
Recurso inominado nº 0103017-49.2020.8.19.0001. Recorrente: WILSON 

DANTAS MARTINS. Recorrido: FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOPREVIDÊNCIA. Recurso inominado 

interposto pelo Autor. R E L A T Ó R I O. Trata-se de ação movida por WILSON 

DANTAS MARTINS em face do FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOPREVIDÊNCIA, na qual a parte 

autora pretende que 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 § 

18, 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. O 

FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO – RIOPREVIDÊNCIA apresentou contestação às fls. 34/49. Sentença 

proferida às fls. 65/68, que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido. Recurso 

inominado interposto às fls.83/92, alegando que inicialmente, ao contrário do 

que relatou a sentença recorrida, o caso concreto, não se trata de militar inativo 

visando o reconhecimento ao duplo teto do regime geral, previsto no § 21, do 

Art. 40, da CRFB, uma vez que o recorrente não é portador de doença 

incapacitante. Conforme narrado na exordial, o militar inativo, visa o 

restabelecimento do desconto previdenciário, da forma como era na Lei 

Estadual nº 3189, de 22 e fevereiro de 1999, que instituiu o Fundo Único de 

Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, o desconto 

previdenciário deverá incidir apenas sobre o que exceder o teto do regime 

geral, previsto no §18, do Art. 40 da CRFB. Alegasse que o direito perseguido 

na presente demanda, está fundamentado no fato da Lei nº 13.954 de 2019, 

estar eivada de inconstitucionalidades. Afirmasse também que está 

demonstrado de forma inequívoca, que a instituição de alíquota de contribuição 

aplicável aos militares e bombeiros militares estaduais ativos, inativos e seus 

pensionistas, constitui matéria de exclusiva competência do ente federado, 

razão pela qual, deve retornar à vigência a lei estadual supracitada, incidindo a 

alíquota previdenciária, apenas sobre o teto do Regime Geral da Previdência, 

bem como a condenação do réu, na restituição dos valores descontados 

indevidamente. Assim, requer o Recorrente o recebimento e por ocasião do 

julgamento do mérito, o provimento do presente recurso, para fins de reformar 

a sentença recorrida, acolhendo-se assim os pedidos da exordial, para fins de 

garantir ao recorrente, a suspensão do desconto previdenciário instituído pelo 

Art. 25, da Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que introduziu o Art. 24- 

C no Decreto-Lei 667 de 2 de julho de 1969, restabelecimento assim os 

descontos previdenciários regidos pela Lei Estadual nº 3189, de 22 e fevereiro 

de 1999, com a condenação do recorrido, nos valores descontados 

indevidamente. Contrarrazões interpostas às fls.104/119. É o relatório. VOTO. 

DECIDO. De início, PASSO A ADOTAR NOVO ENTENDIMENTO. Cuida-se de 

demanda, mediante a qual pretende-se a suspensão dos descontos, a título de 

contribuição previdenciária, nos proventos de inatividade do autor, Policial 





Militar, no percentual de 9,5% sobre base de cálculo inferior ao teto do INSS, 

com a consequente restituição dos valores descontados. A sentença julgou 

improcedentes os pedidos, tendo contra ela se insurgido a parte autora, que 

interpôs o presente recurso inominado, requerendo a reforma e a procedência 

dos pedidos formulados na inicial. Como é cediço, incide contribuição 

previdenciária para os militares no percentual de 9,5% por cento sobre os 

proventos de 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), sendo que seu sistema 

remuneratório tem regulamentação remetida à lei, na forma do inciso X do art. 

