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Interessadas: Procuradoria-Geral de Justiça

Subprocuradoria-Geral de Assuntos Jurídicos

Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e

Municipais - ABIPEM

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO

PREVIDENCIÁRIA  DOS  SERVIDORES  ESTADUAIS  E  MUNICIPAIS.

REPERCUSSÃO NOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

NECESSIDADE  DE  INTEGRAÇÃO  LEGISLATIVA  LOCAL.  POTENCIAL

DANO AO ERÁRIO E RESPONSABILIDADE DO GESTOR.

1 – Relatório

Trata-se de encaminhamento realizado pelo Promotor de Justiça Adjunto da

Subprocuradoria-Geral para Assuntos Jurídicos, Cláudio Smirne Diniz, no âmbito do

pedido  de  providências  subscrito  pelo  Presidente  da  Associação  Brasileira  de

Instituições de Previdência Estaduais e Municipais – ABIPEM, o qual foi dirigido

ao Procurador-Geral  de  Justiça  do Ministério  Público  do  Estado  do Paraná,  “no

sentido de identificar os entes federativos sob sua jurisdição que ainda não adotaram

as providências para efetivação da contribuição previdenciária prevista na Emenda

Constitucional 103/2019, […] para garantia de solvência e liquidez dos regimes, a fim

de que tenham recursos suficientes para pagamento das aposentadorias e pensões

de seus servidores, assegurada, assim, a sustentabilidade dos regimes próprios”.

A ABIPEM assim fundamentou a sua manifestação:
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“A Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, trouxe sensíveis
alterações  nos  regimes  próprios  dos  servidores  públicos  federais,  estaduais,
distritais e municipais, não só quanto às regras de aposentadoria e pensão, mas, e
especialmente, com relação à organização e funcionamento dos referidos regimes,
objetivando garantir a sua sustentabilidade.
Assim  no  art.  40,  caput,  da  Constituição  Federal,  vem  estabelecendo,  nas
sucessivas  emendas  constitucionais,  como  princípios  fundantes,  o  da
contributividade  em  relação  aos  servidores,  aposentados  e  pensionistas  e
respectivos entes federativos,  instituidores dos regimes,  bem como do equilíbrio
financeiro atuarial dos regimes.
Pois bem: o parágrafo único do art. 149 da Constituição Federal, na redação da
Emenda Constitucional  nº  41,  de 2003,  determinou a instituição de contribuição
previdenciária aos entes subnacionais, cobrada de seus servidores, cuja alíquota
não poderia ser inferior à da contribuição dos servidores federais, que passou a ser,
na oportunidade, de 11%.
Tal alíquota foi, porém, alterada para 14% (quatorze por cento) para os servidores
federais, nos termos do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, e o §4º
do art. 9º da mencionada emenda, determinou que os Estados, o Distrito Federal e
os  Municípios  não  poderão  estabelecer  alíquota  inferior  à  da  contribuição  dos
servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de
previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a
alíquota  não  poderá  ser  inferior  às  alíquotas  aplicáveis  ao  Regime  Geral  de
Previdência Social.
Revela considerar, ainda, que a reforma decorrente da Emenda Constitucional nº
103, de 2019, entrou em vigor na data de sua publicação (13.11.2019), para todos
os regimes próprios de previdência social,  sendo importante consignar quais  os
dispositivos da reforma se aplicam imediatamente aos Estados, Distrito Federal e
Municípios,  com  eficácia  plena,  dos  que  se  aplicam  com  eficácia  limitada  ou
contida.
Entre as disposições de aplicabilidade imediata estão as previstas no art. 9º, da
citada  Emenda  Constitucional,  com  as  respectivas  especificidades,  sendo  que,
salvo na situação de ausência de déficit atuarial a ser equacionado, os Estados, o
Distrito  Federal  e  os  Municípios  não poderão estabelecer  alíquota  inferior  à  da
contribuição dos servidores da União (14%) e, mesmo naquela hipótese, a alíquota
não poderá ser inferior àquelas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.
Nesse sentido, pronunciou-se a Secretaria da Previdência (SPREV), do Ministério
da Economia, na Nota Técnica SEI nº 12.212/2019/ME (item 84), órgão ao qual,
nos termos do art. 9º, I, da Lei federal nº 9.717. de 1998, compete a orientação, a
supervisão,  a  fiscalização  e  o  acompanhamento  dos  regimes  próprios  de
previdência social,
Assim, aqueles regimes que têm déficit atuarial, a partir de 13.11.2019, não podem
manter a alíquota de 11% para seus servidores, pois a respectiva legislação não se
encontra recepcionada pela nova ordem constitucional, ou seja, está revogada.
[...]”

