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AO PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS/MT. JOSE CARLOS

JUNQUEIRA DE ARAUJO

C/C AO SECRETÁRO DE GESTÂO DE PESSOAS DO MUNICíPIo DE

RONDONOPOLIS/MT

Ofício: no. fiA 12020

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLrcOS MUNICIPAIS DE

RONDONOPOLIS / MATO GROSSO, inscrito no CNPJ: 15.032.27910001-62,

com sede à Avenida João Ponce de Arruda no. 1.555 - Loteamento Cellus -
Centro - CEP: 7872O-103, nesta Cidade de Rondonópolis Estado de Mato

Grosso, vem respeitosamente;

Considerando a Alteração do sistema de previdência social e

estabelece regras de transição e disposiçÕes transitórias

proposta pela Emenda Complementar 10312019.

Considerando o Art. 9" Até que entre em vigor lei

compÍementar que dísciplíne o § 22 do art. 40 da Constituicão

Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social

o disposto na Lei no 9.7í7. de 27 de novembro de 1998, e o
o"urZÃs9a,' 11 .T r - disposto neste artigo.

\j.UÍtÍ/-
§ í' O equilíbrio financeiro e atuaial do regime própio

previdência social deverá ser comprovado por meio
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garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das

receitas esÍrmadas e das despesas proTeÍadas, apuradas

atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos

vittcuiados, contparados às obrigações assunttdas, evidencient

a solvência e a liquidez do plano de benefícios.

§ 20 O rol de benefícios dos regimes proprios de previdência

social fíca limitado â.s aposenÍadonas e â pensão por mofte.

§ 30 Os afastamentos por incapacidade temporáia para o

trabalho e o saláio-matemidade serão pagos diretamente pelo

ente federativo e náo conerão à conta do regime prÓprio de

previdência social ao qual o servidor se vincula.

§ 40 Os Estados. o Distrito Federal e os Municíoios não

poderão estabelecer aliquota inferior à da contribuicáo

dos servidores da União. exceto se demonstrado sue o

respectivo reqime próprio de previdência social não

possui deficit atuartal a ser equacionado, hipótese em que

a alíquota não poderá ser inferior às alíauotas aplicáveis

ao Regime Geral de Previdência Social.

§ 5o Para fins do disposto no § 4o, náo será considerada como

ausência de deficit a implementação de segregaçâo da massa

de segurados ou a previsão em lei de plano de

equacíonamento de deficit.

3. Considerando a Alteração do sistema de previdência social e

estabelece regras de transição e disposições transitórias

proposta pela Lei Complementar 654 de 19 de fevereiro de

2020.

4. Considerando a Minuta de Emenda a Constituiçáo do Estado

de Mato Grosso, através de seu artigo 4, transcrito abaixo:

av. roÃo
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Att. 4" Os Municípios do Estado de Mato Grosso poderão

adotar, integralmente, em até 2 (dois) anos, por meio de lei

própia,o disposÍo nos afts.140-A, 140-8, 140-C, 140'D, 140-E

e 140-F da Constituiçáo do Estado de Mato Grosso. (em

anexo).

5. Considerando o ofício de n. 272llMPRO/2020, que informa,

qual a avaliação atuarial encontra-se dentro do prazo

estipulado pela Secretaria de Previdência, vinculada ao

Ministério da Economia que pÍorrogou para 3110712020 e em

relaçáo à alíquota, o instituto contratou um estudo especifico

sobre a viabilidade finane.eira e atuarial, uma vez que é mais

abrangente do que o apresentado pelo Munícípio de

Rondonópolis, trazendo embasamento de qual a alíquota a ser

adotada. (em anexo)

Diante do exposto acima, e de conhecimento por parte desta entidade

Sindical que a Prefeitura Municipal esta estudando a possibilidade de

majoração da alíquota de 11% para 14o/o, bem como da base de cálculo,

valores acima do teto do RGPS para valores acima do salário minimo, que

trará prejuízos para os servidores ativos e principalmente para os inativos e

pensionistas do Município de Rondonópolis/MT.

O direito a previdência social é um direito social de segunda dimensáo e

que, portanto, necessita de verbas para seu custeio e efetivaçáo. É dever do

ente público manter o equilíbrio atuarial de sua previdência, de sorte que os

recolhimentos das contribuiçÕes sociais sejam compatÍveis com os gastos

relacionados aos respectivos beneÍiciários da assistência social.

Ocorre que, em que pese a Constituição Federal outorgar poderes para

as pessoas políticas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) para
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instituiÍ ou majorar tributos, tal prerrogativa náo se reveste de características

ilimitadas, muito pelo contrário, o poder de tributar encontra barreiras

normativas que verdadeiramente limitam seu exercício. Dentro das barreiras

que limitam o exercicio da competência tributária, encontramos a lmunidade

Tributária, a qual consiste na determinação feita pela Carta Magna de que

certas pessoas, bens, rendas e atividades não sofrerão incidência de tributos.

Nessa ótica, aduz a Constituiçáo:

Att. 40. O regime própio de previdência sooa/ dos servidores titularcs

de cargos efetivos terá caráter contributivo e solídário, mediante contribuição

do respectivo ente federativo, de servidores allvos, de aposentados e de

pensionisÍas, oáservados criterios gue preseNem o equilíbrio financeiro e

atuaial.

§ 18. Incidirá antibuição soóre os proventos de aposentadorias e

pensões concedidas pelo regime de gue trata esl.e- artigo que superem o limite

máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social

de que trata o aft. 201 , com percentual igual ao estabelecido para os seruidores

titulares de cargos efetivos.

E aqui que encontramos o ponto sensÍvel nesta alteração, caso ocorra.

Não resta dúvidas de que o dispositivo supracitado se caracteriza como uma

imunidade tributária.

Nesse contexto, segundo escólio de Ricardo Alexandre3 , "as limitações

constitucionais ao poder de tributar estão protegidas contra mudanças que lhe

diminuam o alcance ou amplítude, por configurarem verdadeiras garantias

individuais dos contribuintes. Sâo cláusulas pétreas". Há que ser dito, também,

que as cláusulas pétreas podem sofrer emendas constitucionais, contudo nâo

pode sofrer alteraçôes tendentes a aboli-las, art.60, §4o da CF. Nessa linha, e

coÍreto afirmar que asseveramos que ê possível emendas que ampliem os

direitos ou melhorem â proteção que ordenamento confere ao contribuinte.

Vê-se que estamos diante de um conflito entre a necessidade do Estado

arrecadar para honrar com os compromissos da seguridade social
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servidores públicos, corolário de um direito íundamental de segunda geraçáo, e

da imunidade tributária como garantida fundamental de primeira geraçáo, onde

se limite o poder de tributar estatal, consistindo num não fazer do poder

público, deixando deternrinada parcela dos proventos dos servidores livre da

incidência da contribuição social, Como já esmiuçado, de acordo com os

postulados da máxima efetivação dos direitos fundamentais, não há como

negar que a nova redaçáo dada do art. M9 da CF, através da Emenda

Constitucional n. 103 de 2019, ao estabelecer possibilidade de alargamento de

base de cálculo e da alíquota incidentes nas contribuíções prevídenciárias dos

servidores públicos, por expressa previsão têxtual, no §1o-4, possui duvidosa

constitucionalidade à luz dos princÍpios da dignidade da pessoa humana,

vedação ao retrocesso social e do mínimo existencial, no entanto, ainda que se

recorresse a tal dispositivo como válido, seria imprescindível a demonstração

do deficit atuarial.

Caso o Municipio de Rondonópolis/MT, adote o que se tem é

o aumento substancial da alíquota de contribuição previdenciária,

agora fixada em 14%, incidentes sobre expressivo montante

remuneratório dos servidores públicos, sem a comprovação

atuarial de que seus benefícios são a causa do alegado déficit

previdenciário e, principalmente, sem a consideração de que

parcela expressiva de seus subsídios serão consumidos por

tributaçâo (podendo ser mais, se instituídas as contribuições

extraordinárias), dada a cobrança simultânea do lmposto de

Renda.

Essas inovaçôes violam a separeçâo de Poderes e os d ireitos

individuais constitucíonais que protegem o contribuinte contra a

abusividade fiscaÍ, protegidos pelo rol das cláusulas pétreas,

consubstanciados nas seguintes regras da Constituição da

República de 1988:
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. a irredutibilidade dos subsÍdios, a independência Íuncional (lll
do artigo 95, ''c' do inciso I do § 50 do artigo 128, artigo 20 e § I "

do aiigo 127);

. a vedaÇâo ao confisco tributário (lV do aÍtigo 150);

. a exigência de correspondência entÍe maJoraçâo de

contribuição e maioraçáo de beneficios (§ 5'do artigo 195);

. o direito de propriedadê (Xll do artigo 5');
o a impossibilidade de discríminação pela aiividade exercida (ll

do artigo 150); o direito à previdência social com paÍtieipaÇáo

equânime no financiamento (artigos 6" e 194); as garantias do

sistema contributivo (artigo 40 e § 11 do artigo 201);

. a finalidade beneficiária das contribuiçÕes arcadas pelos

agentes políticos envolvidos (Xl do artigo 161),

. a exigência de estudo atuarial (artigo 40).

lmportante ainda frisar a falta de

retribuição de benefício pelo aumento de contribuiçáo, já que

a Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 201,

§íí, somado ao artigo 195, § 50, donde se extrai a regra de

que se há um aumento do custeio, com â majoração das

alíquotas, deveria haver um correspondente impacto nos

benefícios. Finalmente, todos os dispositivos constitucionais

aludido sáo pela Íazáo da simetria constitucional de

reprodução obrigatória pela Constituição Estadual de Mato

Grosso. Tais como no Artigo 10, inciso X; Artigo 15; Artigo 16;

Artigo 145, §2o e 6o; Artigo 139, § 1'e 2'; Artigo 216, § 1'ao
4'; Artigo 149, § 1"; Art. 150, inciso lV. O regime contributivo
é por essência, um regime de caíáler emínentemente

retributivo, conforme entendimento do Supneruo TRTBUNAL

FEDERAL. Assim sendo deve haver, necessariamente,

correlação entre custo e benefício. O que não acontece

AV. JoÃo poNcE DE ARRUDA, Ne1555 - ÍEtEFoNE (66) 3421 332 6 - cE? 7a7zo-7o3 -cENTRo - RoNDoNópous - MATo



ffi
S'sPMUR

SISPMUR - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUilIGIPAIS
DE RoNDouópot-tst MATo cRosso

cNPJ N" 15.032.27910001-62
Regrslro Sindical nÚ 24230Ü)149519041

Código Sindical no. 013.000.97460-0 MTE

alíquota progressiva, pois o que contribui mais nâo terá

necessariamente maior aferição na sua aposentadoria.

E imperioso afirmar que nesta correlaçáo deve-se

observar a proporcionalidade entre a contribuição e o

benefício dela decorrente, deixando claro que a aquilo que o

servidor contribui como custeio deve ser levado em conta para

cálculo do beneíício. Se é certo que no ensejo da

aposentadoria nào será percebida a retribuição auÍerida na

ativa concernente as alíquotas maiores, náo Íaz o menor

sentido que sobre permitir a diferenciação progressiva das

alíquotas. A Administração Pública abandonou um sistema

considerado benevolente em excesso, adotando-se agora

novos conceitos -'regime de caráter contributivo' e 'equilíbrio

financeiro e atuarial' - que afastam permanentemente o

custeio integral pelo Tesouro e solidificam a ideia de que o

servidor perceberá na aposentadoria em funçâo de sua

contribuiçâo durantê a atividade.

Como, então, admitír que o servidor

contribua com base naquilo que não influenciarão, em nada,

os seus futuros proventos de aposentadoria? Seria um imenso

disparate aceitar tal contra-senso. Se a ideia é adotar um

sistema justo em que o servidor financia a sua aposentadoria,
o limite iógico parâ a respectiva contribuição só pode ser

exatamente aquilo que inlegrará o seu futuro provento. Não se

pode cobrar contribuição sobre parceÍas remuneratórias que

não influem na composição do provento.

PRrNcípro pA oBsERvÂNclA pA vEpAcÂo po coNFrsco
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Já o artigo 150 da Constituição Federal determina que

somente a Lei poderá determinar extensão de tributo, e,

ainda, veda o confisco'. A função confiscatória da majoraÇão

aqui discutida é de íáeii percepção, uma vez cotrsideradas

as ( in ).iu stif icativa s que embasaram a Emenda

Constitucional, pois atropela o direito fundamental ao

binômio contribuição/benef ício. conforme disposta no § 11

do artigo 2O1 da Carta Política:

Art. 201 t I § 11. Os ganhos habituais do empregado,

qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito

contribuição previdenciária e consequente rêpercussão

beneficios, nos casos e na forma da lei. (grifou-se)

a

de

em

Da d isposição, depreende-se a

regra taxativa, a contrário sensu: não poderá incidir contribuição
sobre o que não reverterá em benefício do contribuinte. Mesmo

diante da instituiçáo da solidariedade prevídenciária pela

Emenda Constitucional 41 , de 2003, recentemente, o Supneuo

TRTBUNAL Feoenal, em sede de repercussão geral no Recurso

Extraordinário no 593.068, reafirmou que tal inovação não

implica afastar os efeitos do caráter contributivoii.

Vale dizer, a não incidência foi

reconhecida pela necessidade do dever de harmonizar a
dimensão solidária e contributiva do sistema previdenciário,

pois a natureza contributiva não permite a cobrança de

contribuição previdenciária sem que ocorra ao segurado
qualquer contraprestação efetiva ou potencial,

relator (FoLHA 12 oo voro Do MlN. BARRoso):

segundo o

Av. JoÃo poNcE oE ARRUDA, Ne1555 - TELEtoNE (66) 3421 3326 - cEP 78720-103 - cENTRo - RoNDoNÓPoLls - MATo
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[...]Assim, o caráter solidário do sisÍema af asta a existência de

uma simetria perfeita entre contribuição e beneticio (como em um

sinalagma), enquanto a natureza contributiva impede a cobrança

de contribuiçáo previdenciária sem que se confira ao seguÍado
qualquer contraprestdção, efetiva ou potencial (grifou-se)

E não poderia ser d ifere nte a

interpretação jurisprudencial sobre a matéria, até mesmo

porque a doutrina é unissona em diÍerenciar as

contribuiçÕes sociais por serem "tributos qualificados pela

finalidade que devem alcançar"iii. Ora, a contribuição para

a seguridade social é tributo de finalidade vinculada ao

futuro benefício, portanto justificada na medida exata do

que retribuirá no futuro, conforme se extrai da lição de

HuGo DE Bnrro MacnADoiv. Também é assim a lição de lves
GANDRA MARTINS-

Com efeito, a contribuição social
é espécie tributária e vinculada a um fim específico, ou

seja, a uma contraprestação específica do Estado, que não

pode redirecionar a receita arrecadada a esse título para

outros fins. Tanto que o inciso Xl do artigo 167 da

Constituição da Repúblic a dizu:

Se, para haver acréscimo no

benef Ício a ser

fonte de custeio

percebido, deve ser proporcionada a respectiva
(§ 50 do artigo 195 da Constituição)'í, do mesrtro

Art. 167. São vedados: t I Xl - a utilizaçâo
provenientes das contribuiçôes sociais de que trata
e ll, para a íealizaçáo de despesas distintas do

benefícios do regime geral de previdência social de
201 .

dos rec u rs os

o art. 195. l, a.

pagamento de

que tÍata o art.

AV. JoÃo poNcE DÉ ARRUDA, Ne1555 - TELEFoNE (66) 3421 3326 - clp i8i2o-to3 - crNrno - noruoorÓpous - MATo
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modo, à ampliação da fonte de custeio deve corresponder a

ampliação do benef ício.

