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RESUMO 
 
 
 

O presente trabalho focaliza o impacto causado pela cobrança de 
contribuição previdenciária do servidor público inativo. Optando pela pesquisa 
cientifica, busca discutir alguns direitos violados com a instituição das emendas 
constitucionais de nº 20, de 1998 e 41, de 2003. Enfatiza a relevância que tais 
medidas trouxeram para a vida do servidor inativo, no intuito de defender os 
princípios básicos fundamentais garantidos pela Constituição Federal de 1988. 
Apresenta os resultados obtidos com a aplicação sistemática dos preceitos 
garantidores dos direitos e garantias individuais defendidos pela Carta Maior.  

 
Palavras-chave: Cobrança. Contribuição Previdenciária. Emendas. Servidor inativo. 
Constituição.          
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ABSTRACT 
 
 
 

The present work It focuses the impact caused for the collection of 
previdenciária contribution of inactive the public server. Opting to the cientifica 
research, it searchs to argue some rights violated with the institution of the 
emendations constitutional of nº 20, 1998 and 41, 2003. It emphasizes the relevance 
that such measures had brought for the life of the inactive server, in intention to 
defend the basic basic principles guaranteed by the Federal Constitution of 1988. It 
presents the results gotten with the systematic application of the warranting rules of 
the rights and individual guarantees defended by the Letter Biggest. 
 
Key-Words: Collection. Previdenciária contribution. Emendations. Inactive server. 
Constitution. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos limites de uma monografia, o presente trabalho tem por fim discorrer 

sobre o tema "taxação dos servidores públicos inativos", abordando tão apenas sua 

adequação em face do ordenamento jurídico brasileiro.  

O assunto não é novo, é bem verdade, mas veio à tona com maior 

intensidade com o advento da Emenda Constitucional nº 41 de 2003, a qual, dentre 

outras modificações, deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal de 1988, 

reformando a Previdência relativa ao setor público. 

Aludida por ilustres nomes da literatura jurídica como inquinada de 

incontáveis máculas, encontra-se no ordenamento jurídico pátrio, não fosse a 

iminência da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3105-8/DF proposta pelo 

CONAMP (Conselho Nacional dos Membros do Ministério Público).  

Não obstante, as cautelas sobre o tema merecem ressaltos da maior 

ordem, com toda a consideração científica, na tentativa de descrever sua eficácia e 

validade, ausentes, nos limites da possibilidade, de quaisquer inspirações 

profissionais ou recursos retóricos que em nada contribuam para o desvendar da 

fenomenologia da taxação e suas implicações no sistema. 

Dentre os inúmeros embates atinentes, trataremos da natureza das 

contribuições previdenciárias para aferir se há necessidade de uma efetiva 

contraprestação do Estado à tributação na inatividade; da possibilidade de tal 

exação não obedecer aos princípios da legalidade e anterioridade nonagesimal; 

sobre a possibilidade de aplicação de isonomia entre os servidores públicos e os 

sujeitos ao regime geral de previdência (RGPS); da possibilidade do poder 

reformador alterar a Constituição mesmo suprimindo alguns direitos por ela 
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assegurados; sobre as inovações trazidas pelas Emendas Constitucionais de n°s 

20/98 e 41/03 (dentro da chamada Reforma da Previdência) e suas implicações; 

para, enfim, discorrer sobre a validade da citada "taxação" em confronto com direitos 

fundamentais do homem, como o ato jurídico perfeito, a segurança jurídica e o 

direito adquirido. 
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2. PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

2.1 Conceito 

 

A expressão "previdência social" tem o significado de suas palavras em 

ações específicas, com o fim de assegurar aos seus beneficiários os meios 

indispensáveis à sobrevivência. 

O sentido dos termos da expressão tem a ver com cautela, prudência em 

relação a um futuro no qual as pessoas não estejam mais aptas a trabalhar e a 

produzir o seu sustento.  

