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DECISÃO 
 

Trata-se de AÇÃO COLETIVA ajuizada pelo SINDICATO DOS POLICIAIS ROD
OVIÁRIOS FEDERAIS NO ESTADO DO CEARÁ –SINPRF/CE em face da UNIÃO, em que
pretende provimento judicial em sede de tutela de urgência para 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  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;
 

Informa que no dia 13 de novembro de 2019 foi publicada a Emenda Constitucional
nº 103/2019, que dentre outras providências, alterou o sistema de Previdência Social Brasileira,
revogando o disposto no parágrafo 21 do art. 40, que assegurava a imunidade tributária parcial
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da base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária devida pelos aposentados e
pensionistas portadores de doença incapacitante.
 

Aduz que a nova sistemática introduzida pela referida emenda constitucional
permite que  a alíquota de contribuição previdenciária -  que antes incidia apenas sobre valores
que ultrapassassem o dobro do teto do RGPS, nos casos de aposentados e pensionistas
portadores de doenças incapacitantes -, passe a incidir sobre os valores que ultrapassarem o
teto, implicando, portanto, em aumento da Contribuição Previdenciária para o Plano de
Seguridade do Servidor – CPSS.
 

Defende que a revogação de benefícios fiscais também esteja abrangida pela
aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal - previsto expressamente no art. 195 § 6º da
CF/88  - razão pela qual sustenta violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, vez que a
revogação de benefícios fiscais se equipara à majoração indireta de tributo, evitando, assim, a
aplicação imediata da nova sistemática contributiva.
 

Assevera, por fim, o caráter confiscatório na mudança da base de cálculo, reduzindo
o valor/direito de propriedade dos aposentados e pensionistas com doença incapacitante, o que
defeso pela Constituição Federal.
 

A inicial veio acompanhada de procuração e documentos.
 

Custas recolhidas.
 

É o relato do necessário. DECIDO.
 

O deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurídica pressupõe a presença
concomitante da prova inequívoca da verossimilhança das alegações autorais, consubstanciada
na “probabilidade de que o autor tenha mesmo o direito que assevera ter”, segundo o magistério
sempre atual do eminente professor Luiz Rodrigues Wambier[1], de sorte que o direito a ser
tutelado se revele apto para seu imediato exercício, bem como que exista o fundado receio de
dano irreparável ou de difícil reparação.
 

Isso porque, com a tutela antecipada, há o adiantamento (satisfação) total ou parcial
da providência final, ao contrário da tutela cautelar em que se busca, tão somente, salvaguardar
ou conservar uma situação até o julgamento final. A par de que o CPC/15 unifica as atuais tutela
antecipada e tutela cautelar sob o nome de “tutela provisória”, ainda hoje necessária se faz a
distinção de ambos os institutos.
 

No caso subjacente, vislumbro, nesta fase processual, a possibilidade de deferir a
medida vindicada.
 

Com efeito, a Constituição Federal estabeleceu o princípio da anterioridade, visando
garantir a segurança da relação jurídico-tributária, trazendo uma proteção ao contribuinte contra
eventuais “surpresas”:
 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
 
III - cobrar tributos:
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b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu
ou aumentou; Grifei
 

 
  

Por sua vez, o Constituinte também estabeleceu prazo de 90 dias para passar a
viger a lei que houver instituído ou modificado as contribuições sociais previdenciárias, sendo
denominado pela doutrina/jurisprudência de princípio da anterioridade nonagesimal/mitigada:
 

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, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de
previdência social de que trata o art. 201;
 
§ 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". Grifei
 

 
  

Outrossim, a EC nº 47/05 estabelecia que a contribuição previdenciária sobre os
proventos de aposentadorias e pensões só incidiria sobre o valor que superasse o dobro do limite
estabelecido sobre o teto do RGPS, quando o beneficiário fosse portador de doença
incapacitante, in verbis:
 

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. Grifei
 

 
  

Ocorre que a EC nº 103/19, publicada em 13.11.2019, revogou expressamente o §
21 do art. 40, majorando-se, assim, a contribuição previdenciária dos servidores aposentados e
pensionista portadores de doença incapacitante:
 

Art. 35. Revogam-se:
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I - os seguintes dispositivos da Constituição Federal:
 
a) o § 21 do art. 40; Grifei
 

 
  

Contudo, não obstante os princípios da anterioridade e da anterioridade
nonagesimal/mitigada, a própria EC nº 103/19 estabeleceu que a contribuição previdenciária
requestada passará a viger somente a partir do dia 01.03.2020:
 

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição
previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de
2004[2], esta será de 14 (quatorze por cento). 
 
§ 4º A alíquota de contribuição de que trata o caput, com a redução ou a majoração
decorrentes do disposto no § 1º, será devida pelos aposentados e pensionistas de
quaisquer dos Poderes da União, incluídas suas entidades autárquicas e suas
fundações, e incidirá sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e de
pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime
Geral de Previdência Social, hipótese em que será considerada a totalidade do valor
do benefício para fins de definição das alíquotas aplicáveis.
 
Art. 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; Grifei
 

 
  

Portanto, diante das informações e documentos carreados aos autos, ao menos
nessa análise perfunctória, observo ilegalidade do ato praticado pela parte ré ao exigir a
contribuição imediata dos filiados do sindicato/autor, aposentados e pensionistas portadores de
doença incapacitante.
 

Forte em tais razões, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a
cobrança da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas com doença
incapacitante, decorrente da revogação do art. 40 § 21, da Constituição Federal pela EC nº
103/19, somente ocorra a partir do dia 01.03.2020.
 

CITE-SE a Ré, devendo esta especificar as provas que pretendem produzir,
nos termos dos artigos 336, 369 e 373, inciso II, do CPC e, no mesmo ato, proceda a 
INTIMAÇÃO, com urgência, para ciência e cumprimento desta decisão.
 

P o r  f i m ,  c o n s i d e r a n d o  o  t e o r  d o  O f í c i o  C i r c u l a r  n º
00001/2016/GAB/PRU1/PGU/AGU, deixo de realizar a audiência prévia de conciliação e
mediação, prevista no art. 334, § 4º, II, do Novo Código de Processo Civil.
 

Publique-se. Intime-se.
 

Decisão registrada eletronicamente.
 

Brasília (DF), assinado na data constante do rodapé.
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(assinado digitalmente)
 

BRUNO ANDERSON SANTOS DA SILVA
 

Juiz Federal Substituto da 3ª Vara Federal/SJDF
 

 

[1] Wambier, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de processo civil: teoria geral do processo e
processo de conhecimento, volume 1 / 15ª Ed. - São Paulo, pág. 458.

[2] Art. 4º A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União,
incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de
previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre: (...)

Art. 5º Os aposentados e os pensionistas de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas
autarquias e fundações, contribuirão com 11% (onze por cento), incidentes sobre o valor da
parcela dos proventos de aposentadorias e pensões concedidas de acordo com os critérios
estabelecidos no art. 40 da Constituição Federal e nos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº
41, de 19 de dezembro de 2003, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social.

Art. 6º Os aposentados e os pensionistas de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas
autarquias e fundações, em gozo desses benefícios na data de publicação da Emenda
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, contribuirão com 11% (onze por cento),
incidentes sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere 60%
(sessenta por cento) do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social.         (Vide Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo incidirá sobre os proventos de
aposentadorias e pensões concedidas aos servidores e seus dependentes que tenham cumprido
todos os requisitos para obtenção desses benefícios com base nos critérios da legislação vigente
até 31 de dezembro de 2003.
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