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RECURSO INOMINADO. BOMBEIRO 

MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA.  ALÍQUOTA SOBRE 

O TOTAL DA REMUNERAÇÃO APÓS A 

EDIÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 

13.954/2019. NÃO CONCESSÃO DE 

EFEITO SUSPENSIVO.  SEÇÃO CÍVEL 

QUE INADMITIU IRDR SOBRE O TEMA 

(PROC. Nº 0054174-56.2020.8.19.0000).   

IMPOSSIBILIDADE DE LEI FEDERAL 

FIXAR AS ALÍQUOTAS DA 

CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELOS 

MILITARES ESTADUAIS.  TEMA Nº 

1177).  CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS QUE DEVEM SER FIXADOS 

COM BASE NOS TEMAS Nº 810/STF E 

905/STJ.  INCIDÊNCIA DO IPCA-E ATÉ 

O TRÂNSITO EM JULGADO E, A 

PARTIR DE ENTÃO, DA TAXA SELIC.  

NECESSIDADE DE RESSALVA 

QUANTO À EDIÇÃO DE LEI 

POSTERIOR, QUE, NA HIPÓTESE, É A 

LEI 9537/2021. PROVIMENTO PARCIAL 

DO RECURSO. 
 

Trata-se de recurso inominado (fls. 122/143) interposto em face da 

sentença prolatada às fls. 106/108 que julgou “PROCEDENTE o 

pedido, para condenar o réu a restituir o valor de R$ 31.479,32 

(trinta e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e dois 

centavos), devidamente corrigido pelo IPCA-E, e acrescido de juros 

de mora pelo índice da caderneta de poupança desde a citação 

(Enunciado nº 36, do Aviso Conjunto TJ/COJES nº 15/2017), ficando 





ressalvado ao réu o direito de efetuar a restituição imediata e total 

desta verba através da via administrativa.” 

Em suas razões recursais, pugnam pela atribuição de efeito 

suspensivo ao recurso.  No mérito, sustentam a constitucionalidade 

das alterações trazidas pela Lei nº 13.954/19, fundadas na EC nº 

103/19, a qual teria alterado a redação do art. 22, XXI da CF.  

Acrescentam que, alterando a Lei nº 3.765/60, a Lei nº 13.954/19 teria 

fixado a base de cálculo na totalidade da remuneração, e a alíquota 

em 9,5% a partir de 1º de janeiro de 2020, e 10,5%, a partir de 1º de 

janeiro de 2021, ressaltando que o STF teria afirmado somente serem 

aplicados os dispositivos do art. 40 da CF que estejam 

expressamente inscritos no art. 42 da mesma Carta, afastando, 

assim, o §18 daquela primeira regra constitucional.  Argumentam 

que não haveria direito adquirido dos servidores a regime jurídico, 

ressaltando que o sistema previdenciário seria regido pelo princípio 

da solidariedade.  Apontam que, caso mantido o reconhecimento da 

irregularidade no cálculo da contribuição previdenciária, bem como, 

diante da natureza tributária da demanda, a correção monetária 

pelo IPCA-E deveria incidir apenas até o trânsito em julgado, a 

partir de quando somente caberiam juros moratórios com base na 

taxa SELIC, conforme assentado pelo STF no RE nº 870947/SE, 

julgado em repercussão geral, e pelo STJ na Súmula nº 188 e no 

REsp nº 1111189/SP, julgado sob o rito dos repetitivos.  

 Contrarrazões apresentadas às fls. 155/159.  

 

É o relatório.  

  

VOTO  

   

Presentes os requisitos de admissibilidade, deve o recurso ser 

conhecido.  

  

A parte autora, bombeiro militar inativo, ingressou com a presente 

demanda, tendo em vista que a partir de março/2020, sua 

contribuição previdenciária passou a ser calculada com base na 





alíquota de 9,5% sobre os proventos na inatividade, nos termos da 

Lei nº 13.954/19.  

  

De acordo com o art. 142, §3º, X da CF, o sistema remuneratório dos 

servidores das Forças Armadas deve ser regulamentado por lei 

específica, na qual estarão previstos os critérios de contribuição dos 

ativos e inativos, bem como de seus pensionistas, não sendo possível 

a modificação em função da existência de tratamento diferente em 

outro regime.  Observe-se que, no caso dos militares estaduais, o §1º 

do art. 42 da CF, aponta que cabe “a lei estadual específica dispor 

sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X”.  

  

A questão aqui controvertida decorre do teor da Lei nº 13.954/19, 

que, alterando o “Sistema de Proteção Social dos Militares”, inseriu 

a seguinte regra no Decreto-Lei nº 667/69:  

  

“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 editada em decorrência do advento da EC 

nº 103/19, esta que alterou a redação do inciso XXI do art. 22 da CF 

para atribuir à União competência privativa para legislar sobre 

normas gerais de “inatividades e pensões” dos militares estaduais.   

  

O STF, em recente julgamento, reconheceu a repercussão geral da 

controvérsia (Tema nº 1177) e, no mesmo momento, reafirmou sua 

jurisprudência dominante, conforme se depreende da ementa do 

Acórdão.  Confira-se:  

  

RE-RG 1338750/SC  

PLENO  





Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente)  

Julgamento: 21/10/2021  

Publicação: 27/10/2021  

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL 

E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E 

REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. 

ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA 

EMENDA CONSTITUCIONAL 

103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA 

DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE 

NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES 

E PENSÕES DAS POLÍCIAS 

MILITARES E DOS CORPOS DE 

BOMBEIROS MILITARES. LEI 

FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

INCIDENTE SOBRE A 

REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E 

PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO 

DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE 

ESTABELECER NORMAS GERAIS. 

DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. 

PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM A JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

MULTIPLICIDADE DE RECURSOS 

EXTRAORDINÁRIOS. 