A Previdência Social é um seguro público que visa a cobrir um conjunto 

amplo de riscos sociais, dentre os quais se inclui a perda da capacidade para o 

trabalho em razão de doença, invalidez ou idade avançada.  

A Lei nº 8.213, em seu art. 1º, determina que a Previdência Social tem por 

fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por 

motivos de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de 

serviço, encargos familiares e prisão ou morte das pessoas de quem dependem 

economicamente. É essencial no conceito o caráter contributivo da previdência.  

Sérgio Pinto Martins conceitua: 

É a Previdência Social o segmento da Seguridade Social, composta de um 
conjunto de princípios, de regras e de instituições destinado a estabelecer 
um sistema de proteção social, mediante contribuição, que tem por objetivo 
proporcionar meios indispensáveis de subsistência ao segurado e a sua 
família, quando ocorrer certa contingência prevista em lei. (MARTINS, 2000, 
p. 294).1 

 

 

 

                                                 
1 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2000. p 294. 
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2.1.1 Previdência versus seguridade 

 

A seguridade social compreende tanto a previdência social quanto a 

assistência social. No conceito utilizado no Brasil, compreende também as ações 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde. Previdência e assistência se 

distinguem porque, na primeira, os participantes pagam para ter acesso aos 

benefícios, enquanto nos programas de assistência social, os benefícios são 

oferecidos sem a contrapartida das contribuições dos participantes. 

Nos programas de assistência social está explícita a idéia de 

transferência de renda entre os membros da sociedade: as despesas são realizadas 

com os indivíduos economicamente menos favorecidos e financiadas com recursos 

orçamentários arrecadados de todos. Na previdência, ao contrário, pressupõe-se a 

existência de uma relação entre as contribuições dos indivíduos e os benefícios a 

que têm direito quando cessa a capacidade de trabalho, temporária ou permanente. 

Conceitualmente, portanto, a previdência se assemelha à contratação de 

um seguro contra a perda de capacidade laboral do indivíduo. Essa diferença 

conceitual ajuda a compreender as especificidades do que deve constituir um 

sistema ideal de financiamento da previdência social. 

 

2.1.2 Pressupostos da previdência 

 

Um sistema de previdência sustentável no tempo deve ser equilibrado 

financeira e atuarialmente. O equilíbrio financeiro é assegurado quando o que se 

arrecada dos participantes do sistema é suficiente para custear os benefícios 

assegurados. O equilíbrio atuarial existe quando as alíquotas de contribuição, a taxa 
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de reposição e o período de duração dos benefícios são definidos a partir de 

cálculos atuariais que procuram manter o equilíbrio financeiro durante todo o período 

de existência do regime de previdência. 

Como a quase totalidade dos benefícios previdenciários é constituída por 

pagamentos de aposentadoria e pensões por morte, esses parâmetros devem ser 

fixados de modo a levar em consideração alterações de caráter demográfico, como 

o aumento da expectativa de vida e a redução da taxa de natalidade da população. 

Quando o equilíbrio atuarial é desconsiderado, algo comum à maioria dos 

sistemas de previdência quando de sua constituição, o aumento da participação de 

idosos na população acaba por representar uma transferência de renda cada vez 

maior das gerações jovens para as gerações mais velhas, com implicações 

econômicas negativas, como o desestímulo à poupança doméstica (a propensão a 

poupar do idoso é menor) e ao estabelecimento de relações formais de trabalho. A 

transferência de renda entre gerações é, freqüentemente, iníqua, posto que o jovem 

pode ser, em média, mais pobre do que o idoso que está ajudando a financiar. 

Quando o sistema de previdência já se encontra financeiramente desequilibrado, 

como no caso do Brasil, o problema é ainda mais grave, porque os benefícios são 

assegurados com recursos orçamentários arrecadados, inclusive, junto àqueles que 

não participam do sistema, em geral os trabalhadores mais pobres. Com isso, a 

previdência transfere renda às avessas, dos mais pobres para os mais ricos.   

