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Excelentíssimo Senhor Juiz Federal 

Seção Judiciária do Distrito Federal 

Brasília – DF 

 

 
Assunto: Direito administrativo e outras matérias de Direito Público | Servidor 

Público Civil | Aposentadoria (10254) 

 

Ementa: Constitucional. Previdenciário. Contribuição previdenciária de 

aposentados e pensionistas com doença incapacitante. Artigo 40, § 21, da 

Constituição Federal. Ultrapassagem do dobro do teto do RGPS. Emenda 

Constitucional nº 103, de 2019. Revogação. Majoração da contribuição como 

confisco. Impossibilidade. Jurisprudência do STF. Princípio da anterioridade. 

Contribuição Social. Anterioridade especial ou mitigada. Artigo 195, § 6º, da 

Constituição Federal. Cláusula Pétrea. 

 

 

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO 

MINITÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES - SINDITAMARATY, CNPJ 

nº 11.339.703/0001-65, com domicílio em Brasília-DF, no Setor de Rádio e TV Sul, 

Quadra 701, bloco I, Edifício Palácio da Imprensa, 2° andar, salas 210 a 

213, endereço eletrônico contato@sinditamaraty.org.br,  por seus procuradores 

regularmente constituídos (mandato anexo) que recebem intimações e notificações 

em Brasília/DF, no SAUS, Quadra 5, Bloco N, salas 212 a 217, Edifício OAB, CEP 

70.070-913, telefone (61) 3223-0552, e-mail: publica@servidor.adv.br, propõe 

AÇÃO COLETIVA com pedido de TUTELA PROVISÓRIA em face da UNIÃO, 

na pessoa do seu representante legal, que recebe notificações e intimações em 

Brasília/DF, no SAUS, Quadra 03, Lote 05/06, 5º e 6º andares, Asa Sul, CEP 70.070-

030, com suporte nos fatos e fundamentos seguintes. 

 

1. INTRODUÇÃO E LEGITIMIDADE 

 

O sindicato autor congrega servidores públicos federais e age em 

favor de seus substituídos, especialmente os inativos e pensionistas com doenças 

incapacitantes, contra a majoração confiscatória da base de cálculo da contribuição 

previdenciária dada pelo artigo 35, inciso I, alínea ‘a’, da Emenda Constitucional nº 

103, de 2019, que revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, bem como 

contra a aplicação imediata desta revogação.  

 

Isso porque trata-se de regra que altera a base de cálculo da 

contribuição previdenciária dos servidores inativos e pensionistas com doenças 

incapacitantes e passa a prever a contribuição previdenciária sobre tudo aquilo que 

exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social, revogando a antiga norma que 

previa a contribuição apenas sobre o dobro do teto.  

 

mailto:contato@sinditamaraty.org.br
mailto:publica@servidor.adv.br
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Além disso, a Administração Pública passou a aplicar de forma 

imediata os novos parâmetros de cálculo, sem, entretanto, respeitar as regras de 

anterioridade especial de 90 dias. Nesse aspecto, a causa possui precedente favorável 

aos servidores na Seção Judiciária do Distrito Federal, em que foi concedida tutela de 

urgência para impedir o desconto que desrespeita a anterioridade especial. 

 

Trata-se, portanto, da defesa de interesse ou direito coletivo1 da 

categoria sintetizada na entidade sindical;2 senão, de direitos individuais homogêneos 

dos servidores interessados, porque “decorrentes de origem comum”3, hipóteses que, 

indistintamente, alcançam legitimidade ativa extraordinária ao sindicato, porquanto 

pleiteia, em nome próprio, direito alheio, assim autorizado por lei (artigo 18º, do 

Código de Processo4). 

 

A exigida autorização legislada vem da Constituição da República, 

cujo artigo 8º, III, atribui aos sindicatos “a defesa dos direitos e interesses coletivos 

ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”, tal 

que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “os sindicatos têm legitimidade 

processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e 

coletivos dos integrantes da categoria por ele representada”5. 

 
1 Em atenção ao artigo 81, parágrafo único, II, da Lei 8.078, de 1990, está-se diante de um interesse ou direito 
coletivo quando “todos os co-titulares dos direitos mantêm relações jurídicas ou vínculos jurídicos formais com 
a parte contrária, ou seja, a parte contra a qual se dirige a pretensão ou o pedido” ou em razão “de uma relação 
jurídica base que une os sujeitos entre si, de modo a fazer com que eles integrem grupo, classe ou categoria 
diferenciada de pessoas determinadas ou determináveis com interesses convergentes sobre o mesmo bem 
indivisível (jurídica ou faticamente), independente de manterem ou não vínculo jurídico com a parte contrária”, 
conforme leciona Alcides A. Munhoz da Cunha (Evolução das Ações Coletivas no Brasil. Revista de Processo, 
n. 77, 1995, p. 229). Pedro Lenza (Teoria Geral da Ação Civil Pública. São Paulo, RT, 2003, p. 71), explica 
sobre a indivisibilidade dos bens sobre os quais convergem os interesses coletivos: “Em relação aos interesses 
coletivos, a indivisibilidade dos bens é percebida no âmbito interno, dentre os membros do grupo, categoria ou 
classe de pessoas. Assim, o bem ou interesse coletivo não pode ser partilhado internamente entre as pessoas 
ligadas por uma relação jurídica-base ou por um vínculo jurídico; todavia externamente, o grupo, categoria ou 
classe de pessoas, ou seja, o ente coletivo, poderá partir o bem, exteriorizando o interesse da coletividade.” 
2 A possibilidade de proteção coletiva dos direitos e interesses de parte da categoria representada pela entidade 
de classe é afirmada na Súmula 630 do Supremo Tribunal Federal: “A entidade de classe tem legitimação para 
o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva 
categoria”. 
3 Em atenção ao artigo 81, parágrafo único, III, da Lei 8.078, de 1990, está-se diante de direitos individuais 
homogêneos, quando um direito eminentemente individual foi erigido à categoria de interesses metaindividuais 
meramente para fins de tutela coletiva. A transindividualidade do direito individual homogêneo é legal ou 
artificial. Pode-se dizer “acidentalmente coletivos” os direitos individuais homogêneos, porquanto os sujeitos 
são perfeitamente identificados ou identificáveis e a união entre aqueles coletivamente tutelados decorrerá de 
uma situação fática de origem comum a todos. Pedro Lenza (Teoria Geral da Ação Civil Pública. São Paulo, 
RT, 2003, p. 71) entende que os interesses individuais homogêneos “caracterizam-se por sua divisibilidade 
plena, na medida em que, além de serem os sujeitos determinados, não existe, por regra, qualquer vínculo 
jurídico ou relação jurídica-base ligando-os”; ao passo que Ada Pellegrini Grinover (Código de Defesa do 
Consumidor comentado, 7. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 813) posiciona-se em sentido contrário: “Isso 
significa, no campo do direito processual, que, antes das liquidações e execuções individuais (…), o bem 
jurídico objeto de tutela ainda é tratado de forma indivisível, aplicando-se a toda a coletividade, de maneira 
uniforme, a sentença de procedência ou improcedência.” 
4 Código de Processo Civil: “Art. 18º Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando 
autorizado pelo ordenamento jurídico.” 
5 “(…) O Plenário do Supremo Tribunal Federal deu interpretação ao art. 8º, III, da Constituição e decidiu 
que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos 
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2. DA COMPETÊNCIA 
 

A competência da Seção Judiciária do Distrito Federal é sustentada 

pelo artigo 109, § 2º, da Constituição da República, dada a jurisdição nacional para 

demandas (individuais ou coletivas) contra a União. A sentença em ação coletiva da 

Seção Judiciária do Distrito Federal abrange os substituídos com domicílio em 

qualquer localidade do território nacional, conciliando essa realidade com o espectro 

territorial de representatividade da associação ou sindicato. 