CONTROVÉRSIA DOTADA DE 

REPERCUSSÃO GERAL. 

REAFIRMAÇÃO DA 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 





TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”  

  

A Tese, por sua vez, tem a seguinte redação:  

  

“A competência privativa da União para 

a edição de normas gerais sobre 

inatividades e pensões das polícias 

militares e dos corpos de bombeiros 

militares (artigo 22, XXI, da Constituição, 

na redação da Emenda Constitucional 

103/2019) não exclui a competência 

legislativa dos Estados para a fixação das 

alíquotas da contribuição previdenciária 

incidente sobre os proventos de seus 

próprios militares inativos e 

pensionistas, tendo a Lei Federal 

13.954/2019, no ponto, incorrido em 

inconstitucionalidade.”  

  

Acrescente-se que, diante da natureza tributária da contribuição 

previdenciária estadual, poderia a União, com base no art. 146, III da 

CF, tão somente editar normas gerais, ficando a cargo de cada ente 

federativo dispor especificamente sobre a matéria, com base no art. 

149, §1º da CF (originalmente parágrafo único e renumerado pela 

EC nº 33/01, com posteriores alterações na redação por força das ECs 

nº 41/03 e 103/19).  

  

Nesse passo, a aplicação da regra do art. 24-C do Decreto-Lei nº 

667/69, inserido pela Lei nº 13.954/19, seja como efetiva norma de 

incidência ou como norma geral tributária, não encontra respaldo na 

atual jurisprudência do STF, que assenta a necessidade de regra 

específica do ente federativo.  

  

Deve-se destacar, outrossim, que, ao longo deste ano, o Ministro 

Luiz Fux, Presidente do Supremo Tribunal Federal, já vinha 

indeferindo diversas ações ajuizadas por Estados em face de 





decisões dos respectivos Tribunais de Justiça, as quais vedaram a 

incidência, para os militares estaduais inativos, de contribuição 

previdenciária no índice de 9,5%, mantendo, assim, a ordem 

daquelas Cortes estaduais para que a alíquota retornasse ao patamar 

anterior de 14% (STP nº 765/PA, SS nº 5463/PI, SS nº 5461/CE, SS nº 

5460/CE).  

  

A jurisprudência do Conselho Recursal, inclusive nesta 1ª Turma, 

desde antes do julgamento da repercussão geral pelo STF, já era 

alinhada com a jurisprudência daquela Corte, conforme se extrai 

dos seguintes Recursos Inominados:  

  

0001450-35.2021.8.19.0002  - RECURSO 

INOMINADO  

PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS 

JUIZ. ESP. FAZ. PÚBLICA Juiz(a) 

MÁRCIA ALVES SUCCI  

Julgamento: 15/09/2021  

“RECURSO INOMINADO. 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. APLICAÇÃO 

ARTIGO 40, §18, CRFB. ISENÇÃO DA 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE 

DA PARTE AUTORA. LIMITE 

MÁXIMO ESTABELECIDO PELO 

REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - RGPS DE 14% DO QUE 

EXCEDER O TETO DO RGPS. VOTO 

PELO CONHECIMENTO E 

DESPROVIMENTO DO RECURSO.”   





  

0123438-60.2020.8.19.0001  - RECURSO 

INOMINADO  

SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS 

JUIZ. ESP. FAZ. PÚBLICA  

Juiz(a) CARLA FARIA BOUZO  

Julgamento: 02/07/2021  

“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. RECURSO 

PROVIDO.”  

  

Impõem-se, portanto, o retorno do desconto com base na sistemática 

anterior ao advento da Lei nº 13.954/19, ou seja, na forma do §18 do 

art. 40 da CF c/c arts. 33 e 34, I da Lei Estadual/RJ nº 3.189/99, e a 

restituição dos valores descontados indevidamente e declinados na 

inicial.  

A sentença condenou o recorrente a proceder à restituição do valor 

de  R$ 31.479,32 (trinta e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais 

e trinta e dois centavos), relativo ao período de janeiro de 2020 a 

dezembro de 2021, o que não foi impugnado. 

Entretanto, os descontos no percentual impugnado iniciaram-se a 

partir de março de 2020, devendo ser excluídas da planilha de fls. 58 

as parcelas relativas aos meses de janeiro e fevereiro de 2020, que 

perfazem o total de R$ 1.708,30. 

No que tange aos consectários legais, merece reparo a r. sentença, 

devendo os valores serem corrigidos monetariamente desde cada 

desconto indevido, aplicando-se o IPCA-E, até o trânsito em julgado 

da sentença, momento a partir do qual incidirá, somente, a Taxa 





Selic (Súmula 188 do STJ), que engloba juros e correção monetária, 

tudo de acordo com o que fora decidido no REsp 1495146/MG, 

analisado pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça sob a 

sistemática dos recursos repetitivos, bem como no RE 870947, 

analisado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sob a 

sistemática da repercussão geral.  Não obstante, após o advento da 

EC 113-21, a correção e os juros deverão observar os seus termos.  

 

Por fim, impõe-se o acolhimento do pedido quanto à necessidade de 

que seja observada a edição de Lei  que altere/estabeleça o 

percentual devido pelos militares a título de contribuição 

previdenciária. Nesse passo, a partir do advento da Lei Estadual/RJ 

nº 9.537/21, a contribuição previdenciária devida deve ser calculada 

em 10,5%.      

  

Isto posto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL 

PROVIMENTO do recurso, na forma da fundamentação supra.  

  

Sem custas ou honorários, ante o provimento parcial do recurso.  

  

Transitado em julgado, dê-se baixa e remeta-se ao Juízo de origem.  

  

  

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2022.  

  

WLADIMIR HUNGRIA  

Juiz Relator 
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