 

2.2 Natureza jurídica e principais características 

 

Não nos parece correta a analogia da previdência social, nos regimes 

básicos, ao seguro tradicional, de natureza contratual, já que a previdência social é 
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compulsória. Porém a sistemática é a de um seguro, à proporção que os segurados 

protegidos prestem contribuições com o intuito de resguardar-se contra alguns 

eventos. 

Contudo, sua natureza jurídica não é contratual, pois é excluída por 

completo a vontade do segurado, sendo este filiado compulsoriamente, tanto no 

regime geral como no regime próprio. Não há qualquer manifestação de vontade no 

seguro social, salvo pela figura do segurado facultativo. 

Na realidade, a natureza dos regimes básicos previdenciários é 

institucional ou estatutária, já que o Estado, por meio de lei, utiliza-se de seu poder 

de Império e cria a figura da vinculação automática ao sistema previdenciário, 

independente da vontade do beneficiário. Por isso, o seguro social é vinculado a 

ramo público ou social do Direito (Direito Previdenciário), ao contrário do seguro 

tradicional, que é vinculado a ramo privado (Direito Civil). 

Em razão dessa natureza institucional e não contratual, torna-se indevida 

a aplicação do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor em matéria 

previdenciária básica (Lei nº 8.078/90). Não há relação de consumo no seguro 

social, mas sim proteção impositiva patrocinada pelo Estado, que se utiliza para seu 

custeio, entre outras fontes, de contribuições do próprio segurado.2 

O seguro social atua, basicamente, por meio de prestações 

previdenciárias, as quais podem ser benefícios, de natureza pecuniária, ou serviços 

(reabilitação profissional e serviço social). Os benefícios podem ser de natureza 

programada ou não programada, de acordo com a previsibilidade do evento 

determinante. 

                                                 
2 Neste sentido, já decidiu o STJ. Conforme RESP 370.957/SC, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ de 
15/04/2002. 
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O sistema previdenciário deve ser auto-sustentável, isto é, deve manter-

se a partir das prestações de seus contribuintes, evitando-se uma dependência 

indevida de recursos estatais, o que naturalmente poderia comprometer o sistema 

protetivo. Mas infelizmente não é esta a realidade do sistema brasileiro, o qual foi 

irresponsável na administração das reservas do passado e, com freqüência, 

concedia benefícios sem previsão de custeio específico. Embora, frequentemente 

esquecida, a contributividade é mais uma característica básica do sistema brasileiro. 

Esta característica é elementar tanto aos regimes básicos como ao regime 

complementar de previdência. 

A necessidade de contribuição para o recebimento de benefícios é 

indispensável à maioria dos sistemas previdenciários no mundo, mas muito 

negligenciada pelos trabalhadores brasileiros. É comum a situação de alguns 

trabalhadores, em especial os autônomos, que nunca contribuíram com a 

previdência, pretenderem receber uma aposentadoria. Mas, como sempre, o 

beneficio é sempre negado. O que estes trabalhadores poderiam postular, no 

máximo, era um benefício assistencial, caso sejam enquadrados como 

necessitados. 

Uma outra característica de enorme importância dos regimes básicos em 

nosso sistema previdenciário é a compulsoriedade, a qual não existe no sistema 

complementar. No Brasil, qualquer pessoa que venha a exercer atividade 

remunerada em território brasileiro filia-se, automaticamente, ao Regime Geral de 

Previdência Social, passando a ser obrigada a efetuar recolhimentos ao sistema 
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previdenciário, excluindo-se desta regra as pessoas já vinculadas a regimes próprios 

de previdência.3  

Esta obrigatoriedade de filiação ao sistema estatal é norma de ordem 

pública, sendo defeso ao segurado postular que não deseja ingressar no sistema, 

por já custