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POLICIAL MILITAR INATIVO. DESCONTO 

DE 9,5% SOBRE O TOTAL DA 

REMUNERAÇÃO APÓS A EDIÇÃO DA LEI 

FEDERAL Nº 13.954/2019. 

IMPOSSIBILIDADE DE LEI FEDERAL 

FIXAR AS ALÍQUOTAS DA 

CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELOS 

MILITARES ESTADUAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.   

  

  

RELATÓRIO  

  

Trata-se   de   ação   de   obrigação   de   fazer   cumulada   

com   cobrança   ajuizada   por  militar reformado, em que visa a 

manutenção do desconto  previdenciário  fixado  pela  Lei  Estadual,  
com  alíquota  de  14%,  com incidência apenas sobre o valor  
que supere o TETO SIMPLES do RGPS, de acordo com a Lei nº 
3.189/1999 c/c art 40, § 18, da CRFB.  

  

Proferida sentença julgando improcedente a pretensão 
autoral.  

  

A parte autora interpôs recurso inominado em 
fls. 97/107 pugnando pela reforma da sentença reiterando os 
argumentos já expostos em sua inicial, em especial que houve uma 

afronta ao pacto federativo, uma vez que, a Lei nº 13.954, de 16 de 
dezembro de 2019, através de seu  Art.  25,  ao  introduzir  o  Art.  24-

C  ao  Decreto-Lei  667/69,  subtraiu  dos  entes  
federativos estaduais  a  possibilidade  de  dispor  sobre  o  
custeio  das  inativações  e  pensões  dos  policiais militares  e  do  
corpo  de  bombeiros  militares  estaduais.  Prossegue  afirmando  que  
em  março  o Estado passou a aplicar uma nova base de cálculo, 
instituída pela Lei Federal    nº 13.954/2019, no percentual  de  

9,5%    sobre  o    valor  dos    proventos    do    autor    que    





ultrapassem    o   teto simples    do  RGPS,  na  forma  do  §  18,  do  

art.  40  da  Constituição  Federal. Requer o restabecimento o 
recolhimento previdenciário instituído pela Lei Estadual nº 3189, 22 
de fevereiro   de   1999,  na   alíquota   de   14% por   cento e a 
restituição, de forma simples, da diferença dos valores indevidamente 
descontados vencidos e vincendos.  

  

Contrarrazões anexadas pelo réu.  
  

É O BREVE RELATÓRIO. PASSO AO VOTO.  

   
Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e 

extrínsecos, o recurso deve ser conhecido.  

  

Assiste razão ao recorrente.   
  

Incide a contribuição para a pensão militar o percentual de 
9,5% por cento sobre os proventos na inatividade, nos termos do art. 
25 da lei nº 13.954/2019.  

  

Os servidores militares possuem regime jurídico próprio, 

que lhes confere tratamento diferenciado (arts. 142 e 143 da 
CRFB/88). Seu sistema remuneratório tem regulamentação remetida à 
lei, na forma do inc. X do art. 142, na qual estarão previstos os 

critérios de contribuição dos ativos ou inativos, bem como de seus 

pensionistas, não sendo possível modificá-los em função da existência 
de tratamento diferente em outro regime.  

  

A questão aqui controvertida decorre do teor da Lei Federal 
nº 13.954 de 2019 que foi promulgada para disciplinar o “Sistema de 
Proteção Social dos Militares”, inserindo na redação do Decreto-lei 667 

de 1969 a seguinte disposição:  

  

“Art. 24-C. Incide contribuição sobre 
a totalidade da remuneração dos militares 

dos estados, do Distrito Federal e dos 
territórios, ativos ou inativos, e de seus 
pensionistas, com alíquota igual à aplicável 

às Forças Armadas, cuja receita é destinada 
ao custeio das pensões militares e da 
inatividade dos militares”.  

  

A referida lei federal foi originada após a edição da Emenda 

Constitucional nº 103 de 2019, conhecida como “Reforma da 
Previdência”, que alterou a redação do inciso XXI do art. 22 da 





Constituição da República, para outorgar à União a competência 

privativa para legislar sobre normas gerais de “inatividades e pensões” 
dos militares estaduais.   

  

Essa alteração teria, na leitura de alguns, aberto espaço 
para uma reforma do sistema previdenciário dos militares estaduais 
mediante lei federal.  

  

Entretanto, tal orientação doutrinária e jurisprudencial não 
pode prevalecer.  

  

Com efeito, não obstante inexistir qualquer decisão 
colegiada do Supremo Tribunal Federal apreciando diretamente a 

questão, certo é que nos autos da Ação Cível Originária (ACO) 3396, o 
Ministro Alexandre de Moraes deferiu tutela de urgência 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%) ao 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”.  

  

Posteriormente, em 05.10.2020, o plenário da Corte Maior, 
por unanimidade, julgou procedente aquela ação para determinar à 

União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer 
das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-
lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso 
continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus 
pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e 
pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-

C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019, nos 
termos do voto do Relator.  

  

Ora, por dedução e consequência lógicas daquele julgado, 
impõe-se concluir que o Supremo Tribunal Federal entendeu que à 
União caberia editar normas gerais sobre as contribuições dos 

militares estaduais, não por força da nova disposição do art. 22, XI, 
(competência genérica), mas sim pela regra preexistente do art. 146, III 
da nossa Carta (competência específica), razão pela qual a Lei Federal 





nº 13.954 de 2019, promulgada como lei ordinária, não poderia 

assumir a condição de instrumento introdutório de norma geral 
tributária, uma vez que tal instrumento deve ser promulgado como lei 
complementar, por força da disposição do art. 146, III.  

  

Assim, a aplicação da regra do art. 24-C do Decreto-lei 667 
de 1969, inserido pela Lei Federal nº 13.954 de 2019, seja como efetiva 

norma de incidência ou como norma geral tributária, não encontra 
respaldo na atual jurisprudência do STF.  

  

Destaque-se, a fim de corroborar a conclusão acima 
esposada,  que recentemente, em janeiro de 2021, o presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, indeferiu duas 

ações ajuizadas pelo Estado do Ceará contra decisão do Tribunal de 
Justiça (TJ-CE) que impediu que fosse fixado, para os militares 
estaduais inativos, o desconto de 9,5% a título de contribuição 
previdenciária, mantendo, assim, a ordem daquela Corte estadual para 
que a cobrança da alíquota voltasse a ser realizada de acordo com a 
sistemática anterior, de 14%.  

  

Por derradeiro, porém não menos importante, vale destacar 
o entendimento esposado pela eminente juíza desta Corte Fluminense, 
Mirela Erbisti, quando do julgamento do processo nº 0144973-
45.2020.8.19.0001, ao qual me filio, no seguinte sentido:  

  

“... A Emenda Constitucional 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 
de raciocínio, qualquer alteração promovida 
pelo Constituinte Derivado não pode violar a 
política de descentralização 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...  

... Desta forma, 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.   

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...”.   

  

Outrossim, não há que se falar em suspensão do feito até o 
julgamento final do I.R.D.R. (incidente de resolução de demanda 





repetitiva) autuado sob o nº 0054174-56.2020.8.19.0000. Como é 

cediço, julgada a admissibilidade do incidente de resolução de 
demanda repetitiva, o relator "suspenderá os processos pendentes, 
individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, 
conforme o caso", consoante o texto do inciso I do artigo 982 do 
CPC/2015. Todavia, em consulta ao site do TJRJ, verifica-se que o 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas foi INADMITIDO em 

acórdão proferido em 31/05/2021.   

  

Desta forma adoto a planilha de cálculos apresentada 
pela parte autora a fl.20, planilha esta que não foi impugnada 
especificamente pela parte ré, para considerar os valores históricos e 
referente ao período de janeiro/20 a julho/20, além das doze parcelas 

vencidas no curso da demanda e devidamente liquidadas, o que perfaz 
a quantia de R$5.069,31.  

  

Quanto aos juros e correção monetária, a questão atinente 
à aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.949/97 nas condenações 
impostas à Fazenda, submetida à sistemática da repercussão geral e 

dos recursos repetitivos, deu origem ao Tema nº 810 junto ao Supremo 
Tribunal Federal – relacionado ao RE nº 870.947/SE – e ao Tema nº 
905 junto ao Superior Tribunal de Justiça – referente ao REsp nº 
1.495.146/MG.  

   

Assim, quanto aos juros e correção monetária, o valor a ser 

restituído deve ser corrigido monetariamente desde cada desconto pelo 
IPCA-E, devendo fluir juros de mora a contar da citação pele mesmo 
índice aplicado para a remuneração das cadernetas de poupança.    

  

Por todos os argumentos acima expostos, entendo que a 
sentença merece reforma.  

  

Isto posto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do 
recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para: (i) 
restabelecer o recolhimento previdenciário instituído pela Lei Estadual 
nº 3.189, 22 de fevereiro de 1999, na alíquota de 14% (quatorze) por 

cento ou outra que sobrevier, incidindo a referida alíquota, apenas 

sobre o que exceder o teto do INSS, previsto §18º do Art. 40 da CRFB; 
(ii) condenar o réu a restituir o excedente descontado no período 
de janeiro/20 a julho/20, além das doze parcelas vencidas no curso da 
demanda e devidamente liquidadas, o que perfaz o total 
de R$5.069,31 (cinco mil e sessenta e nove reais e trinta e 
um centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E a contar de cada 

pagamento vencido e acrescida de juros de mora pelo mesmo índice de 
remuneração da caderneta de poupança a contar da citação.  





 

Sem condenação em custas e honorários ante o provimento 
do recurso, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.  

  

 Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2021.  
  

SUZANE VIANA MACEDO  

Juíza Relatora  
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