Esse entendimento integra a

interpretação que compôs a maioria da Corte Constitucional
no julgamento do RE no 593.068 (FoLHA 6 Do voro Do MrNrsrRo

Fux):

[...] E certo que o advento da EC no 41/03 reforçou o caráter
solidário do regime próprio. Entretanto, o fortalecimento de

algumas regras de capitalização coletiva náo pode lazer com que

se perca em absoluto a intenção do constituinte de fazer incidir a

contribuição apenas sobre parcelas cujo proveito ao bêneficiário
seja possÍvel em alguma medida. Se o Esrado busca um

fortalecimento atuarial, pode agravar a altquota incidente sobre os

participantes ou até aumentar a sua participação no custeio. O que

não se pode permitir é tributação sobre base não imponível aos

auspicios do postulado da so!idariedade. Não se pode perder de

vista que a referibilidade entre remuneração e contribuição é

confirmada pela interpretação sistemática dos parágrafos 20 e 3o do

art. 40, c/c o pará9raío, do art. 201, todos da CRFB/88, já
transcritos. [...] Não foi por outra razão que a jurisprudência se

estruturou na natureza da verba e não na existéncia de previsão

legal para a sua exclusáo, com o fím de fixar a nãoincidência das

contribuições, o que afasta a tese da taxatividade das exclusÕes.

À guisa de conclusão, e seguindo a pena do professor Ricardo Lobo

Torres, Tratado de Direito Constitucional Financairc e Tributário, v.

4, Renovar, Rio de Janeiro, 2007, p.557, o princípio estrutural da

solidariedade, que veio a substituir a solidariadade de grupo,

desloca o tundamento das contribuiçÕes sociais do princípio do

custo- benefício, que lhe é adequado, para o da capacidade
contributiva, que seria típico dos impostos, justificando as

distorgÕes sisÍê/ricas do regime das contribuições socials no

slsÍema constitucional brasileiro. Nesse díapasáo. ainda que o

princípio da solidariedade se/a pedra angular do sistefa
previdenciário dos servidores, náo se pode, por força de

av. JoÃo poNcE DE ARRUDA, N!155s - ÍELEFoNE (66) 3421 3326 - cEp 78720-103 - cENTRo - RoNDoNópous - MATo GRosso
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interpretação sistemática do texto constitucional, esvaziar
completamentê de conteúdo o princípio contributivo, informado pelo

princípio do custo-benefício, sob pena de mutilar-se o segundo
pilar do regime de previdência pública, que possuí como requisíto

legitimador um sinalagma mlnimo, ainda que isso não importe em

perfeita correlação e simetria entre o que se paga e o que so

recebe.

Aplica-se, na

preceituado pelo Supremo na ADI 790- 4lDF:

A perspectiva foi
paradigmático julgamento da medicia cautelar
cuja ementa do acordão registra o seguinte:

(...) à regrã segundo a qual nenhum beneÍício da seguridade sociel
poderá ser criado, maiorado, ou estendido sem a correspondente
fonte de custeio total, correspondente à relativa exigibjlidade de

causa eficiente paÍa a majoraçâo, sob pena de esta última discrepar
do móvel que lhê é pÍóprio, ligado ao equilíbrio atuarial entre
contribuiçÕes e benefícios, implicando, ai sim, um adicional sobre a

renda do trabalhador. (ADIN 790-4/DF, Relator Ministro Marco

Aurelio, Tribunal Pleno, julgado em 26102'l1993, DJ 2310411993, p

691 8)

especre, que

adotada no

na ADI 2010,

O REGIME CONTRIEUTIVO E, POR ESSÉA/C/Á, DE CARÁTER
EMINENTEMENTE RETRIBUTIVO, A QUESTiEO DO EQUILIBRIO
ATUARTAL (CF. ARr. 195, S 5./. CONTRtBUtÇÁO DE
SEGURIDADE SOC/ÁL SOERE PEíVSÔES E PROVENTOS.
AUSÊNCIA DE CAUSA SUFICIENTE.. SEM CAUSA SUfi}iENtE, NãO

se iustifica a instituiçeo (ou a majoraçãa) da contribuição de
seguridacle social, pois, no regine. de previdência de caráter
contributivo, deve haver, necessariamente, correlação entre custo e
benefício. A existência de estrita vinculação causa/ entre
contribuição e benefÍcio põe em evidência a correção da fórryaíá
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segundo a qual não pode haver contribuição sem benefício, nem

benefício sem contribuição. Doutrina. Precedente do SfF [...] (ADl

2010 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno,

julgado em 30/09/1999, DJ 12-04-2002 PP-00051 EMENT VOL-

02064-01 PP-00086)

Logo, a contribuição
previdenciária sem a devida retribuiçáo/contraprestaçâo, apenas

reduz o valoridireito de propriedade dos servidores públicos

federais (inciso XXll do artigo 5" da Constituição da República),

levando ao confisco proibido pelo inciso lV do artigo 150 da

Constituição da República:

Art. 150. Sem prejuÍzo de

contribuinte. é vedado à Unieo,

aos Municípios: [...] lV - utilizar

outras g a ra ntias

aos EsÍados, ao

tributo com efe ito

asseguradas ao

Distrito Federal e

de co nfisco;

Não fosse suficiente cobrar a

contribuição previdenciária sem que ocorra efetiva retribuição,
apropriando-se de bem alheio que não pertence à tributação, em

violação ao inciso lV do artigo 150 da Constituição da

República, o confisco resta concretamente comprovado quando

vislumbrada a "carga tributária global" (RE 4a8.432 AgR).

E que, conforme adiantado, a

fixaçáo de, no caso, até 14o/o de contribuição previdenciária
(caso náo sejam instituídas as contribuições extraordinárias ou

ampliadas as bases de cálculo), somada aos 27,5o/o de lmposto

de Renda, demonstra que até 41 ,5o/o dos seus rendimentos
dos servídores públícos poderão ser consumidos por
tributação. lsso, adicionaCo à exação sobre o consum
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demonstra que a carge tributária global suportada poderá

devorar mais da metade da remuneração.

Ademais, iá foi julgado pelo

SupREMo TnteuNaL Feoenar- especificadamênte como

ofensa a vedaçáo de efeito confiscatório a instituição de

alíquotas prog ress iva s, veja m os:

"(...) O STF, em casos análogos, decidiu que a instituição de

dllquotas progrêssivas para a contribuição prevldenclária dos
servidorês ptiblicos ofende o princÍpio da vedação dê utilízação

de qualquer tributo con efeito confiscatôrio, nos termos do art.

150, lV, da Constiluiçáa da República." (Al 70i.192-AgR, voto da

Min. Cármen L(tcia, julgarnento em 19-5-2009, Primeira Turma, DJE

de 26-6-2009.) No mesmo sentido: Al 676.442-AgR, Rel. Min.

Ricardo Lewandowski, julgamento em 19-10-2010, Primeira Turma,

DJE de 16-11-2010."

Daí que, por não haver benefício
previdenciário, tampouco qualquer outro retorno social, é

preocupante a possibilidade de âumentar

"extraordinariamente" os valores da contribuição a pretexto de

equacionar as contas, pois isso viola a garantia constitucional
implícita da previsibilidade tributária, corolário da segurança
jurídíca e da proteção da confiança. Além disso, para a aferição
das alíquotas previdenciárias em um regime contributivo, o
princípio da graduaçâo pêla capacidade (próprio dos impostos)

não é razão para aumento, especialmente quando o somatório

dos valores descontados é mais que suficiente para o sustento

da sobrevida do aposentado.
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FEDERAL, é de

quando notado

Segundo o SuPneuo TRIBUNAL

ser rechaçado o abuso do direito de legislar

o excessivo prejuízo ao contribuinte:

[...] Não posso desconhecer - especialmente neste momento em que

se amplia o espaço do dissenso e se intensificam, em funÇão de uma

norma tão claramente hostil a valoÍes constitucionais básicos, as

relaçÕês de antagonismo entre o Fisco e os indlviduos - que os

princípios constitucionais tributários, sobre representarem

importante conquiste política-jurídica dos contribuintes, constituem

expressáo fundamental dos direitos outorgados, pelo ordenamento

Dositivo, aos suJeitos passivos das obrigaçÕes fiscais. Desde que

existem para impor limitaçóes ao poder de tributar, esses postulados

têm por destinatário exclusivo o poder estatal, que se submete,

quaisquer que sejam os contribuintes, à imperatividade de suas

restriÇÕes A reconhecer-se como legítimo o procedimento da União

Federal de ampliar, a cada vez, pelo êxercício concreto do poder de

reforma da Carta PolÍtica, as hipôteses derrogatórias dessa

fundamental garantia tributária, chegar-se-â, em algum momento, ao

ponto de nulificá-la inteiramente, suprimindo, por completo, essa

importante conquista jurÍdica que integra, como um dos seus

elementos mais relevantes, o próprio estatuto constltucional dos

contribuintes. (Voto do Min. Celso de Melo na ADI 939, Rel. Min.

Sydney Sanches, Tribunal Pleno, j. 1511211993, DJ 18/03/1994)

trata da previsibilidade

tributar.

É nesse

como uma das

No Direito Tributârio, a proteçáo da confiançe legítima é uma

impllcita limitaçáo constitucional ao poder de tributar. A

AdministraÇão Tributária é parte diferenciada da rela

obrigacional. tendo em vista que tem a prerrogativa de constitu
crédito que vai exigir, administrativa ou judicialmente. Tà

contexto que a doutrina
limitaçõês ao poder de
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prerrogativa deixa a parte credora numa posição de vantagem em

relação à devedora. Para equilibrar a relação que, apesar de ser

uma relação obrigacíonal ex lege, não deixa de ser um vínculo

obrigacional, a Constituição já delimita e direciona a atuaçáo da

Administração Tributária, através dos princípios expressos coÍno

limitações constitucionais ao poder de tributar. A confiança seria

mais uma dessas limitações constitucionais, cuia proteção se torna

imperiosa quando a legalidade, a irretroatividade e a anterioridade

não sâo suficientes para garantir a previsibilidade para o

contribuinte

Portanto, considerando a falta de

razoabilidade imediata (14o/o de contribuição) e potencial

(possibilidade de aumento extraordinário desse percentual)

dessa majoração, deve-se seguir a já consolidada
jurisprudência do SupREMo TRTBUNAL FeoeRal:

cabivel. em sêdê de controle normativo abstrato, a possibtltdade

de o SfF examinar se determinado tributo ofende, ou não, o

princípío constitucional da não confiscatoriedade consagrado no

art. 150, lV, da CF. Hipótese que versa o exame de diploma

legislativo (Lei 8.846/1994, art. 30 e seu parágrafo único) que

instituiu multa fiscal de 300oÁ. A proibiçáo constitucional do

confisco em matéria tributária - ainda que se trate de multa fiscal
resultante do inadimplemento, pelo contribuinle, de suas

obrigaçÕes tributárias - nada mais representa senão a interdiçáo,
pela Carta Politica, de qualquer pretensão governamental que

possa conduzir, no campo da íiscalidade, à injusta apropriação

estatal. no todo ou em parte. do patrimônio ou dos rendimenÍos dos

contribuintes, comprometêndo-lhes, pela insuportabilidade da carga
tributária, o exercÍcio do direito a uma existência digna, ou a

prática de atividade profissional tícita ou. ainda. a regylar
satisfaÇâo de suas necessidades vitais básicas. O poder públ
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especialmente em sede de tributação (mêsmo tratando-se da

definição do quantum pertinente ao valor das multas fiscais), não

pode agír imoderadamente. pols a atividade governamental acha-se

essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade que se

constitucionalidade material dos atos esfafais. (ADl 1.075 MC, rel.

min. Celso de Mello, j. 17/06/1998, DJ de 24/1 1/2006)

Nessa situação, imprescind ível a

declaraçâo de inconstitucionalidade incidental da majoração das

alíquotas, para evitar a instituição de tributos pata fins

confiscatórios e garantir o direito de propriedade dos

substituídos dos servidores Ativos, lnativos e Pensionistas.

Neste sentido, o Município de Rondonópolis/MT, bem como o lnstituto

de Previdência Próprio o IMPRO, ao tributar os aposentados e pensionistas

estarão violando a teoria do confisco e especialmente do confisco tributário ou,

noutro giro, do confisco através do tributo deve ser posta em face do direito de

propriedade individual, garantido pela Constituição. [Se não se admite a

expropriação sem justa indenizaçâo, também se faz inadmissível a apropriação

através de tríbutação, segundo Mártires Coelhol-

Após este amplo relato juridico o SISPMUR srndicaÍo dos Seryidores

Públicos do Município de Rondonópolis/MT, REQUER a não aplicação da

Alíquota de 74oÁ aos seruidores ativos. em esp*ial aos aposentados e

Densionistas em razáo do direito a orooriedade e a dianidade humana,

aos Servidores do Município de Rondonópolis/MT.

Outrossim. informamos há existência de uma nota técnica 42-N2020

EM 0110712020, cuja a finalidade e uma orientaÉo aos municípios sobre a

suspensão dos pagamentos da contribuição patronal e parcelamento de

débitos previdenciário junto aos RPPS - LC 17312020 (em anexo), bem como a

Portaria N" 14.816 de 19 de junho de 2A24, e as Ações Judiciais lmpetradas,

tais como : Número do Processo: 1015001-30.2020.8.11.0000 TJ/MT,

Procedimento Comum n: 5019305-12.2020.4.02.510ílRJ Justiça F
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Mandado de Segurança Coletivo n: 0803783-38.2020.8.02.0000 TJ/AL. Estas

ações todas tiveram na analise preliminar o acolhimento ao pedido.

Nestes termos, peço deferimento.

Respeítosamente;

Rondonópolís - MT. 20 de julhode2020.

SISPMUR. Públicos Municipais De

-MT

'An. 150. Sem prejuízo de ouir§ ao contÍibuintc. é \'edado à []nião. aos Estados. ao Distrito
Fedcral c aos J\,Íunicípios: I - cxigir ou tributo sem tei que o cstabcleça: II - instituir tratamento desigual
entre conribuintes que sç cncontrem üm situaçào cquivalcntc. proibida qualquer distinçâo çm razÃo dc ocupação
profissional ou fuoçâo por eles exercida. independentemente da denominação jurídica dos rendimentos. títulos ou
direilos; (...) IV - utilizar tributo com eíiiter de co!!{!sco"

ii DireiÍo prevideiçifuio. Recurso Extraordioário com (çÍ,c(cussâo geral. Rcgime póprio dos Servidorcs públicos.
Não incidência de contribuições previdencifuias sobre parcelas flão incorponíveis à aposentadoía- l. O regime
previdenciário póprio, aplicável aos servidores públicos. rege-se pel&s normas expressas do an. 40 da Constituição, e
por dois vctores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidaricdade. 2. A leituÍa dos §§ 3'e
12 do aí. 40. cic o § ll do art. 201 da CF. deixa claÍo que somente devem figurar como base de cálculo da
contribuiçãr) previdenciária ns remuncraçõcíganhos hahituais quç tcnhêm "reperÇussão em benelicios'. ( loillo
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consequênciq ficam excluídas as verbas que não se incorporam â aposentadoria. 3. Ademâi§, a dimen§ão

contributiv, do sistema é incompatível com a cobranç, de cootribuiçâo previdenciária scm que se conlira !o
segurado qualquer beneÍicio, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocâr o princÍpio dâ
solidâriedsde pâra inovrr tro tocante à rcgrâ que estabelece r base cconômics do tribüÍo, 5. A luz das premissas

cstabclscidas. i fixada cm repercuss.lo geral a seguinl. tesc: 'Nâo incidc conrribuiçiit) pre\ idenciáÍia sohrc rcrba não

irçoíporável aos pÍovcüios de ap(iwntador ia tlo servidor públis.o, iais looru 'Lcrço rle iérias', 'wrviços

extraordinários'. 'adicional Írotumo' e 'adicional de insalubridade." ó. Provimenio parcial do rccurso extÍaordiniírio.
pa.a determinar a restiruiçâo das parselas não prescritas. (RE 5930ó8. Rel. Mio. Robeno BaÍroso, Tribunal Pleno, j.
I I /10/2018, lrJe-056 d.2ll03l20l9 p.22/03/2019)
"'CARRAZA. Roque Antonio. Curso de Direilo Constitucional Tributário. São Paulo. RT,l99l.p.2'73.
'' 'l)iante tla vigentc Constituiçilo. frortanlo. pode-se conceituar a c(totribuição social como cspécie de tributo coln
finalidade c()nstitucionalmente dcfinida- â saber. inlcrvençâo no dominio econômico. inleresse de categorias
prolissionais ou ccon(imicas c scguridadc social.- N{ALl-lADO. Hugo dc Brito. Curso de [)ircilo Tributírio- 2-1.cd..