2

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público
Rua Marechal Hermes, 751, 3º andar, Centro Cívico, Curitiba-PR, CEP: 80.530-230

(41) 3250-8710 / caoppatrimonio@mppr.  mp.br  

mailto:caoppatrimonio@mppr.mp.br
mailto:caoppatrimonio@mppr.mp.br


 

O expediente foi remetido a este Centro de Apoio para análise preliminar da

matéria,  com  objetivo  de  auxiliar  a  atividade  funcional  e,  ao  final,  conforme  a

conclusão, divulgá-lo aos órgãos de execução.

Na página eletrônica da ABIPEM há notícia intitulada “ABIPEM envia ofícios

a fim de cobrar fiscalização sobre aplicabilidade imediata de normas constitucionais

da EC nº 103”1, na qual se informa que foram encaminhados três ofícios circulares

dirigidos aos Ministérios Públicos de Contas (nº 005/2020), aos Ministérios Públicos

estaduais (nº 006/2020) e aos Tribunais de Contas estaduais (nº 007/2020), com

pedido  de  providências.  Menciona-se  também  parecer  (com  link  de  acesso2)

elaborado  pela  consultora  jurídica  dessa  Associação,  sobre  “A  contribuição

previdenciária dos servidores públicos municipais na EC 103, de 2019”.

É, em síntese, o relatório. Passa-se à manifestação.

2 – Considerações deste Centro de Apoio

Da análise dos documentos encaminhados a este Centro de Apoio e das

considerações  trazidas  pela  Associação  representante,  tem-se  que  o  objeto  da

consulta circunscreve-se à repercussão da Emenda Constitucional nº 103/2019 nos

regimes próprios de previdência social (RPPS), especialmente quanto à alíquota de

contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais e municipais.

A Emenda Constitucional  nº 103/2019, publicada em 13 de novembro de

2019, alterou o sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição e

disposições transitórias.

1 Disponível  em:  https://www.abipem.org.br/abipem-envia-oficios-a-fim-de-cobrar-fiscalizacao-sobre-
aplicabilidade-imediata-de-normas-constitucionais-da-ec-no-103/. Acesso em 17.06.2020.
2 Disponível  em:  https://www.abipem.org.br/wp-content/uploads/2020/05/previd%C3%Aancia-
consulta-contribui%C3%A7%C3%A3o-previdenci%C3%A1ria-e-majora%C3%A7%C3%A3o-dos-
14.pdf. Acesso em 17.06.2020.
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Dentre  as  alterações,  deu-se  nova  redação  ao  artigo  149,  §  1º,  da

Constituição da República de 1988, para disciplinar o custeio dos regimes próprios

de previdência social da União, Estados, Distrito Federal e Municípios:

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.
§ 1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e
pensionistas  poderá  incidir  sobre  o  valor  dos  proventos  de  aposentadoria  e  de
pensões que supere o salário-mínimo.
§ 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equacionar o
déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da
União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas.
§ 1º-C.  A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B deverá ser instituída
simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit  e vigorará
por período determinado, contado da data de sua instituição.

Sobre  o  valor  de  contribuição,  o  artigo  11  desta  Emenda  Constitucional

dispôs que a alíquota previdenciária dos aposentados e pensionistas de qualquer

dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, seria de 14%:

Art.  11.  Até  que  entre  em  vigor  lei  que  altere  a  alíquota  da  contribuição
previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de
2004, esta será de 14 (quatorze por cento).
§ 1º A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da
base  de  contribuição  ou  do  benefício  recebido,  de  acordo  com  os  seguintes
parâmetros:
[…]
§ 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.

Esse dispositivo entrou em vigor  no dia  1º  de março de 2020, conforme

artigo 36, inciso I, da Emenda Constitucional nº 103/2019.
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Portanto,  tem-se que a alíquota  de contribuição previdenciária  do regime

próprio de previdência social (RPPS) dos servidores da União foi majorada de 11%

para 14%, a partir de 1º de março de 2020, até a entrada em vigor de lei que altere a

alíquota de que tratam os artigos 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887/2004.

O  artigo  9º,  §  4º,  da  Emenda  Constitucional  nº  103/2019,  por  sua  vez,

estabeleceu que essa regra também alcança o regime previdenciário dos servidores

públicos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da
Constituição  Federal,  aplicam-se  aos  regimes  próprios  de  previdência  social  o
disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.
[...]
§  4º  Os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios  não  poderão  estabelecer
alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado
que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a
ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas
aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

Assim, até a entrada em vigor de lei complementar que discipline o § 223 do

artigo  40  da  Constituição  da  República,  aplicam-se  aos  regimes  próprios  de

previdência social dos Estados, Distrito Federal e Municípios a Lei nº 9.717/1998 e a

regra do artigo 9º, § 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 – isto é, alíquota de

contribuição previdenciária não inferior à dos servidores da União, fixada em 14% –,

ressalvada a exceção em caso de inexistência de déficit atuarial.

É nesse sentido também a Nota Técnica SEI Nº 12.212/2019/ME4, elaborada

em  22.11.2019,  quando  trata  das  alíquotas  de  contribuição  previdenciária  para

custeio do RPPS dos Estados, Distrito Federal e Municípios:

3 § 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: [...]
4 Órgãos  subscritores:  Ministério  da  Economia;  Secretaria  Especial  de  Previdência  e  Trabalho;
Secretaria de Previdência; Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social; Coordenação-
Geral  de  Normatização  e  Acompanhamento  Legal;  e  Coordenação  de  Estudos  e  Diretrizes  de
Normatização.
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XX – DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CUSTEIO
DO RPPS DOS ESTADOS,  DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS,  COBRADAS
DOS SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
[…]
125. Deste modo, a vigência da alíquota de contribuição previdenciária de 14%, que
será exigida no âmbito do RPPS da União a partir de 1/3/2020, de acordo com o
disposto no caput do art. 11 c/c o art. 36, I, da EC nº 103, de 2019, implica, a partir
dessa mesma data,  para os demais entes da Federação,  em regra, o dever de
majorar a sua alíquota, quando inferior,  ao menos até o referido percentual,  por
meio de lei, em observância ao que dispõe o § 4º do art. 9º da EC nº 103, de 2019,
antes mencionado, sob pena de o respectivo RPPS ser considerado em situação
previdenciária irregular, a teor dos arts. 3º e 7º da Lei nº 9.717, de 1998. Esse dever
de majorar a alíquota de contribuição do segurado também se estende à majoração
da alíquota do ente, por meio de lei, já que a contribuição do ente não poderá ser
inferior  ao  valor  da  contribuição  do  segurado  nem  superior  ao  dobro  desta,
consoante o art. 2º da Lei nº 9.717, de 1998.