 

Em acórdãos da Primeira Seção e da Terceira Seção, que bem 

esclarecem esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu6: 

 
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

JUÍZOS FEDERAIS DE SEÇÕES JUDICIÁRIAS INTEGRANTES DE 

TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DISTINTOS. AÇÃO COLETIVA. 

SINDICATO. GDATA. EXTENSÃO. 

INATIVOS. PENSIONISTAS. UNIÃO. FORO. DISTRITO FEDERAL. JUÍZO 

COMPETENTE. POSSIBILIDADE. ART. 109, § 2º, DA CF. CONFLITO 

CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 16ª VARA DA 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, O SUSCITADO. 

1. É também competente o foro do Distrito Federal para processar e julgar 

demandas intentadas contra a União, ainda que se trate de ação coletiva, 

consoante o disposto no art. 109, § 2º, da Constituição Federal. 

2. No caso dos autos, compete ao Juízo da 16ª Vara da Seção Judiciária do Distrito 

Federal, que primeiro conheceu da causa, processar e julgar a ação ajuizada pelo 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SINTRASEF contra a União, na qual se 

pleiteia a extensão da GDATA aos servidores inativos e pensionistas, tendo em 

vista que foi o foro escolhido pelo autor. 

3. Agravo regimental desprovido. 

(STJ, AgRg no CC 103.400/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA 

PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 05/05/2016) 

 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL DA 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL E DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. DEMANDA COLETIVA AJUIZADA POR ENTIDADE DE 

ABRANGÊNCIA LOCAL EM FACE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA 

 
subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. (…)” (STF, Primeira 
Turma, AgReg-RE 197029/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, j. 13/12/2006, DJ 16/02/2007, p. 40) 
6 Nesse sentido, do TRF1: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. AÇÃO 
ORDINÁRIA AJUIZADA NO DISTRITO FEDERAL. EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE 
RELAÇÃO DE SUBSTITUÍDOS E SEUS ENDEREÇOS. ARTIGO 2º-A DA LEI Nº9.494/97. 1. Agravo de 
instrumento contra decisão que, nos autos de ação ordinária, determinou que fosse promovida a emenda da 
inicial com a juntada aos autos a lista dos filiados com seus respectivos endereços. 2. Da inteligência do art. 
2º-A da Lei nº 9.494/97 verifica-se que seu objetivo foi de limitar a abrangência da decisão judicial ao âmbito 
territorial de competência do órgão prolator e, assim, impôs tal determinação.  3. Contudo, em se tratando, no 
caso, de ação ajuizada perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, que detém jurisdição sobre todo território 
nacional, a referida exigência se torna vazia, posto que, a decisão proferida abrangeria a totalidade dos 
substituídos, independentemente do local de seu domicilio no território nacional. (…) (AG 2008.01.00.034681-
4/DF, Rel. Desembargador Federal Francisco De Assis Betti, 2ª Turma do TRF 1ª Região, e-DJF1 18/06/2009) 
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CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDA À SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

DISTRITO FEDERAL (ART. 109, § 2º), QUE NÃO SE ALTERA EM FACE 

DA LIMITAÇÃO SUBJETIVA PREVISTA NO ART. 2º-A DA LEI 9.494/97. 

1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízo Federal da Seção 

Judiciária do Distrito Federal e do Estado de São Paulo para processar e julgar 

ação coletiva proposta por associação local de servidores domiciliados no Estado 

de São Paulo (Oficiais de Justiça Avaliadores Federais da Justiça do Trabalho da 

2ª Região) em desfavor da União, no caso, para discutir a incidência do imposto 

de renda sobre o auxílio creche (ou auxílio pré-escolar). A ação foi ajuizada junto 

à Seção Judiciária do Distrito Federal. 

2. O Juízo Federal do Distrito Federal, o suscitado, declinou da competência ao 

fundamento de que eficácia subjetiva da sentença coletiva almejada, segundo o 

que dispõe o art. 2º-A da Lei 9.494/97, estaria limitada à competência territorial 

do seu órgão prolator. O Juízo Federal de São Paulo, o suscitante, alega que a 

competência constitucional da Justiça Federal do Distrito Federal não poderia ser 

preterida por norma infraconstitucional e que o art. 2º-A da Lei 9.494/97 não 

trataria de competência, mas dos efeitos da sentença. 

3. A Justiça Federal do Distrito Federal, na exegese do art. 109, § 2º, da CF, tem 

competência em todo o território nacional, pois, a critério do autor, pode ser 

instada a processar e julgar qualquer demanda ajuizada em desfavor da União. 

4. O art. 2º-A da lei 9.494/97 estabelece que: "A sentença civil prolatada em ação 

de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e 

direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na 

data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do 

órgão prolator". 

5. Assim, proposta a ação coletiva na Seção Judiciária do Distrito Federal, não há 

cogitar de falta de competência territorial, sendo que a eficácia subjetiva da 

sentença ficará limitada ao espectro de abrangência da associação autora. 

6. Conflito de competência conhecido, para declarar a competência 22ª Vara da 

Seção Judiciária do Distrito Federal, o suscitado. 

(STJ, CC 133.536/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 14/08/2014, DJe 21/08/2014) 

 

Fixada a competência da Seção Judiciária do Distrito Federal para 

esta ação coletiva, os tópicos seguintes tratarão dos fatos, fundamentos jurídicos e 

dos pedidos. 

 

3. FATOS 

 

A Emenda Constitucional nº 103, de 2019, alterou diversos aspectos 

do regime previdenciário, dentre eles, a base de cálculo para incidência da 

contribuição previdenciária para os aposentados e pensionistas com doenças 

incapacitantes. Até então, nessas situações, a contribuição incidia apenas naquilo que 

excedia o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social, conforme redação 

do artigo 40, § 21, da Constituição Federal.  

 

Essa norma, entretanto, foi revogada pela Emenda 103, de modo que, 

aos proventos de aposentadoria e pensão que antes possuíam base de cálculo própria, 

passa a ser aplicada a regra do artigo 40, § 18, da Constituição Federal, incidindo 
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contribuição previdenciária sobre tudo aquilo que exceder o teto do Regime Geral de 

Previdência Social, e não mais o dobro. Veja-se:  

 
Emenda Constitucional nº 103, de 2019:  

 

Art. 35. Revogam-se: 

I - os seguintes dispositivos da Constituição Federal: 

a) o § 21 do art. 40; 

b) o § 13 do art. 195; 

 

Constituição Federal:  

 

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 

o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de 

cargos efetivos. 

(...) 

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas 

de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite 

máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de 

que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for 

portador de doença incapacitante. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 

2005) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

 

Assim, até a reforma da previdência, o desconto incidia sobre os 

valores excedentes ao dobro do teto do RGPS (de R$ 11.678,90, em valores de 2019). 

Com a nova sistemática, a contribuição passou a ser exigida a partir de R$ 5.839,45, 

representando uma redução imediata de até R$ 642,34 nos rendimentos dos 

aposentados por invalidez, hoje denominada incapacidade permanente. 

 

Entretanto, a instituição dessa nova base de cálculo ocorreu de forma 

abusiva, de modo que, como consequência, apropria-se de bem alheio que não 

pertence à tributação, de encontro à vedação ao confisco e ao direito de propriedade. 

Ainda, trata-se de medida que não foi acompanhada do estudo atuarial necessário, em 

violação ao artigo 40 da Constituição Federal. 

 

A aplicação deste novo parâmetro de cálculo para cobrança da 

contribuição previdenciária é observada através do comunicado enviado pelo SIAPE 

(anexo) aos órgãos do Poder Executivo cientificando a administração da 

manifestação da Receita Federal do Brasil sobre a aplicação da revogação ainda na 

folha de pagamento do mês de janeiro. Como se vê: 
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Tendo em vista a manifestação da Receita Federal do Brasil ratificando a 

aplicação do disposto na Emenda Constitucional 103/2019, que revoga o § 21 do 

art. 40 da Constituição Federal, informamos que o desconto para o Plano de 

Seguridade social - PSS, a partir da folha de pagamento de janeiro/2020, será 

de 11% sobre o que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios 

do regime geral de previdência social (teto previdenciário). 

 

Assim, os aposentados e pensionistas portadores de doenças especificadas em lei, 

terão os descontos para a seguridade social ? PSS, idêntico aos demais 

aposentados e pensionistas. 

 

 O SIAPE já foi ajustado para atender os dispositivos legais a partir de 

janeiro, dessa forma, solicitamos que as unidades pagadoras efetuem a 

conferencia antes de homologar a folha de pagamento. (grifou-se) 

 

Percebe-se, portanto, que a atitude da Administração Pública, além 

de confiscatória, ignora a regra da anterioridade nonagesimal, especial ou mitigada, 

e aplica de forma imediata os reflexos da alteração implementada pela Emenda 

Constitucional nº 103, de 2019, em evidente prejuízo aos proventos dos servidores 

aposentados e pensionistas com doença incapacitante.  

 

Em razão do exposto, é imprescindível a tutela jurisdicional não para 

impedir a implementação da regra prevista no § 21 do artigo 40 da Constituição 

Federal, para que os aposentados e pensionistas com doenças incapacitantes 

continuem a contribuir apenas sobre o que exceder duas vezes o limite do teto do 

Regime Geral de Previdência Social. 

 

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

4.1. Caráter confiscatório da mudança da base de cálculo  

 

A função confiscatória da majoração aqui discutida é de fácil 

percepção, uma vez consideradas as (in)justificativas que embasaram a Emenda 

Constitucional, pois atropela a o direito fundamental ao binômio 

contribuição/benefício, conforme disposta no § 11 do artigo 201 da Carta Política: 

 
Art. 201 [...] § 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão 

incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente 

repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. (grifou-se) 

 

Da disposição, depreende-se a regra taxativa, a contrario sensu: não 

poderá incidir contribuição sobre o que não reverterá em benefício do contribuinte. 

Mesmo diante da instituição da solidariedade previdenciária pela Emenda 

Constitucional 41, de 2003, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em sede de 

repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 593.068, reafirmou que tal inovação 

não implica afastar os efeitos do caráter contributivo: 
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Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime 

próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias 

sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria.  

1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se 

pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: 

(a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.  

2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que 

somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 

remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como 

consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.  

3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a 

cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado 

qualquer benefício, efetivo ou potencial.  

4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar 

no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.  

5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte 

tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, 

‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”  

6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das 

parcelas não prescritas.  

(RE 593068, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018, DJe-056 

d. 21/03/2019 p. 22/03/2019) (grifou-se) 

 

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, segundo 

o relator (folha 12 do voto do Min. Barroso):  
 

[...] Assim, o caráter solidário do sistema afasta a existência de uma simetria 

perfeita entre contribuição e benefício (como em um sinalagma), enquanto a 

natureza contributiva impede a cobrança de contribuição previdenciária sem 

que se confira ao segurado qualquer contraprestação, efetiva ou potencial 

(grifou-se) 
 

E não poderia ser diferente a interpretação jurisprudencial sobre a 

matéria, até mesmo porque a doutrina é uníssona em diferenciar as contribuições 

sociais por serem “tributos qualificados pela finalidade que devem alcançar”7. 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 Brito Machado: 

 
Diante da vigente Constituição, portanto, pode-se conceituar a contribuição social 

como espécie de tributo com finalidade constitucionalmente definida, a saber, 

intervenção no domínio econômico, interesse de categorias profissionais ou 

 
7 CARRAZA, Roque Antonio, Curso de Direito Constitucional Tributário, São Paulo, RT, 1991, p. 273. 
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econômicas e seguridade social.8 

 

Também é assim a lição de Ives Gandra Martins: 

 
Há a destacar-se no dispositivo o fato de que a pretérita discussão, sobre se a 

contribuição teria natureza dicotômica (taxa-imposto) ou não, fica no atual texto 

constitucional definitivamente solucionada. No texto pretérito a discussão ainda 

poderia ser colocada, em nível acadêmico, mas no atual, o problema inexiste. E 

na decisão do RE 146.733-9 o STF considerou que as contribuições sociais são 

tributos e que o sistema comporta uma divisão quinquipartida das espécies. 

Podem ter a mesma base de cálculo do imposto, mas sua vinculação a uma 

finalidade e referibilidade ao que o suporta a um fato social a que está vinculado 

é que os distingue dos impostos. 

As contribuições sociais, portanto, têm natureza tributária e não se encontram 

mais na parafiscalidade, isto é, à margem do sistema, mas a ele agregadas.9 

 

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 XI 

do artigo 167 da Constituição da República diz10: 

 
Art. 167. São vedados: [...] 

XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata 

o art. 195, I, a, e II, para a realização de despesas distintas do pagamento de 

benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201. 

 

Se, para haver acréscimo no benefício a ser percebido, deve ser 

proporcionada a respectiva fonte de custeio (§ 5º do artigo 195 da Constituição)11, do 

mesmo modo, à ampliação da fonte de custeio deve corresponder a ampliação do 

benefício. 

 

Esse entendimento integra a interpretação que compôs a maioria da 

Corte Constitucional no julgamento do RE nº 593.068 (folha 6 do voto do Ministro 

Fux): 

 

 
8 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, 24.ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 389. 
9 MARTINS, Ives Gandra. Os Empréstimos Compulsórios e as Contribuições Especiais: Curso de Direito 
Tributário. 5. ed. Belém: Cejup, 1997. 2. v.  p. 105-106. 
10 A alteração recente fixou assim para o Regime Próprio de Previdência Social: Art. 167. [...] XII – 
na forma estabelecida na lei complementar de que trata o § 22 do art. 40, a utilização de recursos 
de regime próprio de previdência social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no 
art. 249, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do 
respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e ao seu 
funcionamento; 
11 Constituição da República de 1988: “Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de 
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: [...] § 5º Nenhum benefício 
ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de 
custeio total.” 
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[...] É 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 

não pode fazer com que se perca em absoluto a intenção do constituinte de 

fazer incidir a contribuição apenas sobre parcelas cujo proveito ao 

beneficiário seja possível em alguma medida.  

Se o Estado busca um fortalecimento atuarial, pode agravar a alíquota 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 auspícios do 

postulado da solidariedade. Não se pode perder de vista que a referibilidade 

entre remuneração e contribuição é confirmada pela interpretação 

sistemática dos parágrafos 2º e 3º do art. 40, c/c o parágrafo, 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 existência de previsão legal para a sua exclusão, com o fim de fixar a não-

incidência 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 Financeiro e Tributário, v. 4, Renovar, Rio de 

Janeiro, 2007, p. 557, o princípio estrutural da solidariedade, que veio a substituir 

a solidariedade de grupo, desloca o fundamento das contribuições sociais do 

princípio do custo-benefício, que lhe é adequado, para o da capacidade 

contributiva, que seria típico dos impostos, justificando as distorções sistêmicas 

do regime das contribuições sociais no sistema constitucional brasileiro. 

Nesse diapasão, ainda que o princípio da solidariedade seja pedra angular do 

sistema previdenciário dos servidores, não se pode, por força de interpretação 

sistemática do texto constitucional, esvaziar completamente 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 possui como 

requisito legitimador um sinalagma mínimo, ainda que isso não importe em 

perfeita correlação e simetria entre o que se paga e o que se recebe. 

 

Aplica-se, na espécie, o que preceituado pelo Supremo na ADI 790-

4/DF: 

 
(...) à regra segundo a qual nenhum benefício da seguridade social poderá ser 

criado, majorado, ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total, 

correspondente à relativa exigibilidade de causa eficiente para a majoração, sob 

pena de esta última discrepar do móvel que lhe é próprio, 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 Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 

26/0211993, DJ 23/04/1993, p. 6918) 

 

A perspectiva foi adotada no paradigmático julgamento da medida 

cautelar na ADI 2010, cuja ementa do acordão registra o seguinte: 
 

O REGIME CONTRIBUTIVO É, POR ESSÊNCIA, DE CARÁTER 

EMINENTEMENTE RETRIBUTIVO. A QUESTÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL 

(CF, ART. 195, S 5°). CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL SOBRE 

PENSÕES E PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CAUSA SUFICIENTE. - Sem causa 

suficiente, não se justifica a instituição (ou a majoração) da contribuição de 

seguridade social, pois, no regime. de previdência de caráter contributivo, deve 
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haver, necessariamente, correlação entre custo e benefício. A existência de estrita 

vinculação causal entre contribuição e benefício põe em evidência a correção da 

fórmula segundo a qual não pode haver contribuição sem benefício, nem 

benefício sem contribuição. Doutrina. Precedente do STF [...] 

(ADI 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 

retribuição/contraprestação, apenas reduz o valor/direito de propriedade dos 

aposentados e pensionistas com doenças incapacitantes (inciso XXII do artigo 5º da 

Constituição da República), levando ao confisco proibido pelo inciso IV do artigo 

150 da Constituição da República: 

 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado 

à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] 

IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 

 

Celso Ribeiro Bastos, correlacionando direito de propriedade e 

confisco, diz: 

 
[...] A propriedade tornou-se, portanto, o anteparo constitucional entre o domínio 

privado e o público. Nesse ponto reside a essência da proteção constitucional: é 

impedir que o Estado, por medida genérica ou abstrata, evite a apropriação 

particular dos bens econômicos ou, já tendo esta ocorrido, venha a sacrificá-la 

mediante um processo de confisco12. 

 

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 IV do artigo 150 da Constituição da República, o 

confisco resta concretamente comprovado quando vislumbrada a “carga tributária 

global” (RE 448.432 AgR). 

 

A ausência de benefícios, comparada à abusiva carga tributária, não 

se encerra apenas na questão previdenciária, pois, segundo a seguinte pesquisa de 

2019, que estuda o retorno social dos impostos cobrados dos 30 países de maior carga 

tributária em relação ao PIB (conforme dados da OCDE) e ao IDH (conforme dados 

do PNUD), o Brasil figura em último nesse quesito13: 

 
Para atingir o objetivo deste estudo, foi criado um índice para demonstrar o nível 

de retorno à população dos valores arrecadados com tributos, em cada país. 

O IRBES – Índice de Retorno De Bem-Estar à Sociedade, é resultado da 

somatória da carga tributária, ponderada percentualmente pela importância deste 

parâmetro, com o IDH, ponderado da mesma forma. 

A seguir, expomos a tabela com o resultado final (RANKING) encontrado por 

 
12 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito econômico. São Paulo: Celso Bastos, 2004, p. 134/136. 
13 Disponível em <https://ibpt.com.br/noticia/2790/Estudo-sobre-carga-tributaria-PIB-x-IDH-CALCULO-DO-
IRBES> 
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meio deste estudo: 

 
 

[...] No ano de 2019 completa-se a 9ª edição consecutiva deste estudo, em que o 

IBPT apresenta o IRBES, quase um estudo a cada ano, utilizando-se para efeitos 

comparativos um ranking dos 30 países de maior carga tributária. 

Desde a primeira edição do estudo, o Brasil tem se mantido em 30º lugar, o 

que demonstra que os tributos continuam sendo mal aplicados no país. 

Apesar de termos uma carga tributária alta, digna de países desenvolvidos, como 

Reino Unido e Alemanha, o IDH nacional reflete um desenvolvimento humano 

muito precário. [...] 

Certamente, se existisse uma melhor aplicação das receitas públicas oriundas dos 

tributos, isso se refletiria em um bem-estar social muito mais elevado. 

 

É inadmissível que direitos consolidados sejam lentamente retirados 

por um Estado que diz ter por fundamentos a dignidade da pessoa humana e os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa, assim como diz ter por objetivos construir 

uma sociedade livre, justa e solidária, além de garantir o desenvolvimento nacional e 

erradicar a pobreza, a marginalização e as desigualdades sociais e regionais (artigos 

1º, incisos III, IV 3º, incisos I, II e III da Constituição). 
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Daí que, por não haver benefício previdenciário, tampouco qualquer 

outro retorno social, é preocupante a possibilidade de se aumentar 

“extraordinariamente” os valores da contribuição, bem como modificar a base de 

cálculo de parcela já fragilizada da população a pretexto de equacionar as contas, pois 

isso viola a garantia constitucional implícita da previsibilidade tributária, corolário 

da segurança jurídica e da proteção da confiança. Além disso, para a aferição das 

alíquotas previdenciárias em um regime contributivo, o princípio da graduação pela 

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.  

 

Segundo o Supremo Tribunal Federal, é de ser rechaçado o abuso do 

direito de legislar quando notado 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 valores constitucionais básicos, as relações de antagonismo entre o Fisco 

e os indivíduos – que os princípios constitucionais tributários, sobre 

representarem importante conquista política-jurídica dos contribuintes, 

constituem expressão fundamental dos direitos outorgados, pelo ordenamento 

positivo, aos sujeitos passivos das obrigações fiscais. Desde que existem para 

impor limitações 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 exercício 

concreto do poder de reforma da Carta Política, as hipóteses derrogatórias 

dessa fundamental garantia tributária, chegar-se-á, 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 constitucional dos contribuintes. (Voto do Min. 

Celso de Melo na ADI 939, Rel.  Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, j. 

15/12/1993, DJ 18/03/1994) 

 

É nesse contexto que a doutrina trata da previsibilidade como uma 

das limitações ao poder de tributar: 

 
No Direito Tributário, a proteção da confiança legítima é uma implícita limitação 

constitucional ao poder de tributar. A Administração Tributária é parte 

diferenciada da relação obrigacional, tendo em vista que tem a prerrogativa de 

constituir o crédito que vai exigir, administrativa ou judicialmente. Tal 

prerrogativa deixa a parte credora numa posição de vantagem em relação à 

devedora. Para equilibrar a relação que, apesar de ser uma relação obrigacional 

ex lege, não deixa de ser um vínculo obrigacional, a Constituição já delimita e 

direciona a atuação da Administração Tributária, através dos princípios expressos 

como limitações constitucionais ao poder de tributar.  

A confiança seria mais uma dessas limitações constitucionais, cuja proteção se 

torna imperiosa quando a legalidade, a irretroatividade e a anterioridade não são 
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suficientes para garantir a previsibilidade para o contribuinte.14 

 

Portanto, considerando a falta de razoabilidade imediata (14% a 19% 

de contribuição) e potencial (possibilidade de aumento extraordinário desse 

percentual) dessa majoração, deve-se seguir a jurisprudência já consolidada pelo 

Supremo Tribunal Federal contra o confisco: 

 
É cabível, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de o STF 

examinar se determinado tributo ofende, ou não, o princípio constitucional 

da não confiscatoriedade consagrado no art. 150, IV, da CF. Hipótese que 

versa o exame de diploma legislativo (Lei 8.846/1994, art. 3º e seu parágrafo 

único) que instituiu multa fiscal de 300%. A proibição constitucional do confisco 

em matéria tributária – ainda que se trate de multa fiscal resultante do 

inadimplemento, pelo contribuinte, de suas obrigações tributárias – 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 básicas. O poder 

público, especialmente em sede de tributação (mesmo tratando-se da definição 

do quantum pertinente ao valor das multas fiscais), não pode agir 

imoderadamente, pois a atividade governamental acha-se essencialmente 

condicionada pelo princípio da razoabilidade que se qualifica como 

verdadeiro parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos 

estatais.  

(ADI 1.075 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 17/06/1998, DJ de 24/11/2006) 

 

Nessa situação, imprescindível que seja reconhecido o direito dos 

substituídos à manutenção da incidência da contribuição previdenciária apenas sobre 

aquilo que exceder o dobro do limite do Regime Geral de Previdência Social, nos 

termos do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal. 

 

4.2. Violação ao artigo 40 da Constituição: ausência de estudo atuarial 

 

As violações demonstradas no tópico anterior evidenciam que não 

há causa eficiente para a modificação da base de cálculo da contribuição 

previdenciária dos aposentados e pensionistas com doenças incapacitantes, seja real 

ou demonstrada.  

 

Os artigos 40 e 201 da Constituição exigem que o RPPS e o RGPS 

observem critérios que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial. Sob essa 

premissa, qualquer alteração constitucional na definição de alíquotas, assim como na 

instituição da progressividade, exige a demonstração de razão suficiente e ordenada 

 
14 Fonseca, T. S. (2011). A Afirmação da Previsibilidade no Direito Tributário. Dissertação. Mestrado em Direito 
Público. UFMG. P. 71 
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a uma finalidade (exclusivamente, custeio dos benefícios). 

 

Ao RPPS, a exigência atuarial foi repetida pelo artigo 1º da Lei 

9.717, de 1998. A justificativa da PEC 6, de 2019, que deu origem à Emenda 

Constitucional nº 103, de 2019, não apresenta o estudo necessário, limitando-se a 

preconceitos e dados genéricos. Para tal estudo, exige-se “avaliação atuarial inicial e 

em cada balanço utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e revisão do 

plano de custeio e benefícios”15. 

 

Não se trata de mera orientação para a gestão administrativa. O 

estudo atuarial é requisito formal para a regularidade material das condições 

previdenciárias em qualquer regime, em especial quando objeto de alteração 

constitucional. 

 

Isso não ocorre ao acaso, pois há uma relação de vinculação que 

permeia os institutos do regime. O sistema é correlacionado em todas as partes e nada 

pode ser usado para finalidade diversa, daí a afirmação do Ministro Marco Aurélio 

ao tratar da tentativa de aumento de custeio previdenciário sem correspondente 

acréscimo de benefício16. 

 

Ao não instruir a PEC 6/2019 – vício que contamina a emenda 

aprovada desde a origem - com o suporte atuarial próprio, que apontasse para a 

necessidade de redução de benefícios com aumento de alíquotas, pautado em análises 

de longo prazo com receita e despesa historicamente consolidadas e hermeticamente 

inseridas no cálculo atuarial, o Poder Executivo apresentou proposta 

constitucionalmente inválida, com o que se manteve conivente o Poder Legislativo. 

 

Diante disso e considerando que a justificativa da PEC 6/2019, que 

deu origem à emenda constitucional impugnada, explicitou a motivação do envio da 

proposta em bases inconstitucionais, entre elas a de pretenso “combate ao privilégio” 

e mais tributação como solução para a “desigualdade social”, é evidente que o critério 

de equilíbrio atuarial não foi apresentado. 

 

A garantia desse equilíbrio se concretiza mediante a realização de 

estudos atuariais, que projetam, mediante a eleição de hipóteses biométricas, 

financeiras e econômicas, as receitas que serão arrecadadas a longo prazo e os 

correspondentes compromissos financeiros do regime, conforme reza o artigo 5º da 

 
15 Lei 9.717, de 1998: “Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser 
organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio 
financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios: I - realização de avaliação atuarial inicial e em cada 
balanço utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios;” 
16 STF. ADIN 790-4/DF. Pleno. Relator: Ministro Marco Aurélio. 26 de fevereiro de 1993. DJ 23.04.1993. p. 
6918. 
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Portaria MPS nº 464/201817 (documento anexado), tudo a ser ratificado em parecer 

atuarial. 

 

É com base nesse estudo atuarial, dada a fixação, por lei, da base de 

cálculo para o desconto das contribuições, que são estipuladas as alíquotas dos 

trabalhadores e dos empregadores, entre outros requisitos e critérios previdenciários. 

 

Apenas como exemplo, note-se que a manifestação elaborada por 

consultores atuariais no documento anexado (Manifestação Atuarial 

MA/SITRAEMG/0216), a respeito dos elementos que compuseram o envio da 

Proposta de Emenda Constitucional nº 287, de 2016, à Câmara dos Deputados, 

constata o mesmo tipo de ausência de análise atuarial específica que se percebe na 

justificativa da PEC 6/2019. 

 

A referida manifestação, após análise de dados presentes na proposta 

ou disponibilizados em documentos oficiais do Poder Executivo, atesta que:  

 
1) não restou comprovado o equilíbrio financeiro e atuarial da PEC 287/2016, 

exigido constitucionalmente; 2) a realização dos estudos atuariais é competência 

privativa dos atuários; 3) sem publicação dos resultados quantitativos, a reforma 

da previdência mostra apenas um governo com uma opinião. 

 

Assim, considerando-se que a Previdência do país se constitui 

patrimônio público intangível, considerando-se que nenhum benefício previdenciário 

poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio 

total18, é de se concluir que nenhum benefício previdenciário poderá ter as suas regras 

de elegibilidade e forma de cálculo agravadas em desfavor dos segurados do RPPS 

sem base adequadamente certificada de desequilíbrio atuarial e, ao mesmo tempo, 

fundamentação razoável para a proposição de gravames  

 

Não ocorrendo a adequada demonstração atuarial na justificativa da 

emenda, houve violação aos artigos 40 e 201 da Constituição Federal de 1988.  

 

4.3. Da necessidade de respeitar a anterioridade especial de 90 dias 

 

Na remota hipótese de não se reconhecer e ilegalidade e 

inconstitucionalidade da mudança da base de cálculo da contribuição previdenciárias 

dos aposentados e pensionistas com doenças incapacitantes, como se viu, a 

Administração já implementou os reflexos da revogação do § 21 do artigo 40 da 

Constituição Federal no contracheque imediatamente posterior à publicação da 

Emenda Constitucional nº 103, de 2019.  

 

 
17 Confira art. 5º da Portaria MPS nº 464/2018 
18Art. 195, § 5º, da Constituição Federal de 1988.  
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Assim, publicada em 13 de novembro de 2019, a Emenda 103 alterou 

substancialmente a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária dos 

aposentados e pensionistas com doenças incapacitantes e previu o seguinte sobre a 

vigência de suas normas:  

 
Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: 

I - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta 

Emenda Constitucional, quanto ao disposto nos arts. 11, 28 e 32; 

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda 

Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na 

alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei 

de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende 

integralmente; 

III - nos demais casos, na data de sua publicação. 

 

Como se vê, a protelação dos efeitos da Reforma da Previdência está 

expressamente prevista para as regras que majoraram as alíquotas de contribuição 

(artigos 11, 28 e 32 da Emenda 103), mas não para as modificações de base de cálculo, 

como é o caso da revogação do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal. Ocorre que 

essa alteração também promove o aumento da contribuição, portanto, seus efeitos 

também devem ser protelados. 

 

Veja-se que a revogação do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal 

deveria entrar na regra prevista no inciso III, de vigência imediata após a publicação. 

Entretanto, como será demonstrado, a Constituição é expressa ao determinar a 

observância da anterioridade especial, prevista no § 6º do artigo 195 da Constituição 

Federal para o início de seus efeitos.  

 

Em que pese essa previsão, as unidades pagadoras já estão efetuando 

o desconto da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas com doenças 

incapacitantes, nos termos do § 18 do artigo 40 da Constituição Federal. Apesar de a 

Emenda 103 não ser expressa quanto a postergação da vigência da revogação da 

norma, a aplicabilidade da anterioridade especial é extraída de outras normas 

constitucionais.  

 

A Constituição Federal excetua as contribuições para a seguridade 

social da observância do princípio da anterioridade do exercício financeiro seguinte 

(conforme depreende-se da própria redação do § 6º do artigo 195, também da 

Constituição Federal), mas não o faz para o princípio da anterioridade especial ou 

mitigada. A Carta Magna é expressa ao prever que as contribuições para a seguridade 

social devem obrigatoriamente respeitar o prazo de 90 dias antes que possam ser 

exigidas dos contribuintes:  
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Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 

direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 

orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das 

seguintes contribuições sociais: 

(...) 

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser 

adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, 

não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime 

Geral de Previdência Social;  

(...) 

§ 6º As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após 

decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído 

ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b". 

 

Assim, percebe-se que a mudança na base de cálculo às contribuições 

previdenciárias dos aposentados e pensionistas com doenças incapacitantes só pode 

ser efetivada transcorridos 90 dias da publicação da Emenda 103, ou seja, após 13 de 

fevereiro de 2020. 

 

Ademais, no processo nº 1043004-26.2019.4.01.3400, onde também 

se discute a suspenção da exigibilidade dos efeitos da revogação do artigo 40, § 21, 

da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, em observância 

do princípio da anterioridade, o Juízo concedeu a liminar requerida (decisão anexa) e 

determinou a suspensão imediata da cobrança, nos seguintes termos:  

 
Portanto, diante das informações e documentos carreados aos autos, ao menos 

nessa análise perfunctória, observo ilegalidade do ato praticado pela autoridade 

coatora ao exigir a contribuição imediata dos filiados do impetrante, aposentados 

e pensionistas portadores de doença incapacitante. 

Forte em tais razões, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão 

imediata da exigibilidade do crédito tributário decorrente da revogação do art. 40 

§ 21, da Constituição Federal pela EC nº 103/19, por ainda não estar em vigor. 

 

Deve-se considerar, portanto, que a revogação da isenção parcial até 

então contida no § 21 do artigo 40 equivale à modificação da contribuição na dicção 

do § 6º do artigo 195 da Constituição Federal, já que inevitavelmente impactarão no 

aumento da contribuição previdenciária.  

 

A garantia na anterioridade especial prevista neste artigo é uma 

cláusula pétrea não respeitada pelo artigo 36, inciso I, da Emenda Constitucional 103, 

de 2019, no qual deveria ter sido inclusa também a postergação da vigência da 

hipótese do artigo 35, inciso I, da mesma Emenda. Desse modo, nem mesmo através 

do Poder Constituinte Derivado tal garantia pode ser mitigada. 

 

Veja-se que o Poder Constituinte Originário trouxe o princípio da 

anterioridade como uma garantia aos contribuintes contra eventuais surpresas 
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tributárias e, portanto, possui o objetivo de limitar o poder do Estado na cobrança de 

um novo tributo ou alteração daqueles já existentes. 

 

As normas que resguardam a anterioridade, previstas de maneira 

geral no artigo 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’ e, para o caso das contribuições sociais, 

no artigo 195, § 6º, já foram reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal como 

cláusulas pétreas, conforme entendimento firmado na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 939, em que foi julgada a constitucionalidade de diversos 

aspectos de lei que instituiu o IPMF, dentre eles a inobservância da anterioridade: 

 
Direito Constitucional e Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade de 

Emenda Constitucional e de Lei Complementar. I.P.M.F. Imposto Provisorio 

sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de 

Natureza Financeira - I.P.M.F. Artigos 5., par. 2., 60, par. 4., incisos I e IV, 150, 

incisos III, "b", e VI, "a", "b", "c" e "d", da Constituição Federal.  

1. Uma Emenda Constitucional, emanada, portanto, de Constituinte derivada, 

incidindo em violação a Constituição originaria, pode ser declarada 

inconstitucional, pelo Supremo Tribunal Federal, cuja função precipua e de 

guarda da Constituição (art. 102, I, "a", da C.F.).  

2. A Emenda Constitucional n. 3, de 17.03.1993, que, no art. 2., autorizou a União 

a instituir o I.P.M.F., incidiu em vício de inconstitucionalidade, ao dispor, no 

paragrafo 2. desse dispositivo, que, quanto a tal tributo, não se aplica "o art. 150, 

III, "b" e VI", da Constituição, porque, desse modo, violou os seguintes 

princípios e normas imutaveis (somente eles, não outros): 1. - o princípio da 

anterioridade, que é garantia individual do contribuinte (art. 5., par. 2., art. 

60, par. 4., inciso IV e art. 150, III, "b" da Constituição); 2. - o princípio da 

imunidade tributaria reciproca (que veda a União, aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios a instituição de impostos sobre o patrimônio, rendas ou serviços 

uns dos outros) e que e garantia da Federação (art. 60, par. 4., inciso I,e art. 150, 

VI, "a", da C.F.); 3. - a norma que, estabelecendo outras imunidades impede a 

criação de impostos (art. 150, III) sobre: "b"): templos de qualquer culto; "c"): 

patrimônio, renda ou serviços dos partidos politicos, inclusive suas fundações, 

das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de 

assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; e "d"): livros, 

jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão;  

3. Em consequência, e inconstitucional, também, a Lei Complementar n. 77, de 

13.07.1993, sem redução de textos, nos pontos em que determinou a incidência 

do tributo no mesmo ano (art. 28) e deixou de reconhecer as imunidades previstas 

no art. 150, VI, "a", "b", "c" e "d" da C.F. (arts. 3., 4. e 8. do mesmo diploma, 

L.C. n. 77/93).  

4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, em parte, para tais 

fins, por maioria, nos termos do voto do Relator, mantida, com relação a todos os 

contribuintes, em caráter definitivo, a medida cautelar, que suspendera a cobrança 

do tributo no ano de 1993. 

(ADI 939, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/1993, 

DJ 18/03/1994) 

 

Reconheceu-se, portanto, o princípio da anterioridade como uma 

garantia individual do contribuinte, de modo que não pode ser alterado ou mitigado 
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nem mesmo por emendas constitucionais (artigo 60, § 4º, inciso IV, da Constituição 

Federal). Há de se ressaltar os argumentos trazidos no voto condutor da Ação, do 

Ministro Relator Sydney Sanches, que ressalta o princípio da anterioridade como uma 

cláusula pétrea:  

 
A Emenda Constitucional nº 3/98, no que se refere ao IPMF, não poderia subsistir 

por se tratar de emenda tendente a abolir direitos e garantias individuais. Em 

suma, o poder constituinte derivado que a editou não poderia, como fez, excluir 

a aplicação, ainda que transitoriamente, quer do princípio da anterioridade (art. 

150, III, “b”, da CF), quer do direito ou garantia de imunidade de impostos de 

que gozam, quanto ao patrimônio, renda ou serviços, os partidos políticos, e 

respectivas fundações, as entidades sindicais dos trabalhadores e as instituições 

de educação e de assistência social sem fins lucrativos (art. 150, VI, “c”, da CF). 

(...) 

Não me parece que, além das exceções ao princípio da anterioridade, previstas 

expressamente no § 1º do art. 150, pela Constituição originária, outras pudessem 

ser estabelecidas por emenda constitucional, ou seja, pela Constituição derivada. 

Se não entender assim, o princípio e a garantia individual tributária, que ele 

encerra, ficariam esvaziados, mediante novas e sucessivas emendas  

constitucionais, alargando as exceções, seja para impostos previstos no texto 

originário, seja para os não previstos.  

 

Desse modo, todas as exceções para os princípios que resguardam as 

regras de anterioridade já foram estabelecidas pelo próprio constituinte original. 

Além daquelas previstas, não podem ser excepcionadas outras situações de criação 

ou alteração de tributos que passariam a ter eficácia imediata.  

 

Imprescindível, portanto, o pronunciamento jurisdicional para 

garantir aos servidores substituídos a aplicação da anterioridade especial, conforme 

previsão do artigo 195, § 6º, da Constituição de modo que a revogação da isenção 

parcial prevista no artigo 40, § 21, também da Constituição, só possa ser exigida 

transcorridos 90 dias da data de publicação da Emenda Constitucional nº103, de 2019.  

 

5. TUTELA DE URGÊNCIA 

 

Reclama-se prestação jurisdicional tempestiva, com suporte 

na garantia fundamental do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República.7  

  

Dentre os meios constitucionalmente garantidos para a prestação 

jurisdicional tempestiva, é possível a tutela provisória, nos termos do 300 do Código 

de Processo Civil8. Os requisitos exigidos estão presentes na demanda.  

  

Isso porque, os elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito encontram-se claramente presentes conforme a realidade fático-jurídica que 

é apresentada, o qual demonstra a violação a direito dos aposentados e pensionistas 
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com doenças incapacitantes, que tiveram a base de cálculo para incidência da 

contribuição previdenciária alterada de forma abusiva e evidentemente confiscatória  

 

Como demostrado, as justificativas da Emenda demonstram a 

violação ao binômio contribuição/benefício (artigo 201, §11, da Constituição 

Federal) de modo que não poderá incidir contribuição naquilo que não será revertido 

em benefício ao contribuinte. Assim, a majoração da contribuição, consubstanciada 

na alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária de aposentados e 

pensionistas com doenças incapacitantes acaba por consubstanciar verdadeira 

utilização do tributo com efeito de confisco, em violação ao artigo 150, inciso IV da 

Constituição Federal.  

 

Logo, como evidenciado, a contribuição previdenciária sem a devida 

retribuição/contraprestação, apenas reduz o valor/direito de propriedade dos 

aposentados e pensionistas com doenças incapacitantes (inciso XXII do artigo 5º da 

Constituição da República), levando ao confisco proibido. 

 

Demonstra-se, também, o perigo de dano e o resultado útil do 

processo, tendo em vista que a revogação da isenção parcial prevista no artigo 40, § 

21, da Constituição Federal já começou a produzir efeitos. Os servidores 

substituídos já tiveram, no mês imediatamente seguinte à publicação da Emenda 103, 

a contribuição previdenciária descontada de seus proventos nos termos do artigo 40, 

§ 18, da Constituição, incidindo o tributo sobre tudo aquilo que excede o teto do 

RGPS, e não mais o dobro deste.   

 

Por outro lado, não tem cabimento a alegação de irreversibilidade 

do provimento antecipado, pois os valores de contribuição não descontados podem 

facilmente ser pagos à União na remota possibilidade de a demanda ser julgada 

improcedente.  

  

Dessa forma, requer que seja deferida a tutela provisória de urgência 

para determinar à ré que proceda a cobrança da contribuição previdenciária de 

aposentados e pensionistas com doença incapacitante de acordo com a regra do artigo 

40, § 21, da Constituição Federal, para que o tributo incida apenas sobre aquilo que 

exceda duas vezes o teto do Regime Geral de Previdência Social.   

 

Em pedido sucessivo, encontra-se solução que facilita a decisão 

liminar deste juízo, até que haja resolução definitiva sobre a demanda, 

consistente cobrança da contribuição previdenciária de aposentados e 

pensionistas com doenças incapacitantes de acordo com a regra do artigo 40, § 

21, da Constituição Federal, para que o tributo incida apenas sobre aquilo que 

exceda duas vezes o teto do Regime Geral de Previdência Social, até que 

transcorram 90 dias da publicação da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.  
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Tal medida se impõe porque, como demonstrado, o artigo 195, § 6º, 

da Constituição Federal é expresso ao prever que a instituição ou modificação das 

contribuições sociais só pode ser exigida depois de transcorridos 90 dias da 

publicação da legislação em questão. É exatamente esse o caso: a Emenda 

Constitucional nº 103, de 2019, revogou a isenção parcial prevista até então no artigo 

40, § 21, da Constituição Federal, que reflete justamente na alteração da base de 

cálculo para a contribuição previdenciária e, por consequência, impacta no seu 

aumento. Estando presente, portanto, a probabilidade de direito e o perigo de 

dano para a concessão desta medida.    

  

Ainda, conforme já ressaltado, nos autos do processo nº 1043004-

26.2019.4.01.3400, onde também se discute a suspenção da exigibilidade dos efeitos 

da revogação do artigo 40, § 21, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional 

nº 103, de 2019, em observância do princípio da anterioridade, foi deferida a liminar 

para suspender de forma imediata “exigibilidade do crédito tributário decorrente da 

revogação do art. 40 § 21, da Constituição Federal pela EC nº 103/19, por ainda não 

estar em vigor”.  

  

 Assim, subsidiariamente requer que seja deferida a tutela provisória 

de urgência para determinar à ré que proceda a cobrança da contribuição 

previdenciária de aposentados e pensionistas com doença incapacitante de acordo 

com a regra do artigo 40, § 21, da Constituição Federal, para que o tributo incida 

apenas sobre aquilo que exceda duas vezes o teto do Regime Geral de Previdência 

Social, até que transcorra o prazo de 90 dias previsto no artigo 195, § 6º, da 

Constituição Federal.   

  

6. DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, em favor dos servidores substituídos, pede: 

 

(a) a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, para: 

 

(a.1) suspender os efeitos da alínea ‘a’ do inciso I do artigo 35 da 

Emenda Constitucional 103, de 2019, determinando-se à ré que 

proceda com a cobrança da contribuição previdenciária de 

aposentados e pensionistas com doença incapacitante de acordo com 

a regra do artigo 40, § 21, da Constituição Federal, na redação que 

lhe deu a Emenda 47, de 2005, para que o tributo incida apenas sobre 

aquilo que exceda duas vezes o teto do Regime Geral de Previdência 

Social; ou, 
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(a.2) subsidiariamente,  suspender os efeitos da alínea ‘a’ do inciso 

I do artigo 35 da Emenda Constitucional 103, de 2019, 

determinando-se à ré que proceda com a cobrança da contribuição 

previdenciária de aposentados e pensionistas com doença 

incapacitante de acordo com a regra do artigo 40, § 21, da 

Constituição Federal, na redação que lhe deu a Emenda 47, de 2005, 

para que o tributo incida apenas sobre aquilo que exceda duas vezes 

o teto do Regime Geral de Previdência Social, até que transcorra o 

prazo de 90 dias previsto no artigo 195, § 6º, da Constituição Federal; 
 

(b) a citação da demandada, na pessoa do seu representante legal, 

para que cumpra a liminar e apresente defesa; 

 

(c) a procedência dos pedidos, para: 

 

(c.1) declarar o direito dos substituídos: 

 

(c.1.1) à cobrança da contribuição previdenciária de aposentados e 

pensionistas com doença incapacitante naquilo que exceder duas 

vezes o teto do Regime Geral de Previdência Social, de acordo com 

a regra do artigo 40, § 21, da Constituição Federal, na redação que 

lhe deu a Emenda 47, de 2005; ou,  

 

(c.1.2) subsidiariamente à cobrança da contribuição previdenciária 

de aposentados e pensionistas com doença incapacitante naquilo que 

exceder duas vezes o teto do Regime Geral de Previdência Social, de 

acordo com a regra do artigo 40, § 21, da Constituição Federal, na 

redação que lhe deu a Emenda 47, de 2005, até que transcorra, no 

mínimo, o prazo de 90 dias previsto no artigo 195, § 6º, da 

Constituição Federal, sem a aplicação da alínea ‘a’ do inciso I do 

artigo 35 da Emenda Constitucional 103, de 2019, portanto; 

 

(c.2) em razão do declarado, condenar a ré em: 

 

(c.2.1) obrigação de fazer e não fazer, para que a ré se abstenha de 

cobrar a contribuição previdenciária sobre tudo aquilo que ultrapasse 

o valor nominal do teto do Regime Geral de Previdência Social, 

efetuando o desconto apenas sobre aquilo que ultrapasse duas vezes 

o teto do Regime Geral de Previdência Social; e 

 

(c.2.2) obrigação de pagar os valores retroativos em que houve o 

desconto indevido de contribuição previdenciária, até a 

implementação do item “c.2.1”, tudo acrescido de juros de mora e 

correção monetária, na forma da lei; ou, 
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(c.2.3) subsidiariamente obrigação de fazer e não fazer, para que a 

ré se abstenha de cobrar a contribuição previdenciária sobre tudo 

aquilo que ultrapasse o valor nominal do teto do Regime Geral de 

Previdência Social, efetuando o desconto apenas sobre aquilo que 

ultrapasse duas vezes o teto do Regime Geral de Previdência Social, 

até que transcorra o prazo de 90 dias da alteração previdenciária; e 

 

(c.2.4) obrigação de pagar os valores retroativos em que houve o 

desconto indevido de contribuição previdenciária, até a 

implementação do item “c.2.3”, tudo acrescido de juros de mora e 

correção monetária, na forma da lei;  

 

(c.2.5) condenar a demandada ao pagamento das despesas judiciais 

e dos honorários de advogado, estes fixados com base no artigo 85 

Código de Processo Civil, bem como ao pagamento das despesas 

realizadas com contador para apresentação de cálculos à execução; 

 

(d) a produção de toda prova admitida, especialmente documental; 

 

(e) a parte autora manifesta-se pela dispensa da realização de 

audiência de mediação ou conciliação, nos termos do inciso VII do artigo 319 do 

Código de Processo Civil19. 

 

(f) atribui-se à causa o valor de R$ 60.000,00. 

 

(g) por fim, requer a expedição das publicações em nome do 

advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256, nos termos do artigo 272, §§ 2º e 

5º, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade20, conforme a jurisprudência21. 

 

 

Brasília, 28 de janeiro de 2020. 

[Assinado eletronicamente] 

Marcos Joel dos Santos 

OAB/DF nº 21.203 
 

 
19 Código de Processo Civil: “Art. 319. A petição inicial indicará: [...] VII - a opção do autor pela realização ou 
não de audiência de conciliação ou de mediação.” 
20 Código de Processo Civil: “Art. 272. [...] § 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação 
constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. […] § 5º Constando dos autos 
pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados 
indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. […]” 
21 “É inválida intimação efetuada em nome de apenas um dos advogados constituídos nos autos se existe 
pedido expresso para que a publicação seja realizada em nome de outro patrono.” (STJ, AgRg no Ag 1255432, 
ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 24/08/2010, DJe 09/09/2010). 


	Proto[28-01-20]_Inicial_Aposentadoria-DoencaGrave_Sinditamaraty.pdf (p.1)
	Inicial_Aposentadoria-DoencaGrave_Sinditamaraty.pdf (p.2-24)

