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EXMO. SR. PAULO SÉRGIO RAMOS BARBOSA, brasileiro, casado, 

Deputado Federal,  PDT – RJ e APASEPPOL – ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO 

AGENTE DE SEGURANÇA, EX-POLICIAIS E POLICIAIS DO BRASIL, pessoa 

jurídica de direito privado, CNPJ nº 32.849.039/0001-74, sediada à Rua Mairink Veiga, 

nº 11, sala 401, Centro – RJ, CEP: 20.090-050, vem à presença de Vs. Ex.ªs, através de 

seus procuradores infra-assinados, conforme mandado anexo, com fulcro no Art. 102, I 

“f”, da Constituição da República, propor  

 

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER c/c                                                      

com pedido de liminar 

 

em face da UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, que deverá ser 

citada na pessoa do Exmo. Sr. Dr. Advogado-Geral da União, com endereço na Capital 

Federal, no SIG, Quadra 6, lote 800, CEP 70.610-460, fazendo-o pelos seguintes fatos e 

fundamentos jurídicos: 

 

I – DOS FATOS 

 

O Parlamentar e a Associação no exercício de seus direitos, em consonância com 

a Legislação Previdenciária do Rio de Janeiro que dispõe sobre o regime próprio de 

previdência social dos servidores da área de segurança, inativos e pensionistas do Estado, 

fixava o valor da alíquota previdenciária em 14%, excedente ao regime previdenciário 

geral, sobre a remuneração dos do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Em tempo recente, sob a perspectiva de regularização da legislação federal que 

cuida de matéria análoga, a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério 

da Economia publicou a edição da Instrução Normativa nº 05/2020, de 15 de Janeiro, 

alterada pela Instrução Normativa nº06/2020, de 27 de janeiro, impondo aos Estados, por 

meio dos artigos 14, § 3º, 22 e 22-A, a aplicação das alíquotas previdenciárias definidas 

na legislação federal a partir do mês de janeiro do corrente ano para os militares e 

servidores ativos cujo percentual previdenciário anterior era no montante de 14% 

(quatorze por cento), no que excedia o teto de contribuição da Previdência Social, no caso 

dos servidores militares do Estado do Rio de Janeiro, excluindo da contribuição àqueles 

que não atingiam o patamar em tela, inativos e pensionistas.  

 

Até o advento da recente reforma da previdência, sob a égide da Emenda 

Constitucional nº 103/2019, a Constituição Federal, na seção pertinente aos servidores 

públicos, consagrava o benefício da isenção parcial no valor descontado a título de 

contribuição previdenciária dos inativos portadores de doença incapacitante. 

 

Assim, os proventos de aposentadoria e pensões restavam isentos do pagamento 

de contribuição previdenciária até o limite de duas vezes o valor do maior benefício pago 

pelo Regime Geral da Previdência. Desse modo, considerando que o valor atual do limite 

máximo pago pelo RGPS, a partir de 01/01/2020, é de R$ 6.101,06, somente incidiria o 



desconto previdenciário a partir de vencimentos superiores a R$ 12.202,12 e apenas sobre 

o valor excedente a esse limite. 

  

Prosseguindo, o citado ato infralegal federal previu, em seu art. 22, a imediata 

suspensão da eficácia de todas as regras previstas na legislação dos Estados sobre 

inatividade e pensões de servidores militares que conflitem com as normas de que tratam 

os artigos 24-A a 24-F e 24-H a 24-J, acrescidos pela Lei Federal nº 13.954/2019 ao 

Decreto-Lei nº 6667/69. 

  

  

II – DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O 

JULGAMENTO DA CAUSA. 

 

A competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento 

da demanda em tela, extrai-se do disposto no artigo 102, inciso I, alínea “f” da 

Constituição Federal. 

 

Efetivamente, a jurisprudência desse Excelso Tribunal vem reconhecendo a sua 

competência originária para o julgamento das causas entre estados e a União que tenham 

repercussão sobre as relações federativas, como ocorre no caso presente. O acórdão do 

julgamento da ACO nº 555/DF aponta para o seguinte excerto, que resolveu questão de 

ordem aduzida pela Procuradoria-Geral da República: 

 

“EMENTA: Supremo Tribunal Federal: competência originária 

(CF, art. 102, I, f,: ação proposta por uma unidade federada, o 

Distrito Federal, contra a União, caso em que , a fixação da 

competência originária do Tribunal, sempre bastou a qualidade das 

pessoas estatais envolvidas, entidades políticas componentes da 

Federação, não obstante a estatura menor da questão: 

precedentes”(fl. 211). 

 

Outrossim, justifica-se o ajuizamento de ação de natureza ordinária contra a 

União, por ser a esfera adequada para se descerrarem discussões acerca de obrigações de 

natureza mandamental, na espécie visando a um não fazer pelo Ente Público Federal, para 

prosseguimento a aplicação das normas previdenciárias de natureza especial editadas no 

âmbito da competência legislativa do estado do Rio de Janeiro. 

 

 

III – DO MÉRITO 

 

III. ESCLARECIMENTOS INICIAIS DA QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

 

A principal reforma econômica efetivada no cenário nacional no ano de 2019 foi 

centrada, eminentemente, na previdência social, culminando na promulgação da Emenda 

à Constituição Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019.  

 

Consoante ao resultado de estudos do FMI estimou-se que caso não fossem 

realizadas mudanças, o gasto previdenciário no Brasil se aproximaria de 14% do PIB em 



2021, patamar mais elevado que o registrado por países mais idosos, podendo atingir 25% 

do PIB em 2050. 

 

Dados da Secretaria do Tesouro Nacional, no âmbito interno, apontam os custos 

dos regimes próprios de previdência estadual expressos nos respectivos Relatórios 

Resumidos de Execução Orçamentária (RREO) no exercício de 2018. Esses valores 

correspondem aos aportes financeiros anuais que os respectivos Tesouros Estaduais 

realizam para cobrir o déficit previdenciário, ou seja, os montantes relativos às despesas 

previdenciárias (proventos de inatividade e pensões) que não são cobertos pelas receitas 

previdenciárias (notadamente, as contribuições dos servidores e as contribuições 

patronais do Tesouro). 

 

Os dados apontam um total somado dos estados em 2018 de R$ 80,8 bilhões, dos 

quais o Rio de Janeiro se apresenta como um dos maiores com R$ 4,47 bilhões, 

equivalentes a R$ 300,00, per capita ao ano, expondo um expressivo desequilíbrio que 

atinge a Previdência estadual, conforme informações recolhidas no Rio Previdência. 

 

É fato que as regras gerais que disciplinam s Regimes Próprios de Previdência 

Social (RPPS), consubstanciadas nas Emendas Constitucionais nº 20/1998, 41/2003, 

47/2005, 70/2012, 88/2015 e, mais recentemente, 103/2019, nas Leis Federais nº 

10.887/2004 e 9.717/1998, e demais normativas do Ministério da Economia, instituíram 

um conjunto de ações de cunho financeiro, econômico e atuarial a serem observadas pelos 

entes federativos. 

 

A exigência de realização de estudo atuarial com o objetivo de monitorar o 

equilíbrio econômico-financeiro presente e futuro dos respectivos regimes próprios visa 

a assegurar a necessária solvência para o cumprimento das obrigações previdenciárias 

que lhes são pertinentes. 

 

“Obs.: O estudo atuarial deve ser feito em cada exercício, de modo 

a mensurar as variações nas hipóteses atuariais, dados financeiros 

e cadastrais ocorridos no período. Essa avaliação é feita pelo Rio 

Previdência, a SEFAZ e pela Instituição financeira conveniada e 

focaliza a atualização analítica das obrigações e dos direitos 

futuros inerentes ao RPRJ estadual, cabendo o estudo da sua 

dimensão e do seu comportamento ao longo do período de 75 anos 

estimados pela legislação para permanência daquele.” 

 

 

Sugere-se um quadro com o resultado atuarial tendo como data-base 31-12-2019, 

com informações requeridas ao Rio Previdência e SEFAZ. 

 

Diante disso, induvidosa a inconstitucionalidade da Lei Federal n° 13.954/2019 e, 

por arrastamento, das Instruções Normativas n° 05 e 06 de 2020, da Secretaria Especial 

de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, cujo reconhecimento incidental 

em sede de ação cível originária é amplamente admitido pela iterativa jurisprudência 

dessa E. Corte. Nesse sentido: 

 

 



AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. 

EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE 

PREVIDENCIÁRIA. LEI 9.717/1998. DECRETO 3.788/2001. 

PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

204/2008 E 403/2008. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA 

UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA 

LEGISLAR SOBRE MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. 

COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER 

NORMAS GERAIS. ART. 24, XII, DA CF/88. ARTIGOS 7º, I A 

III, E 9º DA LEI FEDERAL 9.717/1998. EXTRAVASAMENTO 

DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. 

INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. 

PRECEDENTES. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO.  

(ACO 2607 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, 

Tribunal Pleno, julgado em 31/05/2019, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 12-06-2019 PUBLIC 13-06-

2019) 

 

Agravo regimental em ação cível originária. Expedição de 

Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP). Lei nº 

9.717/98 e Decreto nº 3.788/01. Matéria submetida à sistemática da 

repercussão geral. Inexistência de óbice à apreciação do mérito de 

ação cível de competência originária do Supremo Tribunal Federal. 

Decisão agravada que se fundamentou em diversos precedentes da 

Corte. Orientação jurisprudencial no sentido de que houve 

extravasamento da competência legislativa da União na edição da 

Lei nº 9.717/98 e do Decreto nº 3.788/01. Precedentes. Agravo 

regimental não provido.  

1. O reconhecimento da existência de repercussão geral da questão 

constitucional veiculada em recurso extraordinário implica a 

possibilidade de sobrestamento tão somente de recursos que versem 

a mesma controvérsia, efeito que não atinge as ações de competência 

originária do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de óbice à 

apreciação da presente ação. Precedentes: ACO nº 2.591/DF-AgR, 

Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 2/12/16; e ACO nº 

2.128/DF-AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de 

Mello, DJe de 3/3/16. 

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal está orientada no sentido 

de que, ao editar a Lei nº 9.717/1998 e o Decreto nº 3.788/2001, a 

União extravasou a competência legislativa para a edição de normas 

gerais sobre previdência social. Precedentes.  

3. A decisão agravada não diverge dessa orientação, razão pela qual 

se concedeu o pleito autoral para que a agravante se abstenha de 

restringir, em função das exigências constantes da Lei nº 9.717/1998 

e de suas regulamentações, a concessão de Certificado de 

Regularidade Previdenciária (CRP) relativamente à irregularidade 

apontada na exordial.  

4. Agravo regimental não provido.  



(ACO 2490 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda 

Turma, julgado em 05/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-

043 DIVULG 06-03-2018 PUBLIC 07-03-2018)  

 

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORGINÁRIA. 

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E 

PREVIDENCIÁRIO. INSCRIÇÃO DE ESTADO MEMBRO 

EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. NEGATIVA DE 

EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE 

PREVIDENCIÁRIA – CRP. ALEGADA A NECESSIDADE DE 

OBSERVÂNCIA DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 

9.717/1998. LEI QUE EXTRAVASA A COMPETÊNCIA 

LEGISLATIVA DA UNIÃO RELATIVA ÀS NORMAS 

GERAIS SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRESERVAÇÃO 

DA AUTONOMIA FEDERATIVA DO ENTE ESTATAL. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO.  

1. No Estado Democrático de Direito, o princípio da legalidade é 

valor de destaque do regime jurídico administrativo, especialmente 

no âmbito do direito administrativo sancionador.  

2. O forma federalista de Estado impõe sejam respeitadas as 

competências atribuídas aos Estados-membros, que serão exercidas, 

nos limites constitucionais, conforme suas prerrogativas de 

autonomia, auto-organização e autoadministração, sem 

interferências ou ingerências de outros entes 3.  

In casu, revela-se irrazoável a imposição de sanção ao Estado-autor 

pelo não cumprimento de obrigação prevista em Portaria sem 

previsão legal correspondente ou fundamentada em ato normativo 

editado pela União em extrapolação dos limites de sua competência 

para fixação de normas gerais.  

4. Agravo interno a que se nega provimento. 

(ACO 2829 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 

julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 

DIVULG 19-10-2017 PUBLIC 20-10-2017) 

 

 

Cabe destacar que a Lei Federal nº 13.954/2019, ao dispor sobre a alíquota de 

contribuição aplicável aos militares estaduais, violou os artigos 1º, caput; 18, caput; 24, 

inciso XII e §§ 1º e 2º; 25, caput e § 1º, 61, inciso II, alínea “c”; 84, incisos II, III e IV; 

149, § 1º; 165, incisos I, II e III; e 169, § 1º, incisos I e II, todos da Carta da República, 

cumprindo seja reconhecido que permanece hígida e aplicável, portanto, a legislação 

estadual que trata da matéria, notadamente a Lei Complementar Estadual nº ____. Dentre 

esses, vale reproduzir os seguintes dispositivos:  

 

Art. 18. A organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 

Constituição.  

 



Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre:  

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;  

 

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União 

limitar-se-á a estabelecer normas gerais. (Vide Lei nº 13.874, de 

2019)  

 

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não 

exclui a competência suplementar dos Estados.  

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e 

leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.  

 

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição.  

 

Art. 149.  

§ 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. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

 

Das normas acima citadas, vê-se que é competência do Estado estabelecer, por 

meio de lei, as contribuições para o custeio de seu regime próprio de previdência social, 

incluindo, evidentemente, o dos militares estaduais.  

 

Além disso, as normas federais ora em questão violam a autonomia do Estado 

autor ao estabelecer uma restrição às suas receitas decorrente de contribuição dos 

militares, sem observância das peculiaridades do ente federado autor, da remuneração 

média e do déficit presente no seu sistema previdenciário, bem como extrapola o limite 

constitucional das normas gerais que são da competência da União, invadindo a 

competência do Estado e lhe causando expressa e direta limitação de controle de suas 

receitas e impondo custeio do déficit pelo tesouro local sem indicar qualquer fonte de 

receita ou mesmo a necessária contrapartida para alcançar o equilíbrio.  

 

 

DO RETROCESSO LEGISLATIVO  

 

Por outro lado, a norma federal ainda impõe manifesto retrocesso legislativo.  