Com  relação  ao  período  para  adequação  da  legislação,  a  Secretaria

Especial  de  Previdência  e  Trabalho  editou  a  Portaria  nº  1.348,  em 03.12.2019,

dispondo sobre parâmetros e prazos para comprovação por Estados, Distrito Federal

e  Municípios  do  ajuste  de  seus  Regimes  Próprios  de  Previdência  Social  às

disposições da Lei nº 9.717/1998 e da Emenda Constitucional nº 103/2019:

Art. 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios terão o prazo até 31 de julho
de  2020 para  adoção  das  seguintes  medidas,  em  cumprimento  das  normas
constantes da Lei nº 9.717, de 1998, e da Emenda Constitucional nº 103, de 2019:
I - comprovação à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho:
a) da vigência de lei que evidencie a adequação das alíquotas de contribuição
ordinária devida ao RPPS, para atendimento ao disposto no § 4º do art. 9º da
Emenda Constitucional nº 103, de 2019, aos arts. 2º e 3º da Lei nº 9.717, de
1998, e ao inciso XIV do art. 5º da Portaria MPS nº 204, de 2008;
[...]

Art. 2º Na definição das alíquotas de contribuição ordinária devida ao RPPS, para
cumprimento da adequação a que se refere a alínea "a" do inciso I  do art.  1º,
deverão ser observados os seguintes parâmetros:
I - Para o RPPS em relação ao qual seja demonstrada a inexistência de déficit
atuarial a ser equacionado, a alíquota de contribuição dos segurados e pensionistas
não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis aos segurados do Regime Geral de
Previdência Social;
II - Para o RPPS com déficit atuarial:
a)  caso  não  sejam  adotadas  alíquotas  progressivas,  a  alíquota  mínima
uniforme  dos  segurados  ativos,  aposentados  e  pensionistas  será  de  14%
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(quatorze  por  cento),  na  forma  prevista  no  caput  do  art.  11  da  Emenda
Constitucional nº 103, de 2019;
b) caso sejam adotadas alíquotas progressivas, será observado o seguinte:
1. deverão ser referendadas integralmente as alterações do art. 149 da Constituição
Federal, nos termos do inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional nº 103, de
2019;
2.  as  alíquotas  de  contribuição  ordinária  dos  segurados  ativos,  aposentados  e
pensionistas e suas reduções e majorações corresponderão, no mínimo, àquelas
previstas no §1º do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.
§ 1º As alíquotas deverão estar embasadas em avaliação atuarial que demonstre
que a sua aplicação contribuirá para o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, nos
termos do § 1º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.
§  2º  Não  será  considerada  como  ausência  de  déficit  a  implementação  de
segregação  da  massa  de  segurados  ou  a  previsão  em  lei  de  plano  de
equacionamento de déficit.
§  3º  A contribuição  ordinária  a  cargo  do  ente  federativo  deverá  ser  adequada,
simultaneamente, com a dos segurados e pensionistas, quando necessário para o
cumprimento do limite de que trata o art. 2º da Lei nº 9.717, de 1998. - destacou-se.

Ressalta-se que a Portaria nº 1.348/2019 não estabeleceu prazo para que

os entes federativos legislem (e nem poderia),  mas sim para a comprovação  da

vigência de lei que evidencie a adequação das alíquotas de contribuição ordinária

devida  ao  RPPS,  para  atendimento  ao  disposto  no  artigo  9º,  §  4º,  da  Emenda

Constitucional nº 103/2019 e aos artigos 2º e 3º da Lei nº 9.717/1998.

O descumprimento desse prazo de comprovação comprometerá a emissão

do Certificado de Regularidade Previdenciária,  podendo resultar na imposição de

sanções aos entes federativos, como a suspensão das transferências voluntárias de

recursos pela União; 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;  e

suspensão de empréstimos e financiamentos por  instituições financeiras federais

(artigos 7º e 9º, IV, da Lei nº 9.717/1998).5

5 Ilustrativamente, cabe fazer referência à Ação Ordinária proposta pelo Município de Curitiba em
face do Estado do Paraná e da União, que tramita na 1a Vara Federal de Curitiba (Procedimento
Comum nº 5019916-34.2020.4.04.7000/PR), na qual se deferiu pedido de tutela de urgência para que
a União se abstenha de julgar irregular a situação do Município de Curitiba, para fins de Certificado de
Regularidade Previdenciária, por não comprovar a vigência de norma dispondo sobre a transferência
do RPPS para o ente federativo da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios de incapacidade
temporária para o trabalho, salário-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão, para atendimento
ao disposto no § 3o do art. 9º da EC nº 103/2019, até 31 de dezembro de 2019, inclusive.
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Quanto à aplicabilidade das novas normas constitucionais, a Secretaria da

Previdência Social/Subsecretaria dos Regimes Próprios, com fundamento na Nota

Técnica SEI  Nº  12.212/2019/ME,  elaborou tabela indicando quais  normas teriam

aplicabilidade imediata, seriam não autoaplicáveis ou teriam período de vacância:6

NORMAS AUTOAPLICÁVEIS

Art.  9º,  caput, da  Emenda
Constitucional nº 103/2019

Recepção constitucional,  com  status de lei complementar,
da Lei Federal nº 9.717/1998.

Art.  9º,  §  1º  da  Emenda
Constitucional nº 103/201

Modo de comprovação do equilíbrio financeiro e atuarial do
regime próprio  de previdência  social,  cuja  norma encerra
em si o conceito desse equilíbrio.

Art. 9º, §§ 2º e 3º da Emenda
Constitucional nº 103/2019

Limitação do rol de benefícios do RPPS às aposentadorias
e à pensão por morte (os afastamentos por incapacidade
temporária  para  o  trabalho  e  o  salário-maternidade  não
devem ser  pagos à  conta  do RPPS,  ficando  a  cargo do
Tesouro  dos  entes  federativos,  passando  agora  a  ser
considerado  como  um  benefício  estatutário  e  não  mais
previdenciário,  integrando  a  remuneração  para  todos  os
fins,  com  relação  ao  salário-família  e  o  auxílio-reclusão,
entendemos que a sua natureza é de benefício assistencial
a  ser  concedido  a  servidores  de  baixa  renda,  inclusive
quando  aposentados,  não  integrando  a  remuneração
destes,  estando  a  cargo  do  ente  federativo  o  seu
pagamento.)

Art. 9º, §§ 4º e 5º da Emenda
Constitucional nº 103/2019

Vedação  para  o  estabelecimento,  pelos  Estados,  Distrito
Federal e Municípios, de alíquota inferior à da contribuição
dos servidores da União, salvo na situação de ausência de
déficit  atuarial  a  ser  equacionado,  hipótese  em  que  a
alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao
RGPS.

Art. 11, caput c/c o art. 36, I, e
art.  9º,  §  4º  da  Emenda
Constitucional nº 103/2019

Adequação da alíquota de contribuição dos segurados dos
RPPS dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios à
alíquota de contribuição do servidor da União, que poderá
ter impacto na alíquota do ente, consoante o art. 2º da Lei
nº 9.717/1998.

NORMAS NÃO AUTOAPLICÁVEIS

Art. 40, § 22 da Constituição Diretivas que visam a orientar a atividade legislativa futura
da União, acerca do objeto da lei complementar federal que
deverá  dispor  sobre  normas  gerais  de  organização,  de

6 Disponível  em:  http://sa.previdencia.gov.br/site/2019/11/Quadro-de-Aplicabilidade-da-EC-103.pdf.
Acesso em 18.06.2020.
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funcionamento e de responsabilidade na gestão dos RPPS.

Art.  149,  §§  1º-B  e  1º-C  da
Constituição c/c art. 9º, § 8º,
c/c  art.  36,  inciso  II  da
Emenda  Constitucional  nº
103/2019

Instituição de contribuição extraordinária,  por meio de lei,
cuja  regulamentação  no  âmbito  dos  Estados,  Distrito
Federal e Municípios somente poderá ser editada quando a
alteração  de  redação  dada  pela  reforma  ao  art.  149  da
Constituição  Federal  tiver  vigência  em  relação  a  estes
entes,  o  que  dependerá  de  publicação  de  lei  estadual,
distrital  ou  municipal  que  referende  integralmente  a
alteração promovida nesse artigo da Constituição.

NORMAS COM PERÍODO DE VACÂNCIA

Arts. 11, 28 e 32 da Emenda
Constitucional nº 103/2019

Vigência das alíquotas de contribuição do RPPS da União,
que terá início no primeiro dia do quarto mês subsequente
ao  da  data  de  publicação  da  Emenda  (respeito  a
anterioridade nonagesimal).

Art.  149 da Constituição e  a
cláusula  de  revogação
contida na alínea a do inciso I
e nos incisos III  e IV do art.
35 da Emenda Constitucional
nº 103/2019

Ausência de aplicabilidade para Estados, Distrito Federal e
Municípios  da  alteração  de  redação  ao  art.  149  da
Constituição e da cláusula de revogação contida na alínea a
do  inciso  I  e  nos  incisos  III  e  IV  do art.  35  da  Emenda
Constitucional nº 103/2019, enquanto estiverem em período
de vacância, já que dependem de referendo para o início de
sua vigência,  mediante a publicação de lei  destes entes,
conforme o II do art. 36 da mesma Emenda.

Art. 149 da Constituição Ausência de aplicabilidade para Estados, Distrito Federal e
Municípios  da  possibilidade  de  instituir  alíquotas  de
contribuição para o custeio do RPPS de forma progressiva
e de fazer incidir contribuição ordinária dos aposentados e
pensionistas sobre o valor  dos  proventos e pensões que
superem o salário mínimo – em caso de déficit  atuarial –
enquanto não houver o referendo mediante lei de que trata
o inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional nº 103/2019.

Traçado  esse  panorama  normativo  e  interpretativo,  evidencia-se  que,

enquanto os Estados, Distrito Federal e Municípios não referendarem integralmente

as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 ao artigo 149 da

Constituição da República, continua vigente a redação anterior desse artigo, o qual,

de qualquer forma, estabelece aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, contribuição cuja alíquota não pode ser inferior à da contribuição dos

servidores titulares de cargos efetivos da União.
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E, considerando que a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores

da União foi alterada para 14% (vigente desde 01.03.2020), Estados, Distrito Federal

e Municípios já deveriam ter promovido as iniciativas legislativas para adequação de

suas alíquotas a este percentual, exceto se demonstrado que o  regime próprio de

previdência social (RPPS) não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em

que  a  alíquota  não  pode  ser  inferior  àquelas  aplicáveis  ao  regime  geral  de

previdência social (RGPS).

O  Estado  do  Paraná,  a  propósito,  promoveu  ajustes  em  seu  regime

previdenciário,  editando  a  Lei  nº  20.122,  de  20.12.2019,  que  dispôs  sobre  a

adequação da Lei Estadual nº 17.435/2012 – que trata da reestruturação do Plano

de Custeio e Financiamento do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do

Paraná e dá outras providências – ao texto da Emenda Constitucional nº 103/2019,

inclusive a majoração da alíquota de contribuição previdenciária para 14%.

Alerta-se que, ao não serem tomadas providências (inclusive legislativas)

pelos  gestores  públicos,  visando  a  garantir  o  equilíbrio  financeiro  e  atuarial  dos

regimes  próprios  de  previdência  social,  representadas  não  só  por  alteração  de

alíquotas, mas pela efetivação das demais disposições da reforma operada pelas

novas normas constitucionais, o resultado poderá ser a responsabilização dos entes

federativos  pela  cobertura  de  insuficiências  e,  por  consequência,  eventual

responsabilização dos agentes causadores do dano ao erário, inclusive pela prática

de ato de improbidade administrativa (artigo 10 da Lei nº 8.429/1992).

Isso  porque,  além  do  comprometimento  da  emissão  do  Certificado  de

Regularidade Previdenciária  e  das sanções que podem ser  ocasionadas a partir

disso (artigos 7º e 9º, IV, da Lei nº 9.717/1998), os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios são responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras

do  respectivo  regime  próprio,  decorrentes  do  pagamento  de  benefícios

previdenciários (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 9.717/1998).
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Vale  dizer,  na  ausência  de  recursos suficientes  arrecadados pelo  regime

próprio  de  previdência  social  para  pagamento  das  aposentadorias  e  benefícios

previdenciários de seus servidores, o ente federativo deverá despender recursos de

outras fontes orçamentárias para cobrir  os prejuízos, ensejando a caracterização,

portanto, de prejuízo financeiro à Administração Pública.

O artigo 8º,  caput,  da Lei  nº 9.717/1998,  a par disso, estabelece que os

responsáveis pelos poderes, órgãos ou entidades do ente estatal, os dirigentes da

unidade gestora do respectivo regime próprio de previdência social e os membros

dos  seus  conselhos  e  comitês  respondem diretamente  por  infração  ao  disposto

nesta lei,  sujeitando-se, no que couber, ao regime disciplinar estabelecido na Lei

Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e seu regulamento.

Por sua vez, o artigo 8º-A desta mesma lei prevê que os dirigentes do ente

federativo instituidor do regime próprio de previdência social e da unidade gestora do

regime e  os  demais  responsáveis  pelas  ações  de  investimento  e  aplicação  dos

recursos  previdenciários,  inclusive  os  consultores,  os  distribuidores,  a  instituição

financeira administradora da carteira, o fundo de investimentos que tenha recebido

os recursos e seus gestores e administradores serão solidariamente responsáveis,

na medida de sua participação, pelo ressarcimento dos prejuízos decorrentes de

aplicação em desacordo com a legislação vigente a que tiverem dado causa.

3 – Conclusão

Ante  o  exposto,  este  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de

Justiça de Proteção ao Patrimônio Público manifesta-se no seguinte sentido:

I – Diante das alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019,

os Municípios paranaenses devem adequar, mediante a edição de lei, as regras de

seus regimes próprio de previdência social (RPPS) às novas disposições.
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II –  Até a entrada em vigor de lei complementar que discipline o § 22 do

artigo  40  da  Constituição  da  República,  aplicam-se  aos  regimes  próprios  de

previdência social dos Municípios o disposto na Lei nº 9.717/1998 e a regra do artigo

9º, § 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 – isto é, alíquota de contribuição

previdenciária não inferior  à dos servidores da União, fixada em 14%, exceto se

demonstrado que o regime próprio de previdência social (RPPS) não possui déficit

atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não pode ser inferior àquelas

aplicáveis ao regime geral de previdência social (RGPS).

III – Além do comprometimento da emissão do Certificado de Regularidade

Previdenciária e das sanções impostas aos entes federativos pela ausência deste

documento (artigos 7º  e  9º,  IV,  da Lei  nº  9.717/1998),  a  omissão na adoção de

providências para adequação dos regimes próprios de previdência social às regras

da  Emenda Constitucional  nº  103/2019  poderá  implicar  a  responsabilização  dos

Municípios pela cobertura de insuficiências financeiras e, por consequência, eventual

responsabilização dos agentes causadores de dano ao erário, inclusive pela prática

de ato de improbidade administrativa (artigo 10, caput, da Lei nº 8.429/1992).

Na expectativa de que as considerações tecidas tenham contribuído para o

encaminhamento da questão suscitada, este Centro de Apoio Operacional reitera

estar à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Curitiba, 18 de junho de 2020.

Hugo Evo Magro Corrêa Urbano

Promotor de Justiça

Leonardo Dumke Busatto

Promotor de Justiça
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