZ DA FONTE DAVID 

  

RI. PREVIDENCIARIO ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE A 

APLICAÇAO DA LEI FEDERAL 13954/19 REDUZIU SEUS 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGA QUE VEM 

SOFRENDO INDEVIDOS DESCONTOS A TÍTULO DE 

CONTRIBUIÇÃO   PREVIDENCIÁRIA,   ANTES   CALCULADA   

SOBRE   O   SOLDO,   COTAS   DE   SOLDO   E   

GRATIFICAÇÕES INCORPORÁVEIS, NO PERCENTUAL DE 

14% DO QUE EVENTUALMENTE EXCEDESSE AO LIMITE 

MÁXIMO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS).PEDIDO DE .SENTENÇA 

MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo FUNDO ÚNICO DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 

RIOPREVIDÊNCIA e ESTADO DO RIO DE JANEIRO em face da 

sentença anexada as fls. 163/166 que julgou procedente o pedido 

nos seguintes termos: “Sentença Dispensado o relatório na forma 

do art. 38 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009. Trata-se   

de   ação   movida   por   policial   militar   aposentado,   em   face   

do   FUNDO   ÚNICO   DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO - RIOPREVIDÊNCIA e do ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO, por meio da qual alega que vem sofrendo indevidos 

descontos a título de contribuição   previdenciária,   antes   

calculada   sobre   o   soldo,   cotas   de   soldo   e   gratificações 

incorporáveis, no percentual de 14% do que eventualmente 

excedesse ao limite máximo para os benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social (INSS); e que, por força da Lei federal nº 

13.954/19, teve a alíquota reduzida para 9,5% mas a base de 

cálculo majorada para o total da remuneração (proventos); o que 

gerou uma indireta redução salarial. Pede, assim, que o desconto 

previdenciário de 9,5%, instituído pela Lei nº 13.954/2019, seja 
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aplicado com incidência apenas sobre o valor dos seus proventos 

que ultrapassem o teto simples do RGPS, na forma do § 18, do art. 

40 da Constituição Federal, que não foi revogado, afastando-se 

incidentalmente a expressão "totalidade da", do art. 24-C do 

Decreto-Lei nº 667, de 02 de julho de 1969, incluído pelo art. 25 da 

Lei 13.954/2019, por contrariar o citado texto constitucional, ainda 

em   vigor;   ou   que   seja   exonerado   da   contribuição   

previdenciária   instituída     pela     Lei     nº 13.954/2019, 

retornando à forma como era realizada em janeiro de 2020, no 

percentual de 14%, com incidência apenas sobre o valor que 

ultrapassar o teto simples do RGPS, na forma do § 18, do art. 40, 

da CF/88. Pede, ainda, a consequente devolução dos valores 

descontados a maior.  Os   réus   sustentam   a   legalidade   e   a   

constitucionalidade   dos   descontos   promovidos,   já   que 

consonantes com a Reforma Previdenciária, tendo a EC nº 

103/2019 atribuído à União Federal a competência privativa para 

legislar sobre inatividade e pensões dos policiais e bombeiros 

militares, de modo que a Lei nº 13.954/2019, ao alterar o Decreto nº 

667/69, acrescentando o art. 24-C, igualou a contribuição 

previdenciária sobre   proventos e pensões dos militares estaduais 

aos militares das Forças Armadas. Com efeito, a EC nº 103/2019 

outorgou à União Federal a competência para ditar normas GERAIS 

sobre inatividade e pensões dos militares estaduais. No entanto, 

aquela Emenda Constitucional não atribuiu à União competência 

para dispor sobre as suas remunerações, até porque o custeio dos 

vencimentos, remunerações ou subsídios dos militares estaduais é 

realizado pelos respectivos Entes Federativos, a partir de prévia 

dotação orçamentária. Entender   de   forma   diversa   implicaria   

em   verdadeira   violação   aos   princípios   fundamentais 

consagrados em nossa Carta Magna, na medida em que o 

federalismo é a forma de Estado pela qual   o   Brasil   se   

organizou,   estando   assegurado,   no   art.   1ºda   CRFB/88,   que   

"a   República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 

Estado Democrático de Direito (...)" De acordo com o pacto 

federativo, os entes federados são dotados de autonomias 

administrativa, política, tributária e financeira necessárias para 

manter o equilíbrio estabelecido entre eles para a constituição do 

Estado Federal. Nessa linha, qualquer alteração promovida pelo 

Constituinte Derivado não pode violar a política de descentralização 
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federativa de Poder. Por tal razão, a correta interpretação da nova 

redação do art. 22, XXI, da CRFB/88, é no sentido de que sua 

competência legislativa cinge-se à edição de normas puramente 

gerais, sem extrapolar e adentrar nas  especificidades de cada 

Estado. E tanto é assim que, apesar da promulgação da EC   

103/2019,   alguns  dispositivos  constitucionais  sobre   os   

militares  estaduais  permaneceram inalterados, a exemplo do § 1º, 

do art. 42, que requer lei estadual específica para dispor sobre as 

matérias do art. 142, § 3º, inciso X. Diante disso, a Lei nº 

13.954/2019, que, dentre outros objetivos, visou a alterar o Decreto-

Lei nº 667/69  para   reestruturar  a carreira   militar  e dispor  sobre  

o  Sistema   de  Proteção  Social  dos Militares,   não   se   aplica   

em   sua   integralidade   aos   Estados   federados,   ao   contrário   

do   que sustentam os réus. Ou seja, se é certo que a União Federal 

tem competência para dispor sobre normas gerais, inclusive 

destinadas aos militares estaduais; é igualmente correto que cabe 

aos Estados a edição de normas específicas, complementares e/ou 

suplementares. Em suma, a criação de normas gerais por parte da 

União não pode restringir a competência dos Estados para detalhar 

as matérias que lhe cabem, não estando aquela autorizada a fazê-

lo, sob pena de ferir de morte o pacto federativo e interferir na 

administração dos demais entes. Dito isso, não parece razoável que 

a Lei nº 13.954/2019 se aplique aos Estados no que concerne à 

fixação de alíquotas das contribuições previdenciárias. A uma, na 

medida em que se mantém hígida a norma constitucional inserta no 

art. 42, § 1º, que dispõe expressamente que cabe à lei estadual 

específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, nas 

quais se incluem a remuneração do militar, a qual restará 

diretamente impactada pela tributação sobre ela incidente. A duas, 

porque o Regime Previdenciário dos servidores estaduais, sejam 

eles civis ou militares, tem impacto direto nas finanças e orçamento 

do Estado, de modo que cada um deve se organizar da forma que 

entender melhor, autonomamente e sem ingerência da União 

Federal.  E, nessa toada, certamente a definição de alíquota não 

compõe o conteúdo de "norma geral" designado pelo Constituinte 

em matéria tributária, sendo necessário permitir que cada ente da 

federação defina a alíquota da contribuição devida por seus 

servidores e pensionistas, com vistas a viabilizar uma decisão 

coerente com a sua realidade, não podendo, assim, as normas 

gerais federais fragilizar o equilíbrio financeiro de suas contas. 
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Ademais, o art. 149, § 1º, da CRFB/88, com a redação dada pela 

EC nº 103/2019, previu a competência concorrente entre União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios para a instituição das 

contribuições para custeio do regime próprio de previdência social. 

Por tais razões, entendo que se revela inconstitucional a Instrução 

Normativa nº 05/2020 Ministério da Economia, estipulando que 

"ficam suspensas a eficácia das regras previstas na legislação dos 

Estados e do Distrito Federal sobre inatividades e pensões dos 

militares que conflitem com as normas gerais". Corroborando tal 

entendimento, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo 

Tribunal Federal, deferiu tutela de urgência na Ação Cível Originária 

(ACO) 3396, para determinar que a União se abstenha de aplicar 

qualquer sanção legal ou administrativa ao Estado de Mato Grosso 

em razão da cobrança da alíquota de contribuição previdenciária de 

policiais e bombeiros militares em percentual diverso (14%) do 

aplicável aos militares das Forças Armadas e seus pensionistas 

(9,5%). Segundo noticiado pelo E. STF, "o relator classificou de 

'consistente' o argumento de que, se os militares estaduais integram 

o regime próprio de previdência do estado, o valor da sua 

contribuição previdenciária deve ser definido por legislação 

estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob 

pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso 

de déficit, cabe ao estado, e não à União, a complementação dos 

recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a 

cada regime. Na ação, o Estado de Mato Grosso explica que editou 

lei complementar (LC 654 /2020) para alterar disposições sobre o 

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores civis e 

militares estaduais, com a fixação da alíquota de 14%. Segundo o 

estado, ao estabelecer a alíquota de 9,5% para militares estaduais 

ativos, inativos e seus pensionistas, a Lei federal 13.954/2019 

extrapolou a sua competência legislativa (XXI do artigo   22   da   

Constituição),   pois   incumbe   aos   estados,   mediante   estudos   

atuariais,   definir   o percentual   de   contribuição   incidente   sobre   

a   remuneração,   os   proventos   e   as   pensões   dos militares e 

bombeiros militares estaduais necessário ao custeio dos benefícios 

previdenciários de inativação e pensão, em atenção às 

particularidades da sua realidade fiscal e orçamentária." Cabendo,   

portanto,   à   legislação   estadual   a   definição   do   regime   de   

aposentadoria   dos   seus servidores, sejam eles civis ou militares, 

o que inclui a fixação da alíquota e base de cálculo da contribuição 
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previdenciária, que como espécie tributária que é, tem a finalidade 

de financiar o sistema previdenciário;  deve prevalecer o disposto 

no art. 33 da Lei nº 3.189/99. No que tange ao § 18, do art. 40, da 

CRFB/88, não há amparo constitucional para sua aplicação aos 

militares estaduais, já que o art. 40 rege apenas o regime 

previdenciário dos servidores públicos das Administrações Públicas 

direta e indireta (autárquica e fundacional), em conformidade com o 

art. 39. Por sua vez, o art. 42, § 1º, da CRFB/88, não faz qualquer 

remissão àquela norma, mas apenas ao seu art. 40 § 9º. Ocorre 

que a Lei nº 3.189/99, aplicável também aos militares estaduais, 

expressamente cuida da base de cálculo da contribuição 

previdenciária de seus servidores, dispondo, em seu art. 34, I, que 

incidirá "para os membros do Poder Judiciário, do Ministério 

Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas e os 

servidores públicos estatutários inativos, o montante de seus 

proventos de aposentadoria que exceder o limite máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 

social de que trata o art. 201, combinado com o art. 40, § 21, ser for 

o caso, ambos da Constituição da República". Por força disso, 

independentemente da alíquota adotada, entendo que a base de 

cálculo para a incidência da contribuição previdenciária sobre os 

proventos da inatividade do servidor público, civil ou militar, deve se 

orientar pela referida norma, ou seja, equivale ao montante que 

ultrapassar o teto do RGPS/INSS. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, resolvendo o mérito na forma do art. 

487, I, do CPC, para: (i) RECONHECER o direito do autor de ter 

sua contribuição previdenciária descontada em conformidade com 

os art. 33 e 34 da Lei nº 3.189/99, devendo os réus se abster de 

efetuar novos descontos com fundamento na Lei 13.954/2019; bem 

como (ii) CONDENAR os réus   a   devolverem   o   excedente   

descontado   ao   autor,   até   a   regularização   dos   descontos 

(cumprimento do item anterior), acrescido de juros moratórios de 

1% ao mês, a partir do trânsito em julgado (Súmula 188, do STJ), e 

correção monetária, com base na Selic, desde a data do pagamento 

indevido, tudo em conformidade com o Tema 810, do STF. Sem 

custas e honorários advocatícios. Certificado  o  trânsito  em  

julgado  e  nada  mais  se  requerendo,  dê-se   baixa   na  

distribuição  e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe .  

Rio de Janeiro, 28/08/2020.Rosana Albuquerque França - Juiz de 

Direito.” 
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Cuida-se de demanda na qual o autor requer a concessão de tutela 

de urgência sejam   cessados   os   descontos   de   contribuição   

previdenciária sobre os proventos de aposentadoria (ou pensão) 

com base nas alterações promovidas pela EC 103/19 c/c Lei nº 

13.954/19 c/c art. 24-C do Decreto nº 667/69 c/c art. 3º-A da Lei 

3.765/60, restabelecendo-se  os  descontos  previdenciários  com  a  

observância  da  faixa  de  isenção prevista  no  §  21, art.  40,  da  

CR/88,  com  alíquota  de  14%,  conforme  o  artigo  33  da  Lei 

3.189/1999.  Pleiteia também  a  restituição  das  contribuições  

efetivadas  desde  quando  foi iniciada a aplicação das alterações 

promovidas pela EC 103/19.Aduz que a referida emenda 

constitucional não é autoaplicável, e portanto, a Lei nº 13.954/19 e o 

Decreto nº 667/69 c/c art. 3º-A da Lei 3.765/60, padecem de 

inconstitucionalidade, uma vez que a aplicação da alíquota do 

desconto previdenciário ali prevista incide sobre todo o seu 

vencimento, o que acarretou a redução dos seus proventos de 

aposentadoria, ferindo pois o comando do art. 7º, VI, da 

Constituição Federal,   bem como violando o tempus regit actum, o 

direito adquirido e o princípio da igualdade. 

Recurso Inominado do FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  –  RIOPREVIDÊNCIA  e  o  

ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO cujas razões recursais se 

encontram em index 187/202 alegando que a  EC  103/19  alterou  

a  redação  do  inciso  XXI,  do  art.  22,  da CR/88,  atribuindo  à  

União  da  competência  privativa  para  legislar  sobre  inatividade  

e pensões dos policiais e bombeiros militares; A partir de sua nova 

competência, o Congresso Nacional editou a Lei nº 13.954, de 16 

de dezembro de 2019, que alterou o Decreto nº 667, de 02 de julho 

de 1969, que trata da reorganização das polícias militares e os 

corpos de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios  e  do  

Distrito  Federal,  acrescentando  ao  mesmo  o  art.  24-C,  o  qual  

iguala a contribuição  previdenciária  sobre  proventos  e  pensões  

dos  militares  estaduais,  aos militares das Forças Armadas; que o  

referido  dispositivo  estabeleceu  que  a contribuição previdenciária 

sobre proventos e pensões dos militares estaduais incide sobre a 

totalidade da remuneração, deve ter base de cálculo e alíquota 

iguais às aplicadas aos militares das Forças Armadas; que a 

alteração  constitucional  introduzia  pela  EC  103/19,  bem  como  

as alterações legislativas realizadas com base nela, são válidas e 

possuem aplicabilidade plena e imediata. Como estão em pleno 
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vigor, em atenção ao princípio da legalidade, as novas regras estão 

sendo devidamente observadas no âmbito do Estado do Rio de 

Janeiro, como não poderia ser diferente; que  como  já  há  muito  

consolidado  na  jurisprudência,  não  existe  direito adquirido a 

regime jurídico, não havendo que se falar em qualquer direito à 

imunidade tributária ou à alíquota e base de cálculo específica de 

contribuição previdenciária sobre proventos e pensões; invoca 

PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. Requer a reforma da sentença 

para que os pedidos sejam julgados improcedentes. 

Contrarrazões anexadas às fls.214/241.   

É o relatório. Passo a votar.  

VOTO 

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de 

admissibilidade, conheço do recurso.   

Trata-se da contribuição   previdenciária sobre os proventos de 

aposentadoria (ou pensão) com base nas alterações promovidas 

pela EC 103/19 c/c Lei nº 13.954/19 c/c art. 24-C do Decreto nº 

667/69 c/c art. 3º-A da Lei 3.765/60. 

Com efeito, a sentença não merece qualquer reparo. 

O E. Supremo Tribunal Federal já possui diversos precedentes no 

sentido de serem de iniciativa privativa do Chefe do Poder 

Executivo os projetos de leis que envolvam o regime jurídico de 

servidores públicos, o provimento de cargos, estabilidade e 

aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a 

inatividade, cujo custeio deve se pautar na dotação orçamentária, e 

como ressaltado na sentença a “outorga à União Federal a 

competência para ditar normas GERAIS sobre inatividade e 

pensões dos militares estaduais”, não atribuiu à União competência 

para dispor sobre as suas remunerações. 

Voto no sentido de manter a sentença recorrida pelos próprios 

fundamentos, na forma do art.  46 da Lei 9.099/95, com a 

condenação do recorrente ao pagamento de honorários 

advocatícios arbitrados  no percentual de 10% do valor da causa, 

sem custas ante a isenção legal . 

Com o trânsito em julgado, devolva-se à origem.  

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020. 
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