142, na qual estão previstos os critérios de contribuição dos ativos ou inativos, 

bem como dos pensionistas, não sendo possível modificá-los em função da 

existência de tratamento diferente em outro regime. Cinge-se a controvérsia 

acerca do teor da Lei Federal nº 13.954/ 2019, que foi promulgada para 

disciplinar o Sistema de Proteção Social dos Militares, inserindo na redação do 

Decreto-Lei n° 667/1969 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 

legislação surgiu após a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, 

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 dos militares estaduais inativos e 

pensionistas. Segundo parte da doutrina e da jurisprudência, a citada alteração 

teria permitido a reforma do sistema previdenciário dos militares estaduais, por 

intermédio de lei federal. Entretanto, tal orientação não deve prevalecer, como 

a seguir explanado. Sobre a matéria, não obstante não haver decisão 

colegiada do Supremo Tribunal Federal apreciando diretamente a questão, 

certo é que nos autos da Ação Cível Originária (ACO) n° 3396, o Ministro 

Alexandre de Moraes deferiu pleito de antecipação de tutela, para determinar 

que a União se abstivesse 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 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 a dita ação para determinar à União que se abstenha de 

aplicar ao Estado de Mato Grosso quaisquer das providências previstas no art. 

7º da Lei n° 9.717/1998 ou negar 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 n° 667/1969, com a redação dada pela Lei n° 

13.954/2019, nos termos do voto do Relator. Depreende-se do julgado 

supramencionado 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 da CRFB, em seu art. 22, XI, (competência 

genérica), mas sim diante da regra preexistente do art. 146, III, (competência 

específica), razão pela qual a Lei Federal nº 13.954/2019, 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. Por conseguinte, a 

aplicação da regra do art. 24-C do Decreto-Lei n°667/ 1969, inserida pela Lei 

Federal nº 13.954/2019, 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 explicitada, que 

recentemente, em janeiro de 2021, o presidente do Supremo Tribunal Federal, 

Ministro Luiz Fux, indeferiu duas ações ajuizadas pelo Estado do Ceará contra 

decisão do Tribunal de Justiça (TJCE), que impediu 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, qual seja 14%. Na mesma linha de entendimento, vale a transcrição 

do julgado proferido por e. magistrada desta Corte Estadual, Mirela Erbisti, na 

ocasião do julgamento da ação nº 0144973-45.2020.8.19.0001: "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. Por todos 

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

impugnação aos valores apresentados pelo autor não merece acolhimento, 

pois o réu não o fez de forma especificada, com a apresentação do montante 

que seria devido, sendo certo que não é possível o requerimento da 

Rioprevidência de expedição de oficio a Rioprevidência, posto incompatível 

com o rito dos juizados, e porque incumbe ao próprio réu a demonstração dos 

fatos modificativos, extintivos ou impeditivo do direito de crédito do autor, nos 

termos do artigo 373, inciso II do CPC. O autor, por sua vez, indicou 

corretamente a diferença obtida na subtração do montante decorrente da 

aplicação de 9,5% sobre o total de rendimentos e o valor que devido com base 

na fórmula legalmente incidente ao caso concreto. O autor indicou o valor 

histórico total do período R$ 5.575,58 ( jan/2020 a abril/2020). Os juros e 

correção monetária devem obedecer ao disposto no Enunciado nº 36 do Aviso 

Conjunto TJ Cojes 15/17, que está em consonância com o Tema 810 do STF. 

Diante do exposto, CONHEÇO o recurso, eis que presentes seus requisitos de 

admissibilidade e DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, para: 

condenar o réu a suspender os descontos efetivados nos proventos do autor, 

no percentual de 9,5% a título de contribuição militar, sobre base de cálculo 

inferior ao teto do INSS, determinando, em consequência, o restabelecimento 

do recolhimento previdenciário instituído pela Lei Estadual nº 3189, de 22 de 

fevereiro de 1999, que dita alíquota de 14% (quatorze) por cento ou outra que 

sobrevier, incidindo a referida alíquota, apenas sobre o que exceder o teto do 

INSS, conforme art. 40, §18, da CRFB; (ii) condenar o réu ao pagamento de R$ 

5.575,58, referente ao excedente descontado nos meses de jan/2020 a 

abril/2020, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a contar de cada pagamento 

vencido e acrescido de juros de mora, pelo mesmo índice de remuneração da 

caderneta de poupança a partir da citação. Sem condenação ao pagamento de 

custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso. Rio de Janeiro, 

13 de dezembro de 2021. ELISABETE FRANCO LONGOBARDI. Juíza 

Relatora. 
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