 

Isso porque, diante do federalismo cooperativo, cláusula pétrea da República 

Federativa do Brasil, a União, por meio das normas gerais estabelecidas na Lei nº 

9.717/98, instituiu um sistema organizado, baseado em normas gerais de contabilidade e 

atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, aplicável aos militares 

estaduais:  

 



Lei nº 9717/98  

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: [...] 

 

 

Ademais, o sistema estabelecido pela referida Lei já dispunha competir à União 

o estabelecimento e a publicação de parâmetros, diretrizes e critérios de 

responsabilidade previdenciária na sua instituição, organização e funcionamento, 

relativos a custeio, benefícios, atuária, contabilidade, aplicação e utilização de recursos 

e constituição e manutenção dos fundos previdenciários, para preservação do caráter 

contributivo e solidário e do equilíbrio financeiro e atuarial (Lei nº 9717/98, art. 9º, 

inciso II).  

 

Contudo, em atitude de manifesto retrocesso, inclusive em linha oposta às normas 

mais recentes da reforma previdenciária constantes da EC nº 103/19, estabeleceu normas, 

a pretexto de gerais, que acabaram com a previsibilidade de equilíbrio do sistema 

previdenciário do ente federado. Veja-se que a EC 103/19 incluindo o § 22 o art. 40 da 

CF, assim dispôs:  

 

Art.40.  

§ 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de 

previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os 

que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento 

e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros 

aspectos, sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 

2019)  

[...]  

II - modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos 

recursos; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)  

[...]  

IV - definição de equilíbrio financeiro e atuarial; (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 103, de 2019)  

[...]  

VI - mecanismos de equacionamento do deficit atuarial; (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)  

[...]  

X - parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de 

alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. 

 

Por mais essa razão, as normas constantes da Instrução Normativa e da Lei ora 

impugnadas são inconstitucionais.  

 

 

 

 

 



III.3 DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.  

 

Delimitadas as matérias que se inserem nas competências federal e estadual, e 

tendo presente que a instituição das alíquotas previdenciárias de contribuição dos 

servidores militares estaduais se cuida de matéria de natureza especial, não se inserindo, 

portanto, na competência legislativa da União para a fixação de normas gerais, impõe-se 

esmiuçar as normativas federais de cuja observância dimanarão efeitos extremamente 

deletérios ao Ente Público autor, calhando, nesse ensejo, a expedição de provimento de 

natureza mandamental determinando uma obrigação de não fazer à parte demandada.  

 

Contudo, nos termos dos artigos 14 e 22 da Instrução Normativa nº 05, de 15 de 

janeiro de 2020, expedida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 

Ministério da Economia:  

 

Art. 14. A alíquota de contribuição para o custeio das pensões e da 

inatividade dos militares, consoante o art. 3º-A da Lei nº 3.765, de 

1960, na redação dada pela Lei nº 13.954, de 2019, será:  

 

I - de 9,5% (nove e meio por cento), a partir de 17 de março de 2020, 

por força do princípio da anterioridade tributária nonagesimal;  

 

II - de 10,5% (dez e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de 

2021.  

 

§ 1º Caso o Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados 

ou do Distrito Federal disponha sobre contribuição específica para 

a manutenção de benefícios a dependentes de militares até a data de 

entrada em vigor da Lei nº 13.954, de 2019, será aplicado, no que 

couber, o previsto no § 3º do art. 3º-A da Lei nº 3.765, de 1960. 

 

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos 

poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de 

que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.  

 

§ 3º A incidência da alíquota de contribuição de que trata o inciso I 

do caput dar-se-á no mês de março de 2020, pro rata tempore, sobre 

a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas.  

 

Art. 22. Considera-se suspensa a eficácia das regras previstas na 

legislação dos Estados e do Distrito Federal sobre inatividades e 

pensões dos militares que conflitem com as normas gerais de que 

tratam os arts. 24-A a 24-E e arts. 24-H a 24-J do Decreto-Lei nº 

667, de 2 de julho de 1969, acrescidos pela Lei nº 13.954, de 16 de 

dezembro de 2019, observado o disposto nos arts. 24-F e 24-G do 

mesmo Decreto-Lei.  

 

Parágrafo único. É vedada a revisão de benefícios anteriormente 

concedidos com base na legislação cuja eficácia tenha sido 

considerada suspensa nos termos do caput, sob o fundamento de 



adequação às normas gerais de inatividade e pensões dos militares 

dos Estados e do Distrito Federal estabelecidas pela Lei nº 13.954, 

de 2019.  

 

Ocorre que o artigo 1º da supracitada Instrução Normativa considera que as regras 

nela tratadas, inclusive aquelas que versam sobre as alíquotas de contribuição 

previdenciária dos servidores militares estaduais, inserem-se no conceito de regras gerais, 

razão pela qual o seu descumprimento pode ser interpretado como uma possível violação 

à regra contida no artigo 7º da Lei Federal nº 9.717/98, que prevê as seguintes sanções:  

 

Art. 7º O descumprimento do disposto nesta Lei pelos Estados, 

Distrito Federal e Municípios e pelos respectivos fundos, implicará, 

a partir de 1º de julho de 1999:  

 

I - suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União; 

 

II - impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou 

ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e 

subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração 

direta e indireta da União;  

 

III - suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições 

financeiras federais. 

 

  

Observa-se, nesse azo, que a Lei Federal nº 9.717/98 instituiu um sistema de 

fiscalização de normas gerais editadas pela União, de modo que a legislação 

superveniente, desde que editada com o caráter de normatização geral – ainda que não o 

seja –, potencialmente passará a integrar esse amplo sistema, sujeitando-se os estados que 

a descumprirem as punições naquela previstas.  

 

Robustece essa conclusão a disposição contida no artigo 21 da IN 02/2020 quando 

define que “Compete à União, nos termos do parágrafo único do art. 24-D do Decreto-

Lei nº 667, de 1969, e do art. 73 do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, por intermédio 

da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, verificar 

o cumprimento das normas gerais de inatividade e pensão dos militares dos Estados e do 

Distrito Federal, sem prejuízo das atribuições dos órgãos de controle interno e externo”.  

 

Com efeito, a auto atribuição de competência para fiscalizar o cumprimento da 

legislação federal pelos Estados-Membros foi expressamente positivada na precitada 

Instrução Normativa, sujeitando os estados que aplicarem a sua legislação de regência 

acerca das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores militares estaduais às 

punições cuja não imposição (obrigação mandamental de não fazer, repise-se) é o objeto 

imediato da presente Ação Cível Originária.  

Não fosse isso tudo o bastante, a aplicação da legislação estadual específica sobre 

a alíquota de contribuição previdenciária cerceará o autor da obtenção do Certificado de 

Regularidade Previdenciária instituído pelo Decreto Federal nº 3.788/01. 

 

Dessa forma, ante todos os fundamentos expendidos, impõe-se a concessão de 

ordem de natureza mandamental à União, a fim de que, ainda que aplicada a legislação 



específica do Estado do Rio de Janeiro quanto às alíquotas de contribuição previdenciária 

dos seus servidores militares, abstenha-se de impor quaisquer sanções ao Ente Público 

autor, notadamente, mas não restritas a estas, as seguintes: (a) suspensão das 

transferências voluntárias de recursos pela União, b) impedimento para celebrar acordos, 

contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e 

subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União; 

(c) suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais; (d) 

negativa de expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária.  

 

 

IV – DO PEDIDO LIMINAR  

 

A ação em testilha tem por objeto impedir que a União imponha sanções ao Estado 

cujo condão seja o de prejudicar as suas operações de crédito, em especial aquelas 

contidas nas alíneas “a” a “d” supracitadas. 

  

Como se percebe da redação dos citados artigos 14, § 3º, e 22 da Instrução 

Normativa SEPT/ME nº 05/2020, a legislação estadual que trata do tema já estaria 

integralmente suspensa, havendo, no entendimento da União, a obrigatoriedade de que o 

autor, desde janeiro do corrente ano, aplique no âmbito interno as alíquotas 

previdenciárias por ela impostas, malferindo a gestão previdenciária inserta no âmbito da 

autonomia do Estado do Rio Grande do Sul.  

 

A interferência federativa, nesse caso, é evidente, uma vez que, acaso o Ente 

Público Estadual mantenha a aplicação da legislação editada no âmbito doméstico acerca 

do assunto – o que, de resto, parece ser a sua única possibilidade, ante a evidente 

inconstitucionalidade do artigo 24-C, caput e §§, do Decreto-Lei n° 667/1969, com a 

redação dada pela Lei Federal n° 13.954/2019, e da Instrução Normativa SEPT/ME nº 

05/2020 –, sujeitar-se-á a uma série de sanções impostas pela ré. 

 

Não bastasse, como demonstrado alhures, a imposição federal se erige em 

ilegítimo obstáculo ao prosseguimento das reformas que, a exemplo do que ocorre no 

âmbito nacional, vêm sendo levadas a efeito no Estado do Rio Grande do Sul com o 

propósito de mitigar o déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social e, em 

consequência, contribuir para a solução da severa crise financeira que assola as contas 

públicas estaduais.  

 

São de conhecimento desta Suprema Corte as notórias dificuldades econômicas 

que vêm sendo enfrentadas pelo Estado do Rio Grande do Sul, decorrentes de um 

desequilíbrio das contas públicas, causado tanto pela redução das suas receitas, como pela 

significativa oneração dos gastos públicos.  