São Paulo, Malheiros, 2004, p. 389
'A alteração recente fixou assim para o Regime Próprio de Previdência Social: Art. 167. [...] Xll - na forma
estabelecida na l€i complementar de que trata o § 22 do aÍt.40, â utilização de recursos de regime próprio de
previdência social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no aft.249, para a realização de despesas

distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regjme e das despesas

necessáriat à suâ organização e ao seu funcionamentoj

" constituição da República de 1988: "Art. 195. A seguridade social seÉ financiada poÍ toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante .ecursos provenientes dos o.çamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos MunicÍpios, e dâs seguintes contribuiçôes sociais: [..J § 59 Nenhum benefício ou serviço da
seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total."
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 22/06/2020 | Edição: 117 | Seção: 1 | Página: 45

Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

PORTARIA Nº 14.816, DE 19 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre a aplicação do art. 9º da Lei Complementar nº 173,

de 27 de maio de 2020, a valores devidos por Municípios a seus

Regimes Próprios de Previdência Social, e altera, em caráter

excepcional, parâmetros técnico-atuariais aplicáveis aos RPPS.

(Processo nº 10133.100499/2020-54)

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no

uso das atribuições que lhe conferem a alínea "a" do inciso II do art. 71 e o art. 180 do Anexo I ao Decreto nº

9.745, de 08 de abril de 2019, e o inciso VII do art. 1º da Portaria ME nº 117, de 26 de março de 2019, e tendo

em vista o disposto no inciso XII do art. 167 da Constituição Federal, no § 9º do art. 9º da Emenda

Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, no inciso II do art. 9º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro

de 1998, e no art. 9º da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, resolve:

Art. 1º A aplicação da suspensão prevista no art. 9º da Lei Complementar nº 173, de 2020, aos

valores devidos por Municípios a seus Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS depende de

autorização por lei municipal específica.

§ 1º A lei municipal deverá definir expressamente a natureza dos valores devidos ao RPPS que

serão alcançados pela suspensão de que trata o caput, limitados a:

I - prestações não pagas de termos de acordo de parcelamento firmados até 28 de maio de

2020, com base nos arts. 5º e 5º-A da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, com vencimento

entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020; e

II - contribuições previdenciárias patronais devidas pelo Município e não pagas, relativas às

competências com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.

§ 2º Para os efeitos do inciso II do § 1º, consideram-se contribuições patronais aquelas previstas

no plano de custeio do RPPS, de que trata o art. 47 da Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018,

instituídas por meio de alíquotas, para cobertura dos custos normal ou suplementar, ou por meio de

aportes estabelecidos em planos de amortização de deficit atuarial, devendo a lei municipal especificar se

a autorização da suspensão abrange essas três espécies ou apenas alguma delas.

§ 3º A autorização para a suspensão de que trata este artigo:

I - não afasta a responsabilidade do Município pela cobertura de eventuais insuficiências

financeiras do respectivo RPPS, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários, nos termos do §

1º do art. 2º da Lei nº 9.717, de 1998, inclusive as relativas aos planos financeiros em caso de segregação da

massa dos segurados; e

II - não afasta que o Município mantenha o funcionamento do órgão ou entidade gestora do

RPPS, por meio da assunção direta de despesas, do repasse da taxa de administração ou de aportes

financeiros, caso referido órgão ou entidade não tenha recursos disponíveis para tal finalidade.

Art. 2º São vedadas:

I - a suspensão do repasse das contribuições dos servidores ativos, aposentados e pensionistas

devidas ao RPPS;

II - a restituição ou compensação dos valores de prestações de termos de acordo de

parcelamento ou de contribuições previdenciárias patronais devidas que tiverem sido pagas ao órgão ou

entidade gestora do RPPS com vencimento dentro do período de que tratam os incisos I e II do § 1º do art.
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1º;

III - a utilização de recursos do RPPS, incluídos os valores integrantes dos fundos de que tratam

o art. 249 da Constituição Federal e o art. 6º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, para despesas

distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo e daquelas necessárias à sua

organização e ao seu funcionamento, conforme disposto no inciso XII do art. 167 da Constituição Federal.

Art. 3º Cada prestação de termo de acordo de parcelamento, de que trata o inciso I do § 1º do

art. 1º, cujo repasse tenha sido suspenso, conforme autorizado em lei municipal, deverá ser paga pelo

Município ao órgão ou entidade gestora do RPPS, com a aplicação do índice oficial de atualização

monetária e da taxa de juros previstos no acordo, respeitando-se como limite mínimo a meta atuarial,

dispensada a multa, de forma concomitante com as prestações vincendas a partir de janeiro de 2021,

iniciando-se pela prestação mais antiga suspensa e terminando pela mais recente, em número total de

meses igual ao número de prestações suspensas.

Parágrafo único. Alternativamente ao disposto no caput, a lei municipal que autorizar a

suspensão poderá ainda autorizar, observadas as demais condições estabelecidas no art. 5º da Portaria

MPS nº 402, de 2008, e o prazo máximo permitido pelo § 9º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de

2019, inclusive em caso de prestações relativas a termos de acordo de parcelamento firmados com base

nos parâmetros estabelecidos no art. 5º-A da referida Portaria, que:

I - as prestações suspensas sejam objeto de novo termo de acordo de parcelamento, a ser

formalizado até o dia 31 de janeiro de 2021; ou

II - o termo de acordo de parcelamento seja objeto de reparcelamento, a ser formalizado até o

dia 31 de janeiro de 2021, não se aplicando a limitação de um único reparcelamento prevista no inciso III

do § 7º do art. 5º da Portaria MPS nº 402, de 2008.

Art. 4º As contribuições previdenciárias patronais, de que trata o inciso II do § 1º do art. 1º, cujo

repasse tenha sido suspenso, conforme autorizado em lei municipal, deverão ser pagas pelo Município ao

órgão ou entidade gestora do RPPS, com a aplicação do índice oficial de atualização monetária e da taxa

de juros previstos na legislação municipal para os casos de inadimplemento da obrigação de repasse,

respeitando-se como limite mínimo a meta atuarial, dispensada a multa, até o dia 31 de janeiro de 2021.

Parágrafo único. Alternativamente ao disposto no caput, a lei municipal que autorizar a

suspensão poderá ainda autorizar, observadas as demais condições estabelecidas no art. 5º da Portaria

MPS nº 402, de 2008, e o prazo máximo permitido pelo § 9º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de

2019, que as contribuições suspensas sejam objeto de termo de acordo de parcelamento, a ser

formalizado até o dia 31 de janeiro de 2021.

Art. 5º O não repasse das prestações dos termos de acordo de parcelamentos e das

contribuições previdenciárias patronais, suspensas conforme autorização em lei municipal específica, nos

termos do art. 1º, não constituirá impedimento à emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária -

CRP, até o dia 31 de janeiro de 2021.

§ 1º Na impossibilidade de adequação das funcionalidades do CADPREV para verificação

automática da suspensão de que trata esta Portaria, a emissão do CRP deverá observar o disposto no

parágrafo único do art. 3º da Portaria MPS nº 204, de 10 de julho de 2008.

§ 2º A suspensão de que trata esta Portaria não dispensa o Município da obrigação de

encaminhar à Secretaria de Previdência o Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses -

DIPR no prazo e na forma previstos na alínea "h" do inciso XVI e no inciso II do § 6º do art. 5º da Portaria

MPS nº 204, de 2008, observado o disposto na Portaria ME nº 9.348, de 06 de abril de 2020.

Art. 6º Aplicam-se, em caráter excepcional, as seguintes disposições relativas aos parâmetros

técnico-atuariais dos RPPS:

I - para os fins da alínea "b" do inciso II do art. 46 da Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de

2018, serão admitidos como ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios do RPPS os

termos de acordo de parcelamento formalizados até 31 de janeiro de 2021;

II - para contagem dos prazos remanescentes dos planos de amortização de deficit atuarial de

que tratam a alínea "c" do art. 55 da Portaria MF nº 464, de 2018 e o inciso II do § 2º do art. 7º da Instrução

Normativa nº 07, de 21 de dezembro de 2018, não será considerado o exercício de 2020;
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III - ficam postergados para o exercício de 2022:

a) a aplicação do parâmetro mínimo de amortização do deficit atuarial, de que trata o inciso II do

art. 54 da Portaria MF nº 464, de 2018;

b) a exigência de elevação gradual das alíquotas suplementares, de que trata o parágrafo único

do art. 9º da Instrução Normativa nº 07, de 2018.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

BRUNO BIANCO LEAL

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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NOTA TÉCNICA Nº 42-A/2020 

 

 

Brasília, 01 de julho de 2020.  

 

ÁREA: Previdência, Finanças e Contabilidade 

TÍTULO: Orientações aos Municípios sobre a suspensão dos pagamentos da contribuição patronal 

e parcelamento de débitos previdenciários junto aos RPPS - LC 173/2020. 

REFERÊNCIA(S):  Portaria ME/SPREV nº14.816, de 19 de junho de 2020 

                                  Lei Complementar nº173, 27 de maio de 2020 

    Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP 

    Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF  

Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018 

Portaria do Ministério da Fazenda nº 333, de 11 de julho de 2017 

Lei nº 13.485, de 2 de outubro de 2017 

    Portaria MPS nº402, de 10 de dezembro de 2008 

Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal  

Considerando a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que dispõe em seu art. 9º sobre a 

suspensão dos pagamentos das contribuições patronais e dos refinanciamentos de dívidas dos 

Municípios a seus Regimes Próprios de Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de 

dezembro de 2020; 

Considerando a Portaria nº 14.816, publicada em 22 de junho de 2020, que regulamenta o art. 9º da Lei 

Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, sobre os valores devidos por Municípios a seus Regimes 

Próprios de Previdência Social, e altera, em caráter excepcional, parâmetros técnico-atuariais aplicáveis 

aos RPPS; 

Considerando que a suspensão dos pagamentos junto aos RPPS depende de autorização em lei 

municipal específica, definindo expressamente a natureza dos valores devidos que serão alcançados 

pela suspensão;  

Considerando que prefeitos, vereadores e gestores de RPPS devem avaliar a real necessidade de 

autorizarem a suspensão desses pagamentos, uma vez que a obrigação continua sendo devida pelo 

Município e que essa decisão afetará as contas municipais, seja pela saída dos recursos totais até 31 de 

janeiro de 2021, seja pela aprovação de novos parcelamentos; 

Considerando que a suspensão dos pagamentos também afetará a sustentabilidade dos RPPS 

municipais, seja pela falta de capitalização dos recursos que deixarão de ingressar tempestivamente nos 

cofres dos RPPS, seja pela necessidade de realizar perdas da carteira cujos investimentos terão de ser 

http://sa.previdencia.gov.br/site/2017/07/Portaria-MF-n.-333-2017.pdf
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resgatados intempestivamente para honrar o pagamento dos benefícios previdenciários devidos, e que 

eventuais perdas ao patrimônio do servidor pode ser objeto de atribuição de responsabilidade por parte 

dos tribunais de contas; 

Considerando que além da defesa constante dos interesses dos Municípios, é papel da CNM orientar os 

gestores municipais sobre os aspectos financeiros, previdenciários, contábeis e jurídicos da matéria 

aprovada; 

Esclarecemos:  

 

Da autorização por lei municipal específica. 

I. A Portaria 14.816/2020 reforça o que dispõe o §2º do art. 9º da Lei Complementar nº 173/2020, 

que estabelece que os valores devidos por Municípios a seus Regimes Próprios de Previdência 

Social (RPPS) somente serão suspensos por meio de autorização em lei municipal específica. 

Ou seja, sem a lei encaminhada pelo executivo municipal e aprovada pelo legislativo municipal 

a suspensão dos pagamentos não está formalizada e nem legalmente amparada. 

II. Podem ser objeto de parcelamento. Os valores devidos ao RPPS que serão alcançados pela 

suspensão dos pagamentos estão limitados a: 

 

a. prestações não pagas de termos de acordo de parcelamento de débitos previdenciários 

firmados até 28 de maio de 2020, com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro 

de 2020; 

b. contribuições previdenciárias patronais devidas pelo Município relativas às 

competências e não pagas no período de 1º de março e 31 de dezembro de 2020. 

Atenção: é importante fazer constar na lei municipal específica que autorizar a suspensão 

dos pagamentos – além de observar as demais demais condições estabelecidas no art. 5º 

da Portaria MPS 402/2008 e o prazo máximo permitido pelo § 9º do art. 9º da EC nº 

103/2019 (60 meses) – a autorização prévia para que os valores devidos sejam objeto 

de parcelamento caso não seja possível cumprir o prazo de pagamento. Essa medida 

é importante pelo fato de o mês de janeiro ser o mês de recesso parlamentar e de vir 

imediatamente após o período eleitoral, o que pode inviabilizar essa deliberação parte dos 

agentes políticos. 

Importante. Excepcionalmente, no caso dos parcelamentos de débitos previdenciários que venham a 

ser novamente parcelados não se aplicará a limitação de um único reparcelamento prevista no inciso III 

do § 7º do art. 5º da Portaria MPS nº 402, de 2008. 

Nota: a aprovação prévia da possibilidade de parcelamento dos valores devidos e não pagos até 31 de 

janeiro de 2021 é necessária para que os mesmos possam ser incluídos na avaliação atuarial de 

encerramento do exercício. Se forem firmados termos de parcelamento relativos a esses valores, o 

atuário poderá prever como ativo do plano os eventuais parcelamentos, o que ajudará no equilíbrio 

atuarial dos RPPS. 
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III. Não podem ser objeto de suspensão de pagamento. O art. 2º da Portaria estabelece as vedações 

para a suspensão. São elas: 

 

• A responsabilidade do Município pela cobertura de eventuais insuficiências 

financeiras do respectivo RPPS, decorrentes do pagamento de benefícios 

previdenciários, inclusive, as relativas aos planos financeiros em caso de RPPS que 

instituiu segregação da massa dos segurados;  

• O repasse da taxa de administração ou aportes financeiros destinados às despesas 

administrativas, caso a unidade gestora não tenha recursos acumulados com essa 

finalidade (reservas da taxa de administração); 

• As contribuições dos segurados, descontadas dos servidores ativos, aposentados e 

pensionistas. 

Nota: A retenção das contribuições dos segurados e o não repasse ao órgão ou entidade gestora do 

RPPS é tipificado como apropriação indébita e é crime previsto no artigo 168 do código penal brasileiro. 

Da suspensão do pagamento das contribuições patronais devidas. 

IV. Só podem ser objeto de suspensão de pagamento as contribuições previdenciárias patronais com 

vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020. 

V. A lei municipal deverá trazer expressamente quais das contribuições patronais a seguir 

relacionadas terão seus pagamentos suspensos: 

 

• as previstas no plano de custeio do RPPS, de que trata o art. 47 da Portaria MF nº 

464, de 19 de novembro de 2018; 

• as instituídas por meio de alíquotas para cobertura dos custos normal ou 

suplementar; e as 

• as instituídas por meio de aportes estabelecidos em planos de amortização de déficit 

atuarial. 

Encargos sobre as contribuições patronais suspensas. Os valores das contribuições patronais 

suspensas serão atualizados pelo índice oficial de atualização monetária e da taxa de juros prevista na 

legislação municipal específica, respeitando-se como limite mínimo a meta atuarial, dispensada a multa.  

Prazo de pagamento das contribuições patronais suspensas. Os valores das contribuições patronais 

que vierem a ser suspensas devem ter seus pagamentos efetuados até o dia 31 de janeiro de 2021, ou 

deve ser concretizado o acordo de parcelamento já previamente autorizado pela lei municipal específica.  

Da suspensão das  prestações não pagas de termos de acordo de parcelamento firmados até 

28 de maio de 2020. 

VI. A norma estabelece que as prestações não pagas de termos de acordo de parcelamento firmados 

até 28 de maio de 2020 com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020 poderão 

ser suspensas. 
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Acordos de parcelamentos que podem ser suspensos. Podem ser suspensos os parcelamentos de 

débitos que têm como base os arts. 5º e 5º-A da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008: 

• contribuições legalmente instituídas, devidas pelo ente federativo e não repassadas à 

unidade gestora do RPPS até o seu vencimento, depois de apuradas e confessadas, 

cujos acordos de parcelamentos firmados até 28 de maio de 2020 tenham seus 

vencimentos compreendidos entre 1º de março a 31 de dezembro de 2020; 

• contribuições devidas pelo ente federativo relativas a contribuições descontadas dos 

segurados ativos, aposentados e pensionistas, bem como de outros débitos não 

decorrentes de contribuições previdenciárias, relativos a competências até março de 

2017, cujos acordos de parcelamentos firmados até 28 de maio de 2020 tenham seus 

vencimentos compreendidos entre 1º de março a 31 de dezembro de 2020. 

Encargos sobre parcelamentos de débitos suspensos. Os valores das parcelas suspensas serão 

atualizados pelo índice oficial de atualização monetária e da taxa de juros previstos no acordo, 

respeitando-se como limite mínimo a meta atuarial, dispensada a multa. 

Prazo de pagamento dos parcelamentos de débitos suspensos. Cada prestação de termo de acordo 

de parcelamento suspensa deverá ser paga de forma concomitante com as demais prestações vincendas 

a partir de janeiro de 2021, ou seja, além das demais parcelas devidas a parcela correspondente à essa 

suspensão deverá ser acrescida aos pagamentos, iniciando-se pela prestação mais antiga suspensa e 

terminando pela mais recente, em número total de meses igual ao número de prestações suspensas.  

Por exemplo, se a suspensão cobrir o período de março a dezembro (oito meses), oito parcelas serão 

devidas, devendo ser paga inicialmente a parcela correspondente ao mês de março (mais antiga) 

finalizando com a parcela do mês de dezembro (mais recente). 

Dos parâmetros técnico-atuariais dos RPPS 

 

VII. O texto da portaria estabelece, em seu art. 6º, excepcionalidade de aplicação de algumas regras 

definidas na Portaria MF nº 464/2018, aplicáveis às avaliações atuariais e planos de amortização 

dos déficits atuariais. Inicialmente, o inciso I do mencionado artigo determina que os 

parcelamentos feitos até 31/01/2021 serão usados na composição dos ativos garantidores do 

RPPS na avaliação atuarial, tendo impacto redutor direto no déficit atuarial do regime. 

Evidentemente, para usufruir de tal prerrogativa o município deverá elaborar os parcelamentos 

dentro do prazo determinado. 

 

VIII. A segunda modificação, que consta dos incisos II e III, diz respeito aos planos de amortização, 

sendo que o inciso II estabelece que se deve desconsiderar o ano de 2020 na contagem dos 

prazos remanescentes, para efeito de definição de novos planos de amortização, quando o 

município houver optado por um prazo definido de forma geral, não vinculado à duração do 

passivo ou à sobrevida média dos aposentados e pensionistas.  

 

IX. Além disso, o inciso III adia para o ano de 2022 a aplicação da exigência de que as contribuições 

extraordinárias financiem, ao menos, os juros do déficit atuarial. Lembramos que a Portaria MF 
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nº 464/2018 estabelecia que essa exigência seria cumprida de forma gradual, iniciando-se em 

2021 com o financiamento de 1/3 dos juros do déficit, que aumentaria para 2/3 em 2022 e 3/3 a 

partir de 2023. Com a nova redação, teremos 1/3 em 2022, 2/3 em 2023 e 3/3 a partir de 2024. 

 

 

Atenção: É importante firmar os termos de parcelamento até 31/01/2021, de 

forma que os montantes de contribuições suspensas possam ser considerados 

na avaliação atuarial de encerramento do exercício. A alteração dos 

parâmetros dos planos de amortização permitirá a modificação desses planos, com 

base na avaliação de encerramento de 2020, alterando-se o prazo de amortização 

e/ou as alíquotas previstas para viger a partir de 2021, tendo em vista que poderá 

haver redução dessas alíquotas em função da necessidade aplicação das novas 

regras de financiamento dos juros do déficit atuarial. 

Exemplificando  

A aplicação das novas normas, um plano de amortização que tenha sido definido na avaliação de 

31/12/2019 com um prazo de 35 anos, deveria, originalmente, ser reduzido para 34 anos no caso da 

avaliação de 31/12/2020 indicar a necessidade de modificação das alíquotas em função de novo déficit 

atuarial apurado. Com a nova regra, pode-se manter o prazo de 35 anos. 

No outro caso, de financiamento mínimo dos juros do déficit atuarial, suponha-se que a alíquota 

extraordinária prevista para 2021 fosse de 15%, suficiente para cobrir 1/3 dos referidos juros. Com  

nova norma, essa alíquota pode ser reduzida, desde que se mantenha o equilíbrio financeiro em 2021. 

Da mesma forma, as alíquota previstas para 2022 e 2023 poderão experimentar reduções. 

Evidentemente, será necessário elaborar um estudo atuarial que estabeleça o novo plano de 

amortização. 

 

Da suspensão do CRP 

X. O não repasse tanto dos parcelamentos como das contribuições previdenciárias patronais, 

suspensas, não vai impedir a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP até 

o dia 31 de janeiro de 2021, desde que o Município faça a lei específica. Destaca-se ainda que é 

importante o envio da Lei para a Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, para que 

eles possam controlar a regularidade do CRP e emitir o certificado. O CRP é o documento que 

atesta o ente federativo de seguir as normas de boa gestão, de forma a assegurar o pagamento 

dos benefícios previdenciários aos seus segurados. 

Nota: registra-se que continua sendo exigido que os Municípios encaminhem à Secretaria de Previdência 

do Ministério da Economia o Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR até o 

último dia do mês seguinte ao encerramento de cada bimestre do ano civil. 
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Do tratamento contábil da suspensão dos pagamentos 

 

XI. Ainda que haja lei municipal específica autorizando a suspensão do pagamento das 

contribuições patronais e dos parcelamentos de débitos previdenciários junto ao RPPS 

relativos ao período de 1 de março a 31 de dezembro de 2020, é importante que tanto o 

profissional contábil à frente da unidade gestora quanto o profissional contábil à frente da 

prefeitura esclareçam as repercussões dessa aprovação aos agentes políticos, uma vez que 

em quaisquer das decisões haverá perdas para os RPPS: 

 

i. Se apenas a contribuição dos segurados não for suficiente para pagar a folha 

dos benefícios previdenciários. Neste caso, é importante que os seguintes 

efeitos sejam considerados: 

 

• se haverá necessidade de transferir recursos financeiros adicionais 

para honrar o pagamento dos benefícios previdenciários do RPPS 

no período. Neste caso, o caixa da prefeitura será duplamente 

impactado. Além de continuar a transferir recursos para pagamento 

da folha do RPPS em 2020, ainda sairão dos cofres municipais o 

pagamento das contribuições patronais suspensas em curtíssimo 

prazo (até 31/01/2021) ou esses valores serão parcelados 

impactando o caixa da prefeitura nos meses subsequentes ainda em 

2021; 

• se haverá necessidade de resgatar intempestivamente a carteira de 

investimentos dos RPPS. Em caso positivo, deve ser considerado 

que o resgaste da carteira antes da sua efetiva recuperação (em razão 

da forte oscilação do mercado) poderá levar a realização de perdas 

efetivas. Um processo de responsabilidade pode ser aberto pelo 

Tribunal de Contas para apurar eventuais danos causados ao 

patrimônio do servidor, cujo ressarcimento pode vir a ser solicitado, 

além dos demais enquadramentos legais correspondentes. 

 

i. Se a contribuição dos segurados for suficiente para pagar a folha dos benefícios 

previdenciários. Mesmo neste caso, é importante que fique claro que o não 

pagamento desses valores prejudicará a capitalização da carteira de investimentos 

dos RPPS (que deixa de receber esses recursos) e poderá trazer repercussões para 

o passivo atuarial, levando a necessidade de aumento futuro das alíquotas 

previdenciárias. Novamente, um processo de responsabilidade pode ser aberto pelo 

Tribunal de Contas para apurar eventuais danos causados ao patrimônio do 

servidor, cujo ressarcimento pode vir a ser solicitado, além dos demais 

enquadramentos legais correspondentes. 
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Nota: Como se pode observar, em qualquer decisão que venha a ser tomada os profissionais 

envolvidos devem estar conscientes de eventuais responsabilizações que podem vir a ser 

enquadrados. 

 

Sobre o tratamento orçamentário dos valores devidos 

 

XII. Uma discussão que se coloca é se a suspensão dos pagamentos da contribuição patronal e 

parcelamento de débitos previdenciários incorreria na suspensão da obrigação 

orçamentária. Essa avaliação é importante para definir se mesmo com os pagamentos 

suspensos as despesas correspondentes deveriam ser empenhadas. Essa reflexão é 

necessária tanto em razão dos fundamentos do orçamento público brasileiro como das 

implicações fiscais que dela podem repercutir. 

 

XIII. Conforme o disposto no art. 27 do Decreto nº 93.872/1986, as despesas relativas a 

contratos, convênios, acordos ou ajustes de vigência plurianual serão empenhadas em cada 

exercício financeiro pela parte nele a ser executada. Aqui dois aspectos merecem destaque. 

Primeiro, o Decreto nº 93.872/1986 dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do 

Tesouro Nacional e não sobre o caixa dos entes subnacionais. Segundo, ainda que esse 

dispositivo fosse aplicado, seria para os valores já parcelados e não para a contribuição 

patronal corrente que deixaria de ser paga no exercício.  

 

XIV. A Lei Federal 4.320/1964 define em seu art. 35 que pertence ao exercício financeiro a 

despesa nele empenhada, e no art. 60 que não há despesa sem prévio empenho. Desta 

forma, e considerando que houve o reconhecimento das despesas de remuneração dos 

servidores, por imposição legal, haverá a exigibilidade das contribuições patronais dela 

decorrente.  

 

XV. O Decreto-Lei nº 201/1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores, 

dispõe em seu art. 1º que são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos 

ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos 

Vereadores: V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-las em 

desacordo com as normas financeiras pertinentes. 

 

XVI. Como a suspensão do pagamento das obrigações patronais permitida pela Lei 

Complementar 173/2020 não interrompeu a exigibilidade da obrigação, é essencial o seu 

registro orçamentário. Diferenciando-se desta forma, das despesas plurianuais, que só 

afetam o orçamento quando efetivamente são realizadas, por isso são empenhadas de forma 

parcelada. 

 

XVII. No entanto, para fins fiscais, essas despesas empenhadas com obrigações patronais, cujos 

pagamentos foram suspensos, não devem ser considerados para fins da apuração da 

disponibilidade de caixa, pois são obrigações que vencerão após o encerramento do 
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exercício. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e 

despesas compromissadas a pagar até o final do exercício (parágrafo único do art. 42 da 

LRF). 

 

XVIII. Ainda com relação a essa preocupação, a LC nº 173/2020 também promoveu alterações no 

art. 65 da LRF, mediante a dispensa de limites e condições a que os Municípios estão 

sujeitos em razão das ações de enfrentamentamento à Covid-19. Registre-se, no entanto, 

que isso não significa que os Municípios não devem efetuar dentro dos prazos legais os 

registros de informações financeiras, contábeis e fiscais exigidos. A inserção do inciso II 

do §2º ao Art. 65 estabelece que mesmo que sejam afastadas algumas exigências da Lei, 

permanecem as disposições relativas à transparência, controle e fiscalização. O inciso II 

do §1º do Art. 3º também reforça que o  atendimento dessas obrigações será objeto de 

futura verificação pelos órgãos de fiscalização e controle respectivos, na forma por eles 

estabelecida. 

 

XIX. Por outro lado, alguns argumentos trazem que o objetivo da LC 173/2020 foi liberar 

recursos orçamentários para serem utilizados em despesa de combate à pandemia da Covid-

19, e que se os empenhos das contribuições forem mantidos o órgão ficaria impedido de 

utilizar o recurso nesta finalidade. Sobre essa preocupação, é importante considerar que a 

reconhecida situação de pandemia possibilita que seja feita a abertura créditos 

adicionais extraordinários, amparada por decreto do chefe do Poder Executivo 

municipal, o prefeito, que deve dar conhecimento imediato ao presidente da Câmara de 

Vereadores, mediante a criação de uma ação orçamentária específica para execução desses 

recursos.  Registre-se que no caso dos Municípios gaúchos, a Constituição do Estado do 

Rio Grande do Sul estabelece que a abertura de créditos extraordinários deve ser convertida 

em lei no prazo de 30 dias (art. 154, § 3º).  

 

XX. Outra questão a ser considerada é que caso os valores suspensos relativos às 

contribuições patronais não sejam empenhados, eles deixam de contar para fins de 

apuração dos limites mínimos de saúde e educação, que tem como base a execução 

orçamentária do exercício. Isso é expressamente preocupante no caso dos Municípios. 

Caso seja mantido o pagamento da patronal das áreas de saúde e educação para que esses 

limites mínimos sejam atingidos, os efeitos da suspensão serão inócuos, uma vez que essas 

áreas representam a maior parte da folha de servidores municipais.  

 

XXI. Diante do exposto, dada as implicações fiscais e por todas as questões aqui 

apresentadas, a recomendação é que os Municípios não suspendam os referidos 

pagamentos. 

 

XXII. Contudo, caso a decisão seja pela suspensão dos pagamentos, a recomendação é que as 

despesas continuem sendo apropriadas, empenhadas e liquidadas em seus respectivos fatos 
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geradores, guardando a expectativa de que esses compromissos ainda sejam honrados até 

o final do exercício financeiro de 2020.  

 

XXIII. Dada as divergências que cercam o tema, registre-se que o Tribunal de Contas ao 

qual o Município encontra-se jurisdicionado deve ser consultado sobre as orientações 

aqui apresentadas, prevalecendo seu entendimento sobre o tema. 

 

XXIV. No caso das contribuições patronais e dos parcelamentos de débitos previdenciários que 

venham a ser regularmente pagos durante o período permitido de suspensão, ainda que haja 

lei suspendendo o pagamento, não cabe ressarcimento desses valores, uma vez que a 

obrigação era de fato devida ao RPPS.  

 

XXV. Registre-se que mesmo com a suspensão dos pagamentos, e ainda que as despesas não 

sejam empenhadas, os valores devidos a título de contribuição patronal e de parcelamento 

de débitos devem ser computados como Despesa com Pessoal em suas respectivas 

competências. 

 

XXVI. Uma recomendação adicional é que seja apresentada uma nota explicativa às 

demonstrações contábeis qualquer que seja o procedimento contábil que vier a ser adotado, 

fundamentando tecnicamente os lançamentos realizados ou apresentado o fundamento 

legal embasado. 

 

DA PERSPECTIVA DOS RPPS 

 

XXVII. Nos RPPS, os valores devidos a título de contribuição patronal em decorrência da 

suspensão devem ser apropriados como Contribuições Patronais a Receber em contas de 

Ativo Circulante tendo como contrapartida uma variação patrimonial diminutiva – VPA 

de Contribuições Patronais.  

 

XXVIII. No caso dos parcelamentos de débitos que vierem a ser novamente parcelados, devem ser 

mantidos os mesmos procedimentos contábeis já adotados para os outros parcelamentos de 

débitos firmados. 

 

XXIX. Nenhuma receita orçamentária deve ser contabilizada, até que haja o efetivo ingresso de 

recursos (art. 35 da Lei nº 4.320/1964). 

 

XXX. Nenhum valor regularmente recebido no período pode ser devolvido ou reembolsado, 

ainda que haja lei municipal específica suspendendo o pagamento, uma vez que esses 

valores eram devidos ao RPPS.  

 



 

Sede: SCRS 505 bloco C 3º andar • Cep 70350-530 • Brasília – DF • Tel/Fax: (61) 2101-6000 
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre – RS • Tel/Fax: (51) 3232-3330 

XXXI. A Provisão Matemática Previdenciária, registrada em contas de Passivo Não Circulante só 

será atualizada nos RPPS quando do encaminhamento de uma nova avaliação atuarial, que 

reflita os efeitos das suspensões aqui apresentadas. 
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Nota Técnica SEI nº 25948/2020/ME
 
 
Assunto: Contabilização das suspensões de pagamentos de obrigações definidas na Lei Complementar
nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao
Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) 

  

 

  

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata dos entendimentos acerca da contabilização relacionada às suspensões de pagamentos de
obrigações definidas na Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa
Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, e dá outras providências.

ANÁLISE

2. O Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19, previsto na LC nº 173/2020, prevê a
suspensão dos pagamentos das dívidas contratadas entre a União e os Estados, o DF e os municípios, a
possibilidade de realização de aditamento contratual com o sistema financeiro e instituições multilaterais de
crédito que suspenda os pagamentos devidos no exercício financeiro de 2020 e a suspensão dos pagamentos
das dívidas dos municípios com a previdência social, inclusive com o RPPS.

I - Suspensão de pagamentos de dívidas com a União

3. A suspensão dos pagamentos de dívidas com a União observa o disposto nos arts. 1º e 2º
transcritos a seguir.

Art. 1º  Fica instituído, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, exclusivamente para o exercício financeiro de 2020, o Programa Federativo de
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).
§ 1º O Programa de que trata o caput é composto pelas seguintes iniciativas:
I - suspensão dos pagamentos das dívidas contratadas entre:
a) de um lado, a União, e, de outro, os Estados e o Distrito Federal, com amparo na Lei nº
9.496, de 11 de setembro de 1997, e na Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de
2001;
b) de um lado, a União, e, de outro, os Municípios, com base na Medida Provisória nº 2.185-
35, de 24 de agosto de 2001, e na Lei nº 13.485, de 2 de outubro de 2017;
II - reestruturação de operações de crédito interno e externo junto ao sistema financeiro e
instituições multilaterais de crédito nos termos previstos no art. 4º desta Lei Complementar;
e
III - entrega de recursos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, e em ações de enfrentamento ao
Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).
§ 2º As medidas previstas no inciso I do § 1º são de emprego imediato, ficando a União
autorizada a aplicá-las aos respectivos contratos de refinanciamento, ainda que previamente
à celebração de termos aditivos ou outros instrumentos semelhantes.
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Art. 2º De 1º de março a 31 de dezembro de 2020, a União ficará impedida de executar as
garantias das dívidas decorrentes dos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados
com os Estados e com o Distrito Federal com base na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de
1997, e dos contratos de abertura de crédito firmados com os Estados ao amparo da Medida
Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, as garantias das dívidas decorrentes dos
contratos de refinanciamento celebrados com os Municípios com base na Medida Provisória
nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e o parcelamento dos débitos previdenciários de que
trata a Lei nº 13.485, de 2 de outubro de 2017.
§ 1º Caso, no período, o Estado, o Distrito Federal ou o Município suspenda o pagamento
das dívidas de que trata o caput, os valores não pagos:
I - serão apartados e incorporados aos respectivos saldos devedores em 1º de janeiro de
2022, devidamente atualizados pelos encargos financeiros contratuais de adimplência, para
pagamento pelo prazo remanescente de amortização dos contratos; e
II - deverão ser aplicados preferencialmente em ações de enfrentamento da calamidade
pública decorrente da pandemia da Covid-19.
§ 2º Enquanto perdurar a suspensão de pagamento referida no § 1º deste artigo, fica
afastado o registro do nome do Estado, do Distrito Federal e do Município em cadastros
restritivos em decorrência, exclusivamente, dessa suspensão.
§ 3º Os efeitos financeiros do disposto no caput retroagem a 1º de março de 2020.
§ 4º Os valores eventualmente pagos entre 1º de março de 2020 e o término do período a que
se refere o caput deste artigo serão apartados do saldo devedor e devidamente atualizados
pelos encargos financeiros contratuais de adimplência, com destinação exclusiva para o
pagamento das parcelas vincendas a partir de 1º de janeiro de 2021.
§ 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão demonstrar e dar publicidade à
aplicação dos recursos de que trata o inciso II do § 1º deste artigo, evidenciando a
correlação entre as ações desenvolvidas e os recursos não pagos à União, sem prejuízo da
supervisão dos órgãos de controle competentes.
§ 6º Os valores anteriores a 1º de março de 2020 não pagos em razão de liminar em ação
judicial poderão, desde que o respectivo ente renuncie ao direito sobre o qual se funda a
ação, receber o mesmo tratamento previsto no inciso I do § 1º deste artigo, devidamente
atualizados pelos encargos financeiros contratuais de adimplência.
 

4. Com base nesses dispositivos, entende-se que a Lei Complementar nº 173/2020 autorizou a
imediata suspensão dos pagamentos dos contratos de refinanciamento existentes entre a União e os Estados e
o Distrito Federal, dispostos na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e na Medida Provisória nº 2.192-70,
de 24 de agosto de 2001; e entre a União e os Municípios, com base na Medida Provisória nº 2.185-35, de 24
de agosto de 2001, e na Lei nº 13.485, de 2 de outubro de 2017, ainda que previamente à celebração de
termos aditivos ou outros instrumentos semelhantes.

5. Caso o Estado, o DF ou o Município suspenda o pagamento desses contratos de
refinanciamento, os valores não pagos serão apartados e incorporados aos respectivos saldos devedores em
1º de janeiro de 2022, devidamente atualizados pelos encargos financeiros contratuais de adimplência, para
pagamento pelo prazo remanescente de amortização dos contratos.

6. Como os valores não pagos devem ser aplicados preferencialmente em ações de
enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, deverá ocorrer ajuste no
orçamento de forma que as dotações destinadas ao pagamento das parcelas desses refinanciamentos sejam
redirecionadas para novas dotações orçamentárias. Com o ajuste das dotações orçamentárias, não deverão
ocorrer empenhos referentes aos pagamentos suspensos. Isso porque o orçamento anual está diretamente
associado a um fluxo em que as receitas arrecadadas no exercício devem suportar as despesas previstas para
o respectivo exercício. Dessa forma, caso ocorra a suspensão da obrigação de pagamento, não há que se falar
em execução orçamentária dessas obrigações suspensas no orçamento atual, pois as despesas orçamentárias
serão suportadas por receitas dos exercícios seguintes, nos quais a respectiva lei orçamentária deverá
consignar dotação suficiente para a execução.

7. Importante esclarecer que a não execução orçamentária não afeta a execução patrimonial de
reconhecimento do passivo. É importante garantir que todo o Passivo referente ao montante das parcelas
devidas no período de março a dezembro/2020 permaneça integralmente registrado no Passivo do ente,
compondo o seu limite de endividamento, com os ajustes de juros e atualização monetária mencionados a
seguir.
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8. Dessa forma, observando-se o regime de competência, o passivo referente às dívidas
suspensas, assim como ocorre com as demais dívidas, deve ser constantemente ajustado para refletir os juros
e atualização monetária do montante dos parcelamentos, em contrapartida a uma Variação Patrimonial
Diminutiva (VPD) financeira.

9. Uma boa prática sugerida é manter o controle das informações dos parcelamentos que
deixaram de ser pagos, de forma a permitir a transparência e eventuais necessidades de prestação de contas
ou controle social. Para isso, sugere-se que os valores que não foram pagos sejam registrados em contas de
controle.

10. Ressaltamos que a autorização para a suspensão refere-se ao período de 1º de março a 31 de
dezembro de 2020 e que os valores eventualmente pagos referentes a esse período, caso o ente da Federação
tenha optado pela suspensão, serão apartados do saldo devedor e devidamente atualizados pelos encargos
financeiros contratuais de adimplência, com destinação exclusiva para o pagamento das parcelas vincendas a
partir de 1º de janeiro de 2021. Dessa forma, os valores pagos serão devidamente atualizados e considerados
como adiantamento, sendo abatidos das parcelas a pagar a partir de 1º de janeiro de 2021.  

11. Ainda de acordo com o § 6º do art. 2º, os valores anteriores a 1º de março de 2020 não pagos
em razão de liminar em ação judicial poderão receber o mesmo tratamento previsto para as parcelas a vencer,
desde que o Ente renuncie ao direito sobre o qual se funda a ação. Nesse caso, os valores não pagos serão
atualizados considerando somente os encargos contratuais de adimplência.

II - Suspensão de pagamentos de dívidas com o sistema financeiro e instituições multilaterais de
crédito

12. As mesmas orientações relacionadas à contabilização da suspensão dos contratos de
refinanciamento com a União aplicam-se aos aditamentos contratuais celebrados com o sistema financeiro e
instituições multilaterais de crédito, conforme estabelece o art. 4º da LC nº 173. Ressaltamos, no entanto,
que, nesses casos, não há autorização para suspensão automática do pagamento dos contratos, sendo
necessário o aditamento prévio e firmado no exercício de 2020. 

Art. 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão realizar aditamento
contratual que suspenda os pagamentos devidos no exercício financeiro de 2020, incluindo
principal e quaisquer outros encargos, de operações de crédito interno e externo celebradas
com o sistema financeiro e instituições multilaterais de crédito.
§ 1º Para aplicação do disposto neste artigo, os aditamentos contratuais deverão ser
firmados no exercício financeiro de 2020.
§ 2º Estão dispensados, para a realização dos aditamentos contratuais de que trata este
artigo, os requisitos legais para contratação de operação de crédito e para concessão de
garantia, inclusive aqueles exigidos nos arts. 32 e 40 da Lei Complementar nº 101, de 2000,
bem como para a contratação com a União.
§ 3º No caso de as operações de que trata este artigo serem garantidas pela União, a
garantia será mantida, não sendo necessária alteração dos contratos de garantia e de
contragarantia vigentes.
§ 4º Serão mantidas as condições financeiras em vigor na data de celebração dos termos
aditivos, podendo o prazo final da operação, a critério do Estado, do Distrito Federal ou do
Município, ser ampliado por período não superior ao da suspensão dos pagamentos.
§ 5º A verificação do cumprimento dos limites e das condições relativos à realização de
termos aditivos de que trata o caput que não tiverem sido afastados pelo § 2º deste artigo
será realizada diretamente pelas instituições financeiras credoras.
 

13. A Nota Técnica SEI nº 23124/2020/ME apresentou os entendimentos jurídicos acerca da
aplicação do disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 173, de 27/5/2020, e dos §§ 1º, 2º e 3º da Lei
Complementar nº 101, de 4/5/2020 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), e seus impactos sobre os
procedimentos de verificação do cumprimento de limites e de condições para a contratação de operações de
crédito de Estados, Distrito Federal e Municípios, e para a concessão da garantia pela União. Destaca-se,
entre os entendimentos apresentados, que os aditamentos contratuais de que trata o art. 4º da LC nº 173/ 2020
deverão ser firmados no exercício financeiro de 2020 e que, transcorrido o referido período, a realização de
termos aditivos a contratos de operações de crédito deverá observar os procedimentos ordinários
estabelecidos na legislação aplicável à matéria.
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III - Suspensão de pagamentos ao RPPS pelos municípios

14. A lei complementar autorizou também a suspensão dos pagamentos dos refinanciamentos de
dívidas dos municípios com a previdência social e do recolhimento das contribuições previdenciárias
patronais dos municípios devidas aos respectivos regimes próprios de previdência, conforme artigo 9º
reproduzido a seguir.

Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de
dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de
dezembro de 2020.
§ 1º (VETADO).
§ 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde
que autorizada por lei municipal específica.
 

15. A Secretaria da Receita Federal regulamentará a suspensão dos pagamentos dos
refinanciamentos das dívidas com a Previdência Social e, para a contabilização dessa suspensão, devem ser
observadas as mesmas orientações definidas para a suspensão dos refinanciamentos com a União.

16. Em relação ao disposto no § 2º citado, a Portaria da Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho nº 14.816, de 19 de junho de 2020, prevê que a aplicação da suspensão dos refinanciamentos e
contribuições patronais devidas ao RPPS depende de autorização por lei municipal específica.

17. Além disso, essa Portaria estabelece que a lei municipal deverá definir expressamente a
natureza dos valores devidos ao RPPS que serão alcançados pela suspensão, limitados às prestações não
pagas de termos de acordo de parcelamento firmados até 28 de maio de 2020 e às contribuições
previdenciárias patronais devidas pelo Município e não pagas, relativas às competências com vencimento
entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.

18. A suspensão dos pagamentos das contribuições patronais não impacta o regular registro da
variação patrimonial diminutiva bem como o reconhecimento de passivo correspondente. Quanto à variação
patrimonial diminutiva, deve-se observar o regime de competência, havendo a apropriação de acordo com a
ocorrência do fato gerador (em geral, quando do registro da folha de pagamentos a pessoal)
independentemente do novo prazo para recolhimento. Em contrapartida, deve-se reconhecer o passivo
respectivo, dada a existência de uma obrigação presente, decorrente de um evento passado de curto prazo
cuja extinção envolverá a saída de recursos financeiros (ou potencial de serviços). O entendimento é que esta
obrigação teve apenas seu prazo suspenso e, portanto, a obrigação não foi extinta. A classificação da
obrigação como curto ou longo prazo dependerá da forma de renegociação estabelecida, em conformidade
com o ato normativo que autorizar a suspensão.

19. No mesmo sentido, as entidades de previdência que deixarem de receber os recursos em
decorrência da suspensão devem reconhecer como ativo os créditos não recebidos, em contrapartida a regular
apropriação da variação patrimonial aumentativa (VPA) de contribuições. Lembramos que ambos os
registros se referem a transações Intra-OFSS, devendo assim ser registrados.

20. Em relação à suspensão dos pagamentos dos parcelamentos firmados com o RPPS, deve-se
observar a mesma orientação quanto à suspensão do pagamento da dívida junto à União, ou seja, seguindo o
regime de competência, o passivo deve ser constantemente ajustado, para refletir os juros e atualização
monetária do montante dos parcelamentos, em contrapartida a uma VPD.

21. Em relação à execução orçamentária, caso o município opte pela suspensão dos
refinanciamentos ou das contribuições patronais e seja aprovada lei municipal nesse sentido, não deverá
ocorrer o empenho das obrigações suspensas, pois, nessa situação, essas obrigações serão pagas no exercício
de 2021 ou serão objeto de termo de acordo de parcelamento para pagamento nos orçamentos futuros. Além
disso, essa suspensão, no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2
(Covid-19), tem como objetivo o ajuste do orçamento de 2020 para fazer frente às necessidades decorrentes
da pandemia.

22. Esclarecemos que as despesas com as contribuições patronais suspensas, reconhecidas
patrimonialmente, devem ser incluídas no cômputo da Despesa com Pessoal no período desse
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reconhecimento, tendo em vista que a LRF estabelece no § 2º do art. 18 que a despesa total com pessoal será
apurada adotando-se o regime de competência. Para que seja possível identificar as informações referentes às
contribuições não pagas para a elaboração do demonstrativo da despesa com pessoal, sugere-se que os
valores que sejam registrados em contas de controle. Em relação a esse ponto o MDF (Manual de
Demonstrativos Fiscais 10ª edição) apresenta as orientações a seguir, constantes nas páginas 537/538 e 540.

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
 
Identifica os valores das despesas executadas, mês a mês e acumulados nos últimos doze
meses, incluído o mês de referência. O período de cálculo da despesa com pessoal deve, a
exemplo do cálculo da RCL, adotar uma base móvel de 12 meses. 
 
Para efeito desse demonstrativo identificam-se como despesas executadas: 
- as despesas liquidadas, assim consideradas por ter ocorrido a entrega do correspondente
material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64;
- as despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não
Processados.
- despesas que, indevidamente, não passaram pela execução orçamentária, mas que
preenchem os requisitos para tal, como, por exemplo, a execução da despesa com o salário
dos servidores referente ao mês trabalhado.
 
Deverá ser apresentada nota explicativa no rodapé do demonstrativo, destacando-se as
inclusões ou exclusões de valores no demonstrativo em atendimento ao regime de
competência da despesa, como, por exemplo, a inclusão de uma despesa não executada
orçamentariamente ou a exclusão de uma despesa classificada como despesa com pessoal,
mas que não deveria integrar o cômputo do limite no período, excetuadas, nesse último caso,
aquelas que serão deduzidas como despesas não computadas.
 
As contribuições previdenciárias deverão estar devidamente registradas na contabilidade,
quando da ocorrência do fato gerador, independentemente de pagamento. Desse modo, caso
os parcelamentos de débitos, referentes ao período de apuração, sejam decorrentes de
contribuições já consideradas no cálculo da despesa com pessoal, eles não poderão ser
computados como despesa com pessoal.
 

23. Esclarecemos também que, caso seja realizado o parcelamento dessas obrigações suspensas, o
pagamento dessas parcelas deverá ser classificado orçamentariamente como despesas de contribuição
patronal e não como amortização de dívidas. O MDF também apresenta orientação a esse respeito na pág.
540.

Ressalta-se que o pagamento das obrigações previdenciárias parceladas deve ser registrado
como despesas de obrigações previdenciárias (contribuição patronal), e devem integrar a
despesa com pessoal, uma vez que o pagamento de parcelamento de obrigações em atraso
deve ser classificado conforme a obrigação que lhe deu origem. Porém, como a LRF permite
deduzir da despesa bruta as despesas da competência de período anterior ao da apuração,
esses parcelamentos, referentes a despesas de período anterior, podem ser deduzidos para
efeito da apuração do cumprimento do limite.
 

24. Em resumo, os valores não pagos das obrigações patronais devem ser considerados no limite
de gastos com pessoal no momento do fato gerador, e não devem ser considerados posteriormente, quando da
regularização dos pagamentos.

25. Ressaltamos que os valores não pagos de obrigação patronal com o RPPS não devem ser
considerados para fins de apuração dos limites mínimos de saúde e educação, pois, no cálculo dessas
despesas, observa-se a execução orçamentária do exercício e não o fato gerador. Por outro lado, essa
suspensão é opcional e a lei local de suspensão, caso seja aprovada, poderia prever apenas suspensão parcial,
mantendo-se os pagamentos patronais decorrentes de áreas que possuem recursos específicos, como é o caso
da saúde e educação, minimizando riscos de não atingimento de limites.

RECOMENDAÇÃO
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26. Recomenda-se a ampla divulgação da presente Nota, com o intuito de orientar os entes da
Federação quanto à contabilização e ao tratamento fiscal referente às suspensões de pagamentos de
obrigações definidas na Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabeleceu o Programa
Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19.

 

 

À consideração superior.

 

Documento assinado eletronicamente

GABRIELA LEOPOLDINA ABREU

Gerente de Normas e Procedimentos Contábeis

Documento assinado eletronicamente

CLÁUDIA MAGALHÃES DIAS RABELO DE SOUSA

Gerente de Normas e Procedimentos de Gestão Fiscal

 

De acordo. À consideração superior.

 

Documento assinado eletronicamente

LEONARDO SILVEIRA DO NASCIMENTO

Coordenador-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação

 

De acordo. Publique-se.

 

Documento assinado eletronicamente

GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM

Subsecretária de Contabilidade Pública

 

Documento assinado eletronicamente por Claudia Magalhaes Dias Rabelo de Sousa, Gerente de
Normas e Procedimentos de Gestão Fiscal, em 01/07/2020, às 19:55, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Gabriela Leopoldina Abreu, Gerente de Normas e
Procedimentos Contábeis, em 02/07/2020, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Silveira do Nascimento, Coordenador(a)-Geral
de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, em 02/07/2020, às 14:08, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Gildenora Ba�sta Dantas Milhomem, Subsecretário(a) de
Contabilidade Pública, em 02/07/2020, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
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http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Mandado de Segurança Coletivo n.º 0803783-38.2020.8.02.0000
Servidores Inativos
Tribunal Pleno
Relatora :Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento
Autor : Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Alagoas - Sindpol 
Advogado : Pedro Arnaldo Santos de Andrade (OAB: 13534/AL) 
Réu : Governador do Estado de Alagoas 
Procurador : Francisco Malaquias de Almeida Junior (OAB: 2427/AL) 
Réu : Alagoas Previdência 
Procurador : Francisco Malaquias de Almeida Junior (OAB: 2427/AL) 

DECISÃO MONOCRÁTICA/MANDADO/OFÍCIO  N.              /2020.

Trata-se de mandado e segurança coletivo com pedido liminar, impetrado pelo 

Sindicato da Policia Civil do Estado de Alagoas SINDPOL/AL em face de ato 

supostamente ilegal e abusivo praticado pelo Governador do Estado de Alagoas.

O impetrante informa, em apertada síntese, que nos termos da Lei nº 

7.751/2015 os descontos relativos às contribuições previdenciárias davam-se da 

seguinte forma: (i) servidores ativos- 11% (onze por cento) sobre a totalidade da 

remuneração do cargo efetivo; (ii) servidores inativos e pensionistas- 11% (onze por 

cento) sobre o que ultrapassava o teto da previdência social e, (iii) servidores inativos e 

pensionistas  portadores de doença incapacitante- 11 % (onze por cento) sobre a 

parcela dos proventos ou pensão que superavam o dobro do teto máximo do beneficio 

estabelecido para o regime geral de previdência social. 

Acontece que a partir de abril de 2020, os descontos previdenciários passaram 

a ser realizados conforme a nova previsão contida na Lei Complementar 52/2019, a qual 

reorganizou o regime geral de previdência social dos servidores públicos do Estado de 

Alagoas e ampliou, de forma equivocada, a contribuição em relação aos servidores 

aposentados e pensionistas, uma vez que o desconto passou a incidir no percentual de 
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14% (quatorze por cento) sobre a parcela dos proventos ou pensão que for superior ao 

valor do salário mínimo vigente no Brasil, o que afronta diretamente o art.40, §18, da 

Constituição Federal que dispõe que a contribuição sobre os proventos de 

aposentadorias e pensões incidirá ao que superar o limite máximo estabelecido para o 

benefícios do regime geral de previdência social, sendo claro, portanto, os prejuízo 

financeiros dos aposentados e pensionistas e a ofensa direta à norma constitucional. Por 

fim, sustenta que apenas seria possível a majoração das alíquotas de contribuição em 

caso de déficit atuarial, o que não restou comprovado no presente caso. 

Com base nesses fundamentos, requer que seja "concedida a tutela antecipada, 

inaudita altera pars, com a finalidade de determinar que a autoridade coatora 

promova imediatamente a isenção da contribuição previdenciária, para os servidores 

inativos e pensionistas vinculados a Polícia Civil do Estado de Alagoas, até o teto do 

Regime geral da Previdência Social" e, no mérito, pugna pelo provimento recursal, com 

a confirmação da liminar (sic, fl.15).

É o necessário relatar.

Decido. 

Inicialmente, há que ser ressaltado que o Código de Processo Civil, na parte 

das disposições gerais da tutela de urgência, em seu art.300 dispõe que "a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Vê-se a imperiosa necessidade da conjugação concomitante do periculum in 

mora e do fumus boni iuris, cabendo aquele que pleiteia a medida demonstrar, no caso 

concreto, a sua pretensão com fundamentos convincentes e relevantes, capazes de 

evidenciar a verossimilhança do direito e a intensidade do risco de lesão grave. 
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Pois bem. No caso dos autos, mostra-se presente a lesão grave e de difícil 

reparação (periculum in mora) e o sinal do bom direito ( fumus boni iuris) em favor do 

impetrante, pelos motivos que passo a expor:

Compulsando os autos, percebe-se que estamos diante de uma possível 

antinomia constitucional, relacionada especificamente aos art. 40, §18 e o art. 149, §§ 1-

A, 1-B e 1-C, sendo importante salientar o relevo da discussão, uma vez que se trata de 

direito social positivado na constituição.

 A doutrina pátria aponta que dos direitos sociais compõem a segunda 

dimensão de direitos fundamentais, as quais se perfazem pela atuação positiva do 

Estado com fito na igualdade material, são verdadeiras prestações estatais que 

demandam, por óbvio, recursos públicos. 

A primeira dimensão de direitos fundamentais, de outro giro, exige obrigações 

negativas do Estado, também chamada de liberdades públicas, limitam a intervenção do 

poder público em determinadas esferas do indivíduo.

O Min. Alexandre de Moraes conceitua os direitos sociais como “direitos 

fundamentais do homem, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de 

observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a 

melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da 

igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado Democrático, art. 1º, 

IV, da Constituição Federal”.1

Nessa senda, o constituinte insculpiu em nossa Carta Magna:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 

1 Moraes, Alexandre de, Direito Constitucional. São Paulo. Atlas, 2002, p. 202.
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o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 
(Grifei)   

Note que, uma vez consagrada no rol de direitos fundamentais, a norma 

constitucional cria uma verdadeira obrigação no adimplemento desses direitos, pois, do 

contrário, restaria a possibilidade de solaparmos as cláusulas pétreas em dissonância 

com os fundamentos da República e o ordenamento jurídico que lhe confere substrato.

Cediço dos reflexos financeiros dessas obrigações de fazer e do vínculo estreito 

da possibilidade econômica do Estado, vislumbramos três princípios que se relacionam 

com a concretização das garantias fundamentais de segunda dimensão:

a) Princípio da Reserva do Possível  consiste na ideia de que cabe ao Estado 

efetivar suas políticas públicas para dar efeito aos direitos gizados na Constituição, na 

justa medida de suas possibilidades financeiras. Extrapolando-se os limites do possível, 

estaria o ente desobrigado a dar efetividade aos direitos sociais.

No entanto, consoante entendimento fixado na Suprema Corte, não é lícito a 

mera alegação de indisponibilidade de recursos orçamentários, sendo fundamental a 

demonstração inequívoca de que não há verbas para garantir tais direitos. Senão 

vejamos:

“Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativos e 
Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas 
públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, 
determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas 
hipóteses de políticas públicas definidas pela própria 
Constituição, sejam implementadas pelos órgãos estatais 
inadimplentes, cuja omissão  por importar em descumprimento 
de encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter 
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mandatório, mostra-se apta a comprometer a eficácia e a 
integridade de direitos sócias e culturais impregnados de 
estatura constitucional.” (STF, RE 436.996  AgR. Rel. Min. 
Celso de Mello. 22.11.2005)

b) Princípio do Mínimo Existencial  traduzem a ideia de que os direitos 

sociais, na condição de direitos fundamentais, são indisponíveis e indispensáveis para a 

realização da dignidade da pessoa humana, considerando-se mínimo existencial o 

conjunto de ações essenciais que se dedica ao ser humano para lhe conferir uma 

existência digna.

Segundo o STF, o mínimo existencial é uma limitação à cláusula do reserva do 

possível, no sentido de que o Estado só pode alegar a reserva do possível se garantir o 

mínimo existencial. O mínimo existencial é inafastável pelo Estado, como se vê:

 “A cláusula da reserva do possível  que não pode ser 
invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de 
frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas 
definidas na própria Constituição - encontra insuperável 
limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que 
representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, 
emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa 
humana. ” (STF, RE 639.637, AgR. Rel. Celso de Mello. 
15.09.2011)

c) Princípio da Vedação ao Retrocesso  é a garantia de que as conquistas 

sociais obtidas não serão reduzidas ou eliminadas do ordenamento jurídico pelo Estado.

Assim entende o STF:

[...] A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO 
OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO 
INADIMPLEMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE 
DIREITOS PRESTACIONAIS.
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- O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de 
direitos fundamentais de caráter social, que sejam 
desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela 
formação social em que ele vive.

- A Cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos as 
prestações positivas do Estado (como direito à educação, o 
direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no 
processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais 
ou coletivos, obstáculos a que os níveis de concretização de tais 
prerrogativas, uma vez atingidos venham a ser ulteriormente 
reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em 
consequência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido 
os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los 
efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao 
texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar  
mediante supressão total ou parcial  os direitos sociais já 
concretizados. (ARE 637.337, AgR. Relator Min. Celso de 
Mello, segunda turma, julgado em 23.08.2011)

Elucidados esses primeiros pontos, volto-me ao caso em análise.

O mandamus impetrado sustenta a violação de norma constitucional por ato do 

Governador do Estado de Alagoas. Consoante o autor da demanda, a majoração da 

alíquota de 11% para 14%, bem como da base de cálculo, valores acima do teto do 

RGPS para valores acima do salário mínimo, trouxe prejuízos para os servidores 

inativos e pensionistas da Polícia Civil do Estado de Alagoas, ensejando intervenção do 

Poder Judiciário para que determine a cessação dos efeitos do ato impugnado.

Como já explicado alhures, o direito a previdência social é um direito social de 

segunda dimensão e que, portanto, necessita de verbas para seu custeio e efetivação. É 

dever do ente público manter o equilíbrio atuarial de sua previdência, de sorte que os 

recolhimentos das contribuições sociais sejam compatíveis com os gastos relacionados 

aos respectivos beneficiários da assistência social.
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Nessa perspectiva, a Constituição Federal, ao tratar do tema, especificamente a 

respeito da Competência Tributária, a qual segundo Ricardo Alexandre2, consiste no 

“poder constitucionalmente atribuído de editar leis que instituam tributos”, assim 

estabeleceu:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir 
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e 
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como 
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o 
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do 
previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que 
alude o dispositivo.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de 
regime próprio de previdência social, cobradas dos 
servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que 
poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da 
base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de 
pensões. 

§ 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição 
ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir 
sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões 
que supere o salário-mínimo.

§ 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 
1º-A para equacionar o deficit atuarial, é facultada a 
instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da 
União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos 
pensionistas.

§ 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B 
deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas 
para equacionamento do deficit e vigorará por período 
determinado, contado da data de sua instituição. (Grifei)

2 Alexandre, Ricardo, Direito Tributário. Salvador. Juspodivm. 2019, p. 253.
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Perceba, a competência para instituição de contribuição social é, a priori, da 

União, conquanto, quando se tratar de contribuição previdenciária de servidor público, 

caberá a cada ente, a quem o servidor esteja vinculado, a instituição do tributo para 

custear o Regime Próprio da Previdência Social.

Não há dúvidas quanto à constitucionalidade da instituição do tributo pelo 

Estado de Alagoas para arrecadar e custear o RPPS.

Ocorre que, em que pese a Constituição Federal outorgar poderes para as 

pessoas políticas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) para instituir ou 

majorar tributos, tal prerrogativa não se reveste de características ilimitadas, muito pelo 

contrário, o poder de tributar encontra barreiras normativas que verdadeiramente 

limitam seu exercício.

Dentro das barreiras que limitam o exercício da competência tributária, 

encontramos a Imunidade Tributária, a qual consiste na determinação feita pela Carta 

Magna de que certas pessoas, bens, rendas e atividades não sofrerão incidência de 

tributos.

Nessa ótica, aduz a Constituição:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos 
servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e 
solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, 
de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial.  

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de 
aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata 
este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do regime geral de previdência social de que trata 
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o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os 
servidores titulares de cargos efetivos.   

É aqui que encontramos o ponto sensível do pleito formulado.

Não resta dúvidas de que o dispositivo supracitado se caracteriza como uma 

imunidade tributária.

Nesse contexto, segundo escólio de Ricardo Alexandre3, “as limitações 

constitucionais ao poder de tributar estão protegidas contra mudanças que lhe diminuam 

o alcance ou amplitude, por configurarem verdadeiras garantias individuais dos 

contribuintes. São cláusulas pétreas”.

Há que ser dito, também, que as cláusulas pétreas podem sofrer emendas 

constitucionais, contudo não pode sofrer alterações tendentes a aboli-las, art. 60, §4º da 

CF. Nessa linha, é correto afirmar que asseveramos que é possível emendas que 

ampliem os direitos ou melhorem a proteção que ordenamento confere ao contribuinte.

Vê-se que estamos diante de um conflito entre a necessidade do Estado 

arrecadar para honrar com os compromissos da seguridade social4 dos servidores 

públicos, corolário de um direito fundamental de segunda geração, e da imunidade 

tributária como garantida fundamental de primeira geração, onde se limite o poder de 

tributar estatal, consistindo num não fazer do poder público, deixando determinada 

parcela dos proventos dos servidores livre da incidência da contribuição social,

3 Op. Cit.
4 Segundo Dirley da Cunha Júnior, o direito à previdência social consiste na prerrogativa de o indivíduo 

se filiar a um regime de previdência social que lhe assegure, mediante pagamento de contribuição à 

seguridade social, cobertura dos eventos de doenças, invalidez, morte e idade avançada; proteção à 

maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; 

salário família e auxilio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda; e pensão por morte 

do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. Curso de Direito 

Constitucional, Salvador, Juspodivm, 5ª ed., 2011.
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Como já esmiuçado, de acordo com os postulados da máxima efetivação dos 

direitos fundamentais, não há como negar que a nova redação dada do art. 149 da CF, 

através da Emenda Constitucional n. 103 de 2019, ao estabelecer possibilidade de 

alargamento de base de cálculo e da alíquota incidentes nas contribuições 

previdenciárias dos servidores públicos, por expressa previsão textual, no §1º-A, possui 

duvidosa constitucionalidade à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, 

vedação ao retrocesso social e do mínimo existencial, no entanto, ainda que se 

recorresse a tal dispositivo como válido, seria imprescindível a demonstração do déficit 

atuarial.

De modo que é patente o preenchimento dos requisitos para tutela provisória, 

no qual o fumus boni iuris se pauta no art. 40, §18 da CF, como imunidade tributária 

aos proventos dos pensionistas e aposentados da PC-AL que estejam abaixo do teto do 

regime geral da previdência social e, diante de toda argumentação lançada neste 

decisum, o periculum in mora se mostra quando se efetiva a constrição da renda dos 

referidos beneficiários do RPPS ferindo sua existência digna, diminuindo sua 

capacidade econômica pela elevada alteração da contribuição social previdenciária, 

solapando direitos fundamentais de primeira e segunda dimensões. 

Por estes motivos, defiro o pedido de tutela provisória, determinando que a 

autoridade coatora promova imediatamente a isenção da contribuição previdenciária, 

para os servidores inativos e pensionistas vinculados a Polícia Civil do Estado de 

Alagoas, até o teto do Regime geral da Previdência Social, consoante art. 40, §18, CF, 

afastando a incidência da Lei Complementar 52/2019 no que concerne à base de cálculo 

(valores acima do salário mínimo) da mencionada contribuição.

Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhes cópias da exordial, da 
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documentação colacionada e desta decisão, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente as informações.

Dê-se ciência do feito aos representantes judiciais do impetrado, enviando-lhe 

cópias da inicial, sem documentos, e desta decisão, a fim de que, em desejando, 

ingresse no presente feito. 

Outrossim, transcorridos os prazos legais, com ou sem as manifestações das 

partes, dê-se vista dos autos à Procuradoria Geral da Justiça, a fim de que exare o seu 

parecer no decêndio legal. 

Publique-se, notifique-se, cumpra-se e, após, voltem-me conclusos os autos.  

Maceió, 7 de julho de 2020.

Desembargadora Elisabeth Carvalho Nascimento 
relatora
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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio de Janeiro
4ª Vara Federal do Rio de Janeiro

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5019305-12.2020.4.02.5101/RJ

AUTOR: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGENCIAS NACIONAIS
DE REGULACAO - SINAGENCIAS

RÉU: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO
NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGENCIAS NACIONAIS
DE REGULAÇÃO - SINAGENCIAS, pelo rito ordinário, em face da
UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, pela qual requer tutela
provisória de urgência, inaudita altera pars, para que a União se
abstenha de aplicar o art. 11, caput e §§ 1º a 4º, o art. 9º, § 5º, da
Emenda Constitucional 103/2019 e o art. 149, §§ 1º-A a 1º-C, da CFRB,
mantendo o status quo ante e a contribuição previdenciária em 11%
(onze por cento).

A parte autora narra que a “Reforma da Previdência”, de
2019, criou institutos que fogem à razoabilidade e ferem princípios
basilares do ordenamento jurídico brasileiro, tais como: (i) a
possibilidade da instituição de contribuição extraordinária aos servidores
ativos e inativos para suprir eventual déficit atuarial; (ii) a possibilidade
da cobrança de contribuição ordinária dos servidores inativos, incidente
sobre o valor da parcela dos proventos e pensões que superar o limite
máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social -
RGPS e; (iii) a fixação de alíquotas progressivas de acordo com o valor
da remuneração percebida pelo servidor público federal.

Informa, dentre outros argumentos, que a instituição de
alíquota progressiva nas contribuições sociais dos servidores
públicos violou não apenas a sua natureza retributiva, mas
também passou a retirar da remuneração destes agentes públicos valores
para equilibrar as receitas dos cofres públicos. 

Como causa de pedir, sustenta que o art. 149, §1º, da
CRFB, ao ser alterado pela Emenda Constitucional n. 103/2019, passou
a permitir que a contribuição seja calculada por meio de alíquotas
progressivas. Alega que a EC n. 103/2019 viola os seguintes preceitos
constitucionais: (i) à vedação de instituição de tributo com efeito de
confisco (ii) à isonomia com tratamento diferenciado entre os servidores



públicos; (iii) à competência legislativa atribuída à lei complementar;
(iv) à utilização do salário mínimo como índice de indexação; (v) à
correlação entre custeio e benefício previdenciário; (vi) à
irredutibilidade de subsídios e vencimentos e (vii) à natureza tributária
das contribuições.

É o relatório do essencial. Passa-se a decidir.

Inicialmente, retifico, de ofício, o valor da causa para R$
191.538,00 (cento e noventa e um mil quinhentos e trinta e oito reais),
de modo a assegurar a correta aplicação da Lei n. 9.289/96. A despeito
de a demanda não dispor de proveito econômico concreto, é fato que
eventual procedência do pedido resultará benefícios econômicos que
superarão tal quantia, dada a natureza desta ação.

Para o deferimento da tutela jurisdicional liminar de
urgência, impõe-se a presença concomitante da demonstração, de plano,
da plausibilidade jurídica da tese deduzida na inicial e, de igual forma,
do perigo decorrente da demora no processamento, com vistas a ser
evitado eventual dano de difícil ou impossível reparação (art. 300,
caput, do CPC).

No caso presente, a parte autora formula pretensão para
manter, em caráter liminar, a contribuição previdenciária dos servidores
substituídos na alíquota de 11% (onze por cento), de modo que seja
suspensa a eficácia do art. 9º, § 5º, e art. 11, caput e §§ 1º a 4º,
da Emenda Constitucional n. 103/2019, bem como do art. 149, §§ 1º-A a
1º-C, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline
o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos
regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº
9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não
poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos
servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo
regime próprio de previdência social não
possui deficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a
alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao
Regime Geral de Previdência Social.

§ 5º Para fins do disposto no § 4º, não será considerada como
ausência de deficit a implementação de segregação da massa
de segurados ou a previsão em lei de plano de equacionamento
de deficit.

(...)

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da
contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º
da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14
(quatorze por cento).



§ 1º A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada,
considerado o valor da base de contribuição ou do benefício
recebido, de acordo com os seguintes parâmetros:

I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco
décimos pontos percentuais;

II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil
reais), redução de cinco pontos percentuais;

III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$
3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos percentuais;

IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$
5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta
e cinco centavos), sem redução ou acréscimo;

V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e
quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acréscimo de meio ponto percentual;

VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$
20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco
décimos pontos percentuais;

VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$
39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos
percentuais; e

VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais),
acréscimo de oito pontos percentuais.

§ 2º A alíquota, reduzida ou majorada nos termos do disposto
no § 1º, será aplicada de forma progressiva sobre a base de
contribuição do servidor ativo, incidindo cada alíquota sobre a
faixa de valores compreendida nos respectivos limites.

§ 3º Os valores previstos no § 1º serão reajustados, a partir da
data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, na
mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos
benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ressalvados
aqueles vinculados ao salário-mínimo, aos quais se aplica a
legislação específica.

§ 4º A alíquota de contribuição de que trata o caput, com a
redução ou a majoração decorrentes do disposto no § 1º, será
devida pelos aposentados e pensionistas de quaisquer dos
Poderes da União, incluídas suas entidades autárquicas e suas
fundações, e incidirá sobre o valor da parcela dos proventos de
aposentadoria e de pensões que supere o limite máximo
estabelecido para os benefícios do Regime Geral de
Previdência Social, hipótese em que será considerada a
totalidade do valor do benefício para fins de definição das
alíquotas aplicáveis.

(...)

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como



instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do
previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que
alude o dispositivo.

§ 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição
ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre
o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que
supere o salário-mínimo. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 103, de 2019)

§ 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no §
1º-A para equacionar o deficit atuarial, é facultada a
instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da
União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos
pensionistas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de
2019)

§ 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B
deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas
para equacionamento do deficit e vigorará por período
determinado, contado da data de sua instituição. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Segundo o Projeto de Emenda à Constituição n. 6/20191,
o novo regramento estabelecido para os Regimes Próprios de
Previdência Social é destinado "a estabelecer as balizas e contornos
gerais do modelo de financiamento dos RPPS, assegurando-se que a
estruturação do custeio previdenciário seja adequada para debelar a
grave situação de desequilíbrio em que se encontram a maioria dos
regimes próprios existentes no País".

No tocante às regras aplicáveis ao custeio do RPPS,
observa-se que o constituinte derivado fundamentou a proposta de
emenda à Constituição Federal, nos seguintes termos:

"103. Propõe-se, então, dentre as medidas de ampliação do
financiamento previdenciário, a elevação da contribuição
ordinária dos servidores ao RPPS da União para 14%
(quatorze por cento), assegurando-se, porém, por meio de
redução e ampliação desse percentual, a progressividade das
alíquotas impostas, medida que promove a necessária
equidade no que se refere à contribuição previdenciária,
impondo-se maior esforço financeiro àqueles com maior
disponibilidade de renda. Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios deverão observar, no mínimo, essa alíquota de 14%
para seus servidores e cumprir condições para aplicação da
redução de percentuais.

104. No caso dos RPPS que apresentem deficit atuarial, a
proposta veicula norma que prevê a possibilidade de
instituição temporária de contribuição extraordinária a ser
imposta ao ente federativo e aos segurados e pensionistas do
regime próprio com vistas ao equacionamento daquele
desequilíbrio, contribuição cujas alíquotas poderão ser
diferenciadas atendendo-se determinadas especificidades
relativas ao contribuinte, regra que também promove maior
justiça na distribuição do ônus no financiamento do deficit



previdenciário. Possibilita-se também que, excepcionalmente,
a contribuição dos aposentados e pensionistas incida sobre o
valor excedente ao salário mínimo. 

105. A participação dos segurados e pensionistas no
equacionamento de deficit é uma fórmula técnico-atuarial
geralmente adotada no caso de plano de benefício definido,
incluindo no esforço de reequilíbrio do sistema, o próprio
servidor público e seu dependente que participará também das
decisões relativas à condução do regime."

Embora dotada de caráter eminentemente político, essa
manifestação é o substrato de parte da Reforma da Previdência contra
qual a parte autora se insurge. O que se vê é que a ratio legis, ora em
análise, visa à ampliação do financiamento do RPPS por meio
de aumento da contribuição previdenciária ordinária para 14%
e instituição de progressividade da alíquota correspondente; e ao
equacionamento do sistema previdenciário dos servidores públicos por
meio de contribuição previdenciária extraordinária, em caso de déficit
atuarial.

O aumento da contribuição previdenciária para 14%
(quatorze por cento) e a previsão de progressividade dessa alíquota
- seja pela redução ou majoração do percentual - perpassa pela análise
do plano jurídico-positivo constitucional. Assim, deve ser entendido que
o estabelecimento de progressividade da alíquota, isoladamente, não
configura violação à Carta Política, dada a redação do art. 11 da Emenda
Constitucional n. 103/2019.

Há precedente do Supremo Tribunal Federal em que se
assenta que a previsão de progressão da alíquota sem previsão na
Constituição Federal restringe a atuação do legislador. Confira-se:

SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS - CONTRIBUIÇÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL - LEI Nº 9.783/99 - ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DESSE
DIPLOMA LEGISLATIVO - RELEVÂNCIA JURÍDICA DA
TESE PERTINENTE À NÃO-INCIDÊNCIA
DA CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL SOBRE
SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO
FEDERAL (CF, ART. 40, CAPUT, E RESPECTIVO § 12, C/C
O ART. 195, II, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 20/98) -
ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS - ESCALA DE
PROGRESSIVIDADE DOS ADICIONAIS TEMPORÁRIOS
(ART. 2º DA LEI Nº 9.783/99) - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
PRINCÍPIO QUE VEDA A TRIBUTAÇÃO
CONFISCATÓRIA (CF, ART. 150, IV) E DE
DESCARACTERIZAÇÃO DA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL
INERENTE À CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL -
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - MEDIDA CAUTELAR
DEFERIDA EM PARTE. PRINCÍPIO DA
IRREPETIBILIDADE DOS PROJETOS REJEITADOS NA
MESMA SESSÃO LEGISLATIVA (CF, ART. 67) - MEDIDA
PROVISÓRIA REJEITADA PELO CONGRESSO NACIONAL -
POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE
LEI, PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, NO INÍCIO DO
ANO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE SE DEU A REJEIÇÃO



PARLAMENTAR DA MEDIDA PROVISÓRIA.
(...) CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL -
SERVIDORES EM ATIVIDADE - ESTRUTURA
PROGRESSIVA DAS ALÍQUOTAS: A
PROGRESSIVIDADE EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA
SUPÕE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL.
RELEVO JURÍDICO DA TESE. - Relevo jurídico da tese
segundo a qual o legislador comum, fora das hipóteses
taxativamente indicadas no texto da Carta Política, não pode
valer-se da progressividade na definição das alíquotas
pertinentes à contribuição de seguridade social devida por
servidores públicos em atividade. Tratando-se de matéria
sujeita a estrita previsão constitucional - CF, art. 153, § 2º, I;
art. 153, § 4º; art. 156, § 1º; art. 182, § 4º, II; art. 195, § 9º
(contribuição social devida pelo empregador) - inexiste espaço
de liberdade decisória para o Congresso Nacional, em tema
de progressividade tributária, instituir alíquotas progressivas
em situações não autorizadas pelo texto da Constituição.
Inaplicabilidade, aos servidores estatais, da norma inscrita no
art. 195, § 9º, da Constituição, introduzida pela EC nº 20/98.
A inovação do quadro normativo resultante da promulgação da
EC nº 20/98 - que introduziu, na Carta Política, a regra
consubstanciada no art. 195, § 9º (contribuição patronal) -
parece tornar insuscetível de invocação o precedente firmado
na ADI nº 790-DF (RTJ 147/921). (...) . (STF - ADI-MC 2010-
2/DF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Plenário, 30.09.99).
(grifei)

Na ocasião supra, a progressividade da alíquota foi
instituída por meio da Lei n. 9.783/99 sem qualquer respaldo
constitucional. Isso fez com que a Suprema Corte entendesse que a
majoração do tributo por aumento de alíquota violara a Carta Política, já
que cabe a legislação infraconstitucional amoldar-se à norma
hierarquicamente superior.

Ocorre que a situação trazida à apreciação é diversa. Aqui,
o implemento da progressividade provém de emenda constitucional, o
que leva a concluir pela constitucionalidade da norma nessa estrita
extensão, até porque a higidez da norma não pressupõe necessariamente
a sua perpetuação. Note-se, nesse sentido, que ordenamento jurídico,
sob a tutela constitucional, assegura a instituição de alíquotas
progressivas, ex vi do art. 153, §2º, I, e §4º, I, e art. 156, §1º, I, todos da
CRFB.

É certo, no entanto, que a progressividade tributária pode
culminar em afetação do princípio da vedação ao confisco, previsto no
art. 150, inciso IV, da Constituição da República. Considerado como
direito fundamental dos contribuintes e verdadeira cláusula pétrea, a
vedação ao não confisco é revelada pela razoabilidade da carga
tributária que impede o Estado de absorver a propriedade particular, sem
que haja qualquer retribuição econômico-financeira para tanto. 

Sobre o tema, vale conferir, em destaque, a jurisprudência
do STF firmada na paradigmática ADI-MC 2010-2/DF, de Relatoria do
eminente Min. Celso de Mello:



A TRIBUTAÇÃO CONFISCATÓRIA É VEDADA PELA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. - A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal entende cabível, em sede de
controle normativo abstrato, a possibilidade de a Corte
examinar se determinado tributo ofende, ou não, o princípio
constitucional da não-confiscatoriedade consagrado no art.
150, IV, da Constituição. Precedente: ADI 1.075-DF, Rel. Min.
CELSO DE MELLO (o Relator ficou vencido, no precedente
mencionado, por entender que o exame do efeito confiscatório
do tributo depende da apreciação individual de cada caso
concreto). - A proibição constitucional do confisco em
matéria tributária nada mais representa senão a interdição,
pela Carta Política, de qualquer pretensão governamental
que possa conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta
apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou
dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela
insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a
uma existência digna, ou a prática de atividade profissional
lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades
vitais (educação, saúde e habitação, por exemplo). A
identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função
da totalidade da carga tributária, mediante verificação da
capacidade de que dispõe o contribuinte - considerado o
montante de sua riqueza (renda e capital) - para suportar e
sofrer a incidência de todos os tributos que ele deverá pagar,
dentro de determinado período, à mesma pessoa política que
os houver instituído (a União Federal, no caso),
condicionando-se, ainda, a aferição do grau de
insuportabilidade econômico-financeira, à observância, pelo
legislador, de padrões de razoabilidade destinados a
neutralizar excessos de ordem fiscal eventualmente praticados
pelo Poder Público. Resulta configurado o caráter
confiscatório de determinado tributo, sempre que o efeito
cumulativo - resultante das múltiplas incidências tributárias
estabelecidas pela mesma entidade estatal - afetar,
substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e/ou
os rendimentos do contribuinte. - O Poder Público,
especialmente em sede de tributação (as contribuições de
seguridade social revestem-se de caráter tributário), não pode
agir imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se
essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade.

Conforme destaca LEANDRO PAULSEN, "O Supremo
Tribunal Federal, em 1999, quando do julgamento da ADI 2.010,
entendeu que o aumento da contribuição previdenciária do servidor
público para patamares que poderiam chegar a 25%, associado à
incidência do imposto sobre a renda de 27,5%, implicava confisco,
razão pela qual suspendeu a majoração da contribuição. Este precedente
é extremamente importante porque sinalizou que a verificação do caráter
confiscatório de um novo tributo ou majoração se faz em face da carga
tributária total a que resta submetido o contribuinte, e não em face da
onerosidade de cada tributo isoladamente considerado." (In: Curso de
Direito Tributário, 6ª ed. Porto Alegre:  Livraria do Advogado, 2014, p.
106).

Tenho, em juízo perfunctório, que a disposição trazida
pelo art. 11 da Emenda Constitucional n. 103/2019 destoa como medida
desprovida de razoabilidade. Ressalte-se que, das oito faixas



estabelecidas pelo dispositivo legal, cinco são atingidas efetivamente
pela majoração da carga tributária de contribuição previdenciária, sem
considerar, ainda, que o servidor público suportará o encargo do imposto
de renda. 

Essa constatação compromete, em determinadas hipóteses,
os rendimentos do servidor público que pode sofrer descontos, em folha,
de quase 40% do valor de sua remuneração (alíquotas brutas - 22% de
PSS e 27,5% de IRPF), sem contar a tributação indireta. Frise-se que o
cenário não se altera substancialmente em outras faixas, uma vez que
quem aufere renda acima de R$ 4.664,68 é também onerado pelo IRPF
já no percentual bruto de 27,5%.

Registre-se, ademais, que, em decisão proferida em
dezembro de 2017, nos autos da ADI 5.809-MC/DF, o Min. Ricardo
Lewandowski deferiu liminar para suspender dispositivo da Medida
Provisória n. 805/2017 que elevava a contribuição previdenciária para
14% (quatorze por cento), dentre outros fundamentos, por considerar
confiscatória a tributação.

Portanto, merece ser suspensa liminarmente a eficácia do
art. 11, caput e §§ 1º a 4º, da Emenda Constitucional n. 103/2019, ante
seu aparente caráter confiscatório.

De outro lado, exsurge a matéria atinente ao
equacionamento do sistema previdenciário dos servidores públicos por
meio de contribuição previdenciária extraordinária, em caso de déficit
atuarial. O tema encontra-se disposto no art. 9º, § 5º, da Emenda
Constitucional n. 103/2019 e art. 149, §§ 1º-A a 1º-C, da Constituição
Federal.

Para a eficaz implantação do novo regramento previsto,
notadamente o disposto no art. 9º, § 5º da Emenda Constitucional n.
103/2019 e art. 149, §§ 1º-A a 1º-C, da Constituição Federal, faz-se
necessária a observância do §22, incisos IV, VI e VII, do art. 40 da
CRFB, introduzido pela própria emenda. 

Uma leitura sistemática denota que a aplicabilidade
adequada art. 9º, § 5º da Emenda Constitucional n. 103/2019 e art. 149,
§§ 1º-A a 1º-C, da Constituição Federal pressupõe a edição de lei
complementar para dispor sobre normas gerais para regular o Regime
Geral de Previdência Social, no tocante à definição de equilíbrio
financeiro e atuarial, à definição de equilíbrio financeiro e atuarial,
a mecanismos de equacionamento do deficit atuarial e estruturação do
órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios
relacionados com governança, controle interno e transparência.

É de rigor, pois, a suspensão da eficácia no art. 9º, § 5º
da Emenda Constitucional n. 103/2019 e art. 149, §§ 1º-A a 1º-C, da
Constituição Federal, sob pena de a aplicação da norma ocorrer sem que
haja a devida atuação de corpo técnico qualificado para verificar a
efetiva situação de déficit atuarial do sistema previdenciário.
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Identificam-se os requisitos para o deferimento da
medida, haja vista que se reconhece primo ictu oculi a plausibilidade da
pretensão deduzida, assim como pela manifesta urgência consistente na
imediata cobrança das contribuições ordinária e extraordinária, na forma
prevista pela Emenda Constitucional n. 103/2019.

Ante o exposto, RETIFICO, DE OFÍCIO, O VALOR
DA CAUSA para R$ 191.538,00 (cento e noventa e um mil quinhentos
e trinta e oito reais), bem como DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA para determinar, em favor dos substituídos pelo
SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGENCIAS
NACIONAIS DE REGULACAO - SINAGENCIAS, a suspensão da
eficácia do art. 9º, § 5º, e art. 11, caput, e §§ 1º a 4º, da Emenda
Constitucional n. 103/2019, e do art. 149, §§ 1º-A a 1º-C, da
Constituição Federal, mantendo a contribuição previdenciária em 11%
(onze por cento), na forma da Lei n. 10.887/2004.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, proceder
ao recolhimento complementar das custas processuais, conforme Lei n.
9.289/1996.

Após o recolhimento suplementar das custas processuais,
intime-se a parte ré para cumprimento da determinação acima, sob pena
de cominação de multa

Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar sua
contestação, na forma e no prazo do CPC/2015.

Esclareço que, dado o objeto da presente demanda, deixo
de designar audiência de conciliação/mediação, forte na previsão do art.
334, §4º, inciso II, do CPC. 

Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por MARIO VICTOR BRAGA PEREIRA FRANCISCO
DE SOUZA, Juiz Federal Substituto na Titularidade Plena, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de
março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc.jfrj.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
510002674349v77 e do código CRC 40234409.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIO VICTOR BRAGA PEREIRA FRANCISCO DE SOUZA
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PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL N. ____/_______ 
 
 

Altera e acrescenta dispositivos na 
Constituição do Estado de Mato 
Grosso e dá outras providências. 

 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO, nos termos do que dispõe o art. 38 da Constituição Estadual, 
promulga a seguinte Emenda ao texto constitucional: 
 

Art. 1º Fica alterado o caput do art. 50 da Constituição do Estado de Mato 
Grosso, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 50. Os Conselheiros do Tribunal de Contas terão as mesmas 
garantias, prerrogativas, vedações, impedimentos, remuneração e 
vantagens dos Desembargadores, sendo sua aposentadoria e a 
pensão de seus dependentes regulada na forma prevista nos 
arts.140-A, 140-B, 140-C, 140-D, 140-E e 140-F, desta 
Constituição. ” (NR) 

 
Art. 2º Fica alterado o caput do art. 120 da Constituição do Estado de Mato 

Grosso, passando a vigorar com a seguinte redação: 
   

“Art. 120. Às carreiras disciplinadas neste Capítulo, aplica-se o 
disposto no art. 135 da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 e o disposto nos arts. 140-A, 140-B, 140-C, 140-D, 
140-E e 140-F,desta Constituição. ” (NR) 

 
Art. 3º Ficam acrescentados os arts. 140-A, 140-B, 140-C, 140-D, 140-E e 

140-F na Constituição do Estado de Mato Grosso, com a seguinte redação: 
 

“Art. 140.(…) 
 
Art. 140-A. O Regime Próprio de Previdência Social do Estado de 
Mato Grosso terá caráter contributivo e solidário, mediante 
contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de 
aposentados e de pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e será regido pelas 
normas previstas nesta Constituição e no art. 40 da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. 
 
§ 1º A aposentadoria se dará: 
 
I - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, aos 75 anos de idade, na forma estabelecida em lei 
complementar federal; 
 



 

 

II - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que 
estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em 
que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para 
verificação da continuidade das condições que ensejaram a 
concessão da aposentadoria, observada as condições e requisitos 
estabelecidos em lei; 
 
III - voluntariamente, para o homem que contar com pelo menos 65 
(sessenta e cinco) anos de idade e para a mulher que possuir ao 
menos 62 (sessenta e dois) anos de idade; 
 
§ 2º Lei complementar disciplinará o tempo de contribuição e os 
demais requisitos para a concessão das aposentadorias de que 
trata o inciso III do § 1º deste artigo, bem como as regras relativas: 
 
I - ao cálculo dos proventos de aposentadoria; 
 
II - às pensões por morte, destinadas aos dependentes dos 
segurados. 
 
III - as hipóteses previstas nos §§ 4º, 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º do art. 
40 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
 
Art.140-B. A aposentadoria por incapacidade permanente para o 
trabalho, independentemente da data de filiação ao Regime Próprio 
de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, será regulada na 
forma disposta no inciso II do § 1º do art. 10 e art. 26, ambos da 
Emenda Constitucional nº 103/19, ressalvado o disposto no art. 
140-E desta Constituição; 
 
Art. 140-C. As pensões por morte, até que seja sancionada a lei 
complementar de que trata o inciso II do § 2º do art. 140-A desta 
Constituição, serão regulamentadas na forma prevista no art. 23 e, 
em sendo o caso, na do art. 10, § 6º, ambos da Emenda 
Constitucional nº 103/19, neste último, limitando-se às hipóteses 
nele previstas; 
 
Art. 140-D. O cálculo dos proventos das aposentadorias e pensões 
observará o disposto nos arts. 140-A, 140-B, 140-C e, quando for 
o caso, na forma prevista no art. 26 da Emenda Constitucional nº 
103/19; 
 
Art. 140-E. Ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de 
Mato Grosso aplicar-se-á as regras de direito adquirido previstas 
no art. 3º da Emenda Constitucional nº 103/19; 
 
Art. 140-F. Serão aplicadas, imediatamente, ao Regime Próprio de 
Previdência Social do Estado de Mato Grosso, as normas de 
caráter geral e de aplicação obrigatória aos Entes Federados, 
constantes da Emenda Constitucional nº 103/19, ressalvados os 



 

 

casos em que se fizer necessária a adequação legislativa local ou 
federal. ” (NR) 

 
 Art. 4º Os Municípios do Estado de Mato Grosso poderão adotar, 
integralmente, em até 2 (dois) anos, por meio de lei própria,o disposto nos 
arts.140-A, 140-B, 140-C, 140-D, 140-E e 140-F da Constituição do Estado de 
Mato Grosso. 

 
Art. 5º Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda 

Constitucional nº103/19, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato 
Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União. 
 
 Art. 6º Até que sejam editadas as leis mencionadas no art. 140-A da 
Constituição do Estado de Mato Grosso, os filiados ao Regime Próprio de 
Previdência Social do Estado de Mato Grosso até a entrada em vigor desta 
Emenda Constitucional, terão suas aposentadorias regidas na forma disposta 
nos arts. 4º, 5º, 8º, 20, 21, 22 e, em sendo o caso, na do art. 26, todos da Emenda 
Constitucional nº 103/19. 

 
Art. 7º Até que sejam editadas as leis mencionadas no art. 140-A da 

Constituição do Estado de Mato Grosso, os filiados ao Regime Próprio de 
Previdência Social do Estado de Mato Grosso após a entrada em vigor desta 
Emenda Constitucional, terão suas aposentadorias regidas na forma prevista 
nos arts. 10, 22 e, em sendo o caso, na do art. 26, todos da Emenda 
Constitucional nº 103/19; 
 

Art. 8º. Fica revogado o parágrafo único e suas alíneas a e b, do art. 140 
da Constituição do Estado de Mato Grosso. 
 

Art. 9º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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