
Recurso Inominado nº  0300543-87.2021.8.19.0001  

Recorrente: FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO -RIOPREVIDÊNCIA  

Recorrido: LUIS CLAUDIO MENEZES SOUZA. R E L A T Ó R I O. Recurso 
inominado interposto pelo réu.  

Trata-se de ação de procedimento especial, com fulcro na Lei nº 12.153/2009, 
objetivando o autor a readequação de descontos  de  contribuição  
previdenciária  sobre  os  proventos  de aposentadoria/pensão.   

O Estado apresentou contestação.  

Sentença  às fls. 111-3, JULGOU PROCEDENTE o  pedido,  para condenar o 
réu a proceder à readequação de descontos de contribuição previdenciária 
sobre os proventos  de  aposentadoria/pensão,  na  alíquota  de  14%  sobre  o  
valor  em  que  exceder  ao  teto simples  do  Regime  Geral  da  Previdência  
Social,  na  forma  da  Lei  Estadual  nº  3.189/1999, combinado com o art. 40, 
§18, da Constituição Federal, ressalvada posterior alteração legislativa. 
Condeno o réu, ainda, a restituir o valor de R$ 10.472,47 (dez mil, quatrocentos 
e setenta e dois reais  e  quarenta  e  sete  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). 

 Recurso inominado interposto pelo Réu às fls. 157-79, fim de seja reconhecida 
a improcedência in totum do pedido. Caso assim não se entenda, requer-se a 
reforma da r. sentença para que seja reconhecida a impossibilidade de 
sentença ilíquida em sede de juizados especiais.  Ademais, requer a reforma 
da r. sentença para que, sobre os valores a serem devolvidos à parte autora, 
incida correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto até o trânsito em 
julgado, nos termos do Tema 810 do STF e súmula 188 doo STJ, e juros de 
mora pela Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado.  

Contrarrazões interpostas às fls. 190-6. 

É o Relatório. VOTO  

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, 
conheço dos recursos.  

É prevista pela CRFB/88 a contribuição previdenciária do servidor civil 
aposentado e do pensionista, no percentual igual ao do servidor da ativa, sobre 
o valor do benefício que exceder ao teto do Regime Geral de Previdência 
Social, no § 18 do art. 40. 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%. 
Impende destacar que no dia 27/05/2021 o IRDR nº 0054174-
56.2020.8.19.0000 foi INADIMITIDO pela Seção Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Entretanto, houve a edição da Lei 
Estadual nº 9.537/2021, que entrou em vigor em 01 de janeiro de 2022, a qual 
dispõe sobre o sistema de proteção social dos militares do Estado do Rio de 
Janeiro (SPSMERJ). A nova lei reconheceu de forma expressa, em seu artigo 
3º, a recepção do artigo 24- C do Decreto-lei Federal nº 667, incluído pela Lei 
nº 13.954, de 2019, como princípio do sistema de proteção social dos militares, 
além de ter reiterado a sua aplicabilidade no artigo 4º, vale citar: Art. 3º - São 
princípios do SPSMERJ: I - a observância da simetria entre o SPSMERJ e as 
normas gerais editadas pela União sobre inatividade, pensão e custeio do 
referido sistema (Decreto-lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, arts. 24-A, 
24-B e 24-C); II - a obrigatoriedade de contribuição para o SPSMERJ pelos 
militares do Estado, ativos e inativos, e pensionistas militares sobre a totalidade 
da remuneração e pensão militares, excetuando-se as parcelas de caráter 
indenizatório, que não integrarão a remuneração de inatividade militar ou 
pensão militar para qualquer fim; Art. 4º - Além do previsto nesta lei, outras 
normas poderão dispor sobre as condições específicas do SPSMERJ, tais 
como direitos, deveres, remuneração, transferência para a inatividade, pensão, 
saúde, assistência e demais condições específicas dos militares do Estado, 
desde que não conflitem com as normas gerais estabelecidas nos arts. 24-A, 
24-B e 24-C, vedada a ampliação dos direitos e garantias nelas previstos e 
observado o disposto no art. 24-F, todos do Decreto lei Federal nº 667, de 2 de 
julho de 1969. Também consolidou, em seu artigo 6º, o entendimento acerca 
da inaplicabilidade do regime jurídico e da legislação dos regimes próprios de 
previdência social dos servidores públicos aos policiais militares, no mesmo 
sentido do julgado pela Suprema Corte no RE 506.701/MG, julgado com 
repercussão geral, que reconheceu que só se aplicam aos militares os 
dispositivos do art. 40 que estão expressamente referidos no art. 42 da 
Constituição pelas distinções entre os servidores públicos civis e os militares in 
verbis: Art. 6º - Não se aplicam ao SPSMERJ o regime jurídico e a legislação 
dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. Desta 
forma, restou definida a base de cálculo e a alíquota aplicável aos militares do 
Estado do Rio de Janeiro a contar de 01 de janeiro de 2022. A base de cálculo 
para a contribuição passa a ser a totalidade da remuneração dos militares 
ativos, inativos e pensionistas de militares, na alíquota de 10,5%, de acordo 
com os seus artigos 14 e 15, in verbis: Art. 14 - A contribuição para as pensões 
militares e a inatividade dos militares incidirá sobre a totalidade da 
remuneração dos militares ativos e inativos e a quota-parte da pensão militar, 
excetuando-se, em todos os casos, as verbas de caráter indenizatório. Art. 15 - 
A alíquota de contribuição para o custeio das pensões militares e da inatividade 
dos militares é de 10,5% (dez e meio por cento). 