 

Este panorama extremamente grave tem imposto inúmeros sacrifícios à sociedade 

carioca, acarretando o pagamento diferido da remuneração dos seus servidores públicos 

ativos, inativos e dos pensionistas, quando vinculados ao Poder Executivo, além do 

contingenciamento de despesas e do atraso no pagamento dos fornecedores, dos 

prestadores de serviços e nos repasses para os serviços públicos de saúde, segurança e 

educação.  

 



Em diversas oportunidades esse Excelso Supremo Tribunal já apreciou 

requerimentos do Estado do Rio Grande do Sul nos quais a principal causa de pedir era a 

situação caótica das finanças do Estado. Como exemplo, está a decisão proferida pelo 

Min. Marco Aurélio no bojo da ACO nº 2.755 (Pet 7173), na qual foi concedida medida 

cautelar que permite até o presente momento que o Estado não pague a dívida com a 

União. Na ocasião, dado o risco de grave dano aos serviços básicos prestados à população 

(repasses da saúde e pagamento de fornecedores com mais de 3 meses de atraso; folha de 

pagamento dos servidores do Executivo com 40 dias de atraso e pagamento da 

gratificação natalina de 2018 em 12 parcelas ao longo do ano de 2019), Sua Excelência o 

Min. Marco Aurélio assim consignou:  

 

“A difícil situação financeira pela qual passa o Estado do Rio 

Grande do Sul, detalhada na petição, impressiona. Percebe-se ter a 

situação se agravado, e muito, desde o ajuizamento da ação cautelar 

em 2015, apesar dos esforços envidados desde então pelo Governo 

local, com o fim de diminuir as despesas e aumentar as receitas.” 

 

 Vale citar, também, a decisão proferida na SL 1045, em que a eminente Ministra 

Cármen Lúcia, ao deferir a suspensão dos efeitos de cautelar concedida pelo TJRS em 

ADI, bem reconheceu, in verbis:  

 

Não se pode menosprezar a gravidade e a intensidade da crise nas 

finanças públicas experimentada pelo Estado requerente, sendo 

notória a dificuldade no custeio de despesas mínimas indispensáveis 

à garantia da regularidade dos serviços básicos previstos na 

Constituição da República, levando o Chefe do Poder Executivo do 

Rio Grande Sul a adotar a medida de declaração de calamidade 

financeira pelo Decreto n. 53.303, de 21.11.2016. 

(SL 1045, Relator(a): Min. Presidente, Decisão Proferida pelo(a) 

Ministro(a) CÁRMEN LÚCIA, julgado em 11/11/2017, publicado 

em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 01/02/2018 

PUBLIC 02/02/2018)  

 

Deveras, nos últimos anos, o Poder Executivo envidou inúmeros esforços para 

mitigar a crise verificada, dentre os quais se citam as seguintes medidas: (1) aumento do 

ICMS, (2) aumento da utilização da margem dos depósitos judiciais, (3) alteração do 

imposto sobre doações e transmissão de bens por herança, (4) vedação da incorporação 

para fins de aposentadoria de funções gratificadas entre diferentes Poderes, (5) instituição 

da Câmara de Conciliação e de Precatórios, (6) alteração do regime de previdência, (7) 

lançamento de Programa Especial de Quitação e Parcelamento (REFAZ), (8) antecipação 

do calendário de recolhimento do IPVA, (9) extinção da licença-prêmio, (10) autorização 

para medidas de desestatização de sociedades de economia mista.  

 

A adequação das alíquotas de contribuição previdenciária se insere neste contexto 

de medidas imprescindíveis à consecução do ajuste fiscal, não podendo ficar restritas aos 

servidores públicos civis, tampouco sendo admissível a sua redução por força de atos 

normativos federais.  

 

Assim, as reformas intentadas têm por fundamento e objetivo evitar o colapso do 

sistema previdenciário, que não mais se mostra capaz de atingir seu fim, qual seja, a 



garantia de condições de subsistência digna e independente ao servidor público na 

velhice, notadamente em vista do aumento na expectativa de vida dos segurados, com a 

correspondente percepção dos benefícios por períodos mais longos.  

 

Vale registrar que, no Estado do Rio Grande do Sul, em média, os homens da 

Brigada Militar se aposentam aos 48 (quarenta e oito) anos, ao passo que as mulheres aos 

44 (quarenta e quatro) anos de idade, sendo certo que a viabilidade e o equilíbrio atuarial 

do RPPS condicionam-se ao respeito ao seu caráter contributivo. 

  

Assim, a presente ação visa a assegurar, a um só tempo, (a) aplicação da legislação 

estadual (Lei Complementar/RS n° 13.757/2011) concernente à fixação das alíquotas das 

contribuições previdenciárias dos militares, com o reconhecimento incidental da 

inconstitucionalidade do artigo 24-C, caput e §§, do Decreto-Lei n° 667/1969, na redação 

dada pela Lei Federal n° 13.954/2019, e das Instruções Normativas n° 05 e 06/2020, 

viabilizando-se o prosseguimento da reforma previdenciária no Estado do Rio de Janeiro; 

e (b) a determinação para que a ré que se abstenha de aplicar qualquer sanção ao Ente-

autor em decorrência da inobservância das alíquotas de contribuição previdenciária 

fixadas pela União aos servidores militares estaduais.  

 

Nesse passo, estão presentes a plausibilidade do direito e a urgência, esta 

representada especialmente por duas circunstâncias, quais sejam: (i) a imposição de 

sanções às operações de crédito do Estado, na hipótese de continuar aplicando a alíquota 

previdenciária estabelecida na Lei Estadual/RS nº 13.575/11, por seu paradigma, e (ii) a 

lesão atual e iminente ao sistema previdenciário do Estado do Rio de Janeiro, seja pela 

imposição de aplicação da alíquota definida pela ré e pela integral suspensão da legislação 

estadual que trata do tema, seja pela imposição de, em razão do inevitável desequilíbrio 

atuarial decorrente da imposição dessa alíquota, proceder à cobertura das insuficiências 

financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da 

inatividade (art. 24-C, § 1º, do Decreto-Lei nº 667/69), tudo a demandar a concessão da 

tutela de urgência, em caráter liminar. 

 

Tratando-se de obrigação de não fazer, a tutela provisória de urgência poderá ser 

concedida na forma prevista nos artigos 297, 301 e 536 do Código de Processo Civil, que 

assim dispõem:  

 

Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar 

adequadas para efetivação da tutela provisória.  

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as 

normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que 

couber.  

(...)  

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser 

efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro 

de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea 

para asseguração do direito.  

(...)  

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, 

de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica 



ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, 

determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.  

 

Conforme consignado anteriormente, o Estado do Rio de Janeiro, como de resto 

todos os outros estados da Federação, está premido a acatar a determinação da ré, 

comprometendo injustificadamente seu sistema previdenciário, ou sujeitar-se às sanções 

adrede expostas na hipótese de, no âmbito de sua autonomia federativa, manter a 

aplicação da sua legislação específica, o que bem demonstra a urgência para a concessão 

da medida liminar postulada.  

 

Demais disso, o prazo exíguo imposto pelo artigo 14, § 3º, da IN nº 05/2020, 

associado ao tempo necessário para a formal tramitação processual, exigem o 

requerimento para que a medida liminar seja concedida inaudita altera parte, 

ressaltando-se que a ré, por não ter seu sistema previdenciário envolvido, não 

sofrerá prejuízo algum com o deferimento da tutela, ao contrário do autor, como 

extensamente demonstrado.  

 

Ressalte-se, nesse aspecto, que inexiste o risco de dano inverso ou de 

irreversibilidade da medida, demonstrando cabalmente que a liminar não só está apta ao 

deferimento imediato como é o provimento adequado para garantir a harmonia federativa.  

 

Nesse sentido, a jurisprudência desse Egrégio Supremo Tribunal vem acolhendo 

os pedidos de tutela antecipada para evitar danos potenciais decorrentes de conflito 

federativo:  

 

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – CASA DA MOEDA DO BRASIL 

(CMB) – ICMS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA 

PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE 

TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – CONFLITO DE INTERESSES 

ENTRE A CASA DA MOEDA DO BRASIL E O ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO – LITÍGIO QUE SE SUBMETE, POR EFEITO 

DE POTENCIAL LESÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO, À 

ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA SUPREMA 

CORTE – O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO – HARMONIA E 

EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE OS 

ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO FEDERAL, INCLUSIVE 

ENTRE AQUELES E EMPRESAS GOVERNAMENTAIS, COMO 

A CMB, INCUMBIDAS DE EXECUTAR SERVIÇOS QUE A 

PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DEFERIU, SOB 

RESERVA DE MONOPÓLIO, À UNIÃO FEDERAL – 

CONSEQUENTE EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA PÚBLICA, 

EM MATÉRIA DE IMPOSTOS, DA PROTEÇÃO 

CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, 

“a”) – O ALTO SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DESSA 

PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL, QUE TRADUZ UMA 

DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DO PRINCÍPIO DA 

FEDERAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 



JURISDICIONAL – VEROSSIMILHANÇA DA PRETENSÃO DE 

DIREITO MATERIAL E CONSTATAÇÃO DA OCORRÊNCIA 

DE SITUAÇÃO DE POTENCIALIDADE DANOSA – TUTELA 

DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO MINISTRO PRESIDENTE 

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE 

AGRAVO IMPROVIDO. – A Constituição da República confere ao 

Supremo Tribunal Federal a posição eminente de Tribunal da 

Federação (CF, art. 102, I, “f”), atribuindo-lhe em tal condição 

institucional, o poder de dirimir controvérsias que, ao irromperem 

no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por 

antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna 

função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o 

gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo 

federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações 

políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação 

brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, “f”, 

da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade 

ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o 

princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento 

jurídico, o pacto da Federação. – A Casa da Moeda do Brasil 

(CMB), que é empresa pública, executa, como atividade-fim, em 

regime de monopólio, serviço público constitucionalmente 

outorgado à União Federal, qualificando-se, em razão de sua 

específica destinação institucional, como entidade delegatária dos 

serviços públicos a que se refere o art. 21, inciso VII, da Lei 

Fundamental, o que exclui essa empresa governamental, em matéria 

de impostos, por efeito do princípio da imunidade tributária 

recíproca (CF, art. 150, VI, “a”), do poder de tributar deferido aos 

entes políticos em geral. Precedentes.  

(ACO 2179 TA-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, 

Tribunal Pleno, julgado em 19/08/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08-03-2016 PUBLIC 09-03-

2016)  

 

 

EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE 

ESTADO-MEMBRO NO CADASTRO ÚNICO DE EXIGÊNCIAS 

PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. ÓBICE 

AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE 

CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE 

INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. 

REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. O 

Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de 

conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de 

registros de apontadas inadimplências dos Estados no Sistema 

Integrado de Administração Financeira – SIAFI, impossibilita o 

repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 2. O 

registro da entidade federada, por alegada inadimplência, nesse 

cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com 

desdobramentos para a transferência de recursos. 3. Em cognição 



primária e precária, estão presentes os requisitos para o deferimento 

da antecipação de tutela. 4. Antecipação de tutela referendada. 

Agravo regimental prejudicado 

(ACO 2375 TA-Ref, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal 

Pleno, julgado em 04/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-

051 DIVULG 16-03-2015 PUBLIC 17-03-2015)  

  

 

Em razão do exposto, imperativa a concessão da medida liminar, para, 

reconhecida incidental e cautelarmente a inconstitucionalidade do artigo 24-C, caput e §§ 

1º e 2º, do Decreto-Lei n° 667/1969, na redação dada pela Lei Federal n° 13.954/2019, e 

das Instruções Normativas n° 05 e 06/2020 da Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho do Ministério da Economia, determinar à União que se abstenha imediatamente 

de fazer incidir qualquer sanção, ou mesmo dê início a procedimento para tanto, ao Estado 

do Rio Grande do Sul em razão da manutenção da aplicação da alíquota prevista na Lei 

Complementar Estadual/RS nº 13.757/11 ou em legislação estadual superveniente que 

venha a tratar do tema, aplicando a o principio da isonomia ao Estado do Rio de 

Janeiro, por paradigma.  

 

 

V – DOS REQUERIMENTOS 

  

Diante do exposto, os Autores requerem, o seguinte:  

 

a) seja concedida a liminar, inaudita altera parte, para o fim de:  

 

a.1) reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 24-C, caput e §§ 1º e 

2º, do Decreto-Lei n° 667/1969, na redação dada pela Lei Federal n° 13.954/2019, e, por 

arrastamento, das Instruções Normativas n° 05 e 06/2020 da Secretaria Especial de 

Previdência e Trabalho do Ministério da Economia;  

 

a.2) determinar que a ré se abstenha de impor quaisquer sanções ao Estado do Rio de 

Janeiro, em decorrência da aplicação das alíquotas previdenciárias previstas na Lei 

Complementar Estadual/RS nº 13.757/11, por equiparação,  ou em legislação estadual 

superveniente que venha a tratar do tema, entre as quais as seguintes: (i) suspensão das 

transferências voluntárias de recursos pela União, (ii) impedimento para celebrar acordos, 

contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e 

subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União; 

(iii) suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais; (iv) 

negativa de expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária; 

 

b) seja citada a ré na pessoa do Exmo. Senhor Advogado-Geral da União;  

 

c) seja intimado o Exmo. Senhor Procurador-Geral da República;  

 

d) no mérito, seja julgada procedente a presente ação para, confirmada a medida liminar:  

 

d.1) reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 24-C, caput e §§ 1º e 

2º, do Decreto-Lei n° 667/1969, na redação dada pela Lei Federal n° 13.954/2019, e, por 

arrastamento, das Instruções Normativas n° 05 e 06/2020 da Secretaria Especial de 



Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, pelo principio da isonomia com seu 

paradigma (Estado do Rio Grande do Sul);  

 

d.2) impedir que a ré imponha as sanções referidas na alínea “a”, supra, garantindo-se 

plena aplicabilidade à legislação estadual que versa sobre as alíquotas previdenciárias dos 

servidores militares estaduais do Estado do Rio do Janeiro;  

 

e) a condenação da ré nos ônus da sucumbência.  

 

 

Requer, outrossim, caso se entenda necessária, a produção de provas.  

 

Dá-se à causa, para fins meramente fiscais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).  

 

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anderson Valentim 

APASEPPOL - Presidente  

 
 

 

 

 

 