Com relação à atualização monetária, deve-se observar o entendimento 
conforme Enunciado 37 do Aviso TJ/COJES nº 15/2017 c/c Súmula nº 188 do 
STJ. Conforme o Enunciado 37 do Aviso TJ/COJES nº 15/2017: "Nas 
condenações às obrigações de pagar impostas ao Poder público referentes à 
débitos tributários, os juros moratórios serão devidos pela mesma taxa com a 
qual a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, impondo-se observar o 
disposto nos artigos 161, §1º e 167, parágrafo único do CTN, bem como os 
enunciados nº188 e 523 do STJ e ainda a Lei estadual nº 6.127/11, com início 
de vigência em 02/01/2013. Assim, são devidos, nesses casos, juros 
moratórios legais na taxa de 1% ao mês e correção monetária pela Ufir, essa 
contada de cada pagamento indevido, até o advento da Lei estadual nº 
6.127/11, a partir de quando será incidente apenas a Taxa SELIC." Sobre o 
mesmo entendimento dispõe a Súmula nº 188 do STJ: "OS JUROS 
MORATÓRIOS, NA REPETIÇÃO DO INDEBITO TRIBUTÁRIO, SÃO DEVIDOS 
A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. Desta forma, em 
relação à taxa de juros incidente sobre débitos tributários, esta será a mesma 
com a qual a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, sendo 
inconstitucional, nesse particular, o disposto no art. 1ºF da Lei 9.494/97, com a 
redação dada pela Lei 11.960/2009. Conforme julgamento do RE nº 870.947 
em Regime de Repercussão Geral (Tema 810) pelo E. STF, quando restaram 
assentadas as seguintes teses jurídicas de observância obrigatória: "1) O art. 
1ºF da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09 na parte em que 
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é 
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos da relação jurídico tributária, 
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a 
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio 
constitucional da isonomia (CRFB, art.5º, caput); quanto às condenações 
oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios 
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, 
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1ºF da Lei 9.494/97 
com a redação dada pela Lei 11.960/09 e 2) O art. 1ºF da Lei 9.494/97 com a 
redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização 
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo à 
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao 
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), 
uma vez, que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de 
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com 
a advento da EC 113/21 passará incidir apenas a Taxa SELIC. Sendo assim, 
considerando a natureza tributária da verba em questão, os valores deverão 
ser corrigidos monetariamente desde cada pagamento indevido, aplicando-se o 
IPCA-E, até o trânsito em julgado da sentença, quando iniciará a aplicação de 
juros (Súmula 188 do STJ) pela taxa SELIC, 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 até o 
advento da EC 113/21.quando incidirá apenas a taxa SELIC.  

Por conta de tais fundamentos, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO 
do recurso RECONHECER o direito da parte autora de ter descontada a 





contribuição previdenciária em conformidade com os art. 33 e 34 da Lei nº 
3.189/99, condenando a parte ré a restabelecer o recolhimento previdenciário 
na alíquota de 14% (quatorze) por cento apenas sobre o valor que ultrapassar 
o teto simples do RGPS, previsto §18º do Art. 40 da CRFB até a data de 31 de 
dezembro de 2021. A partir janeiro de 2022 a cobrança do percentual de 10,5% 
(dez e meio por cento) sobre a totalidade da remuneração está adequada ao 
comando Constitucional e MANTENHO a condenação do Fundo Único de 
Previdência Social do Estado do Rio De Janeiro - Rioprevidência a restituir o 
recorrido a quantia de R$ 10.472,47 (dez mil, quatrocentos e setenta e dois 
reais  e  quarenta  e  sete  centavos), referente ao valor HISTÓRICO dos 
valores descontados a maior com base na nova regra trazida pelo artigo 25 da 
Lei nº 13.954/2019, que incluiu o art. 24-C ao Decreto-Lei nº 27, os quais 
deverão ser corrigidos monetariamente desde cada desconto indevido, 
aplicando-se o IPCA-E, até o trânsito em julgado da sentença, momento a 
partir do qual incidirá, TÃO 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. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, encaminhe-se o 
Processo Eletrônico ao juízo de origem. Rio de Janeiro, 21 de novembro de 
2022. ELISABETE FRANCO LONGOBARDI JUÍZA RELATORA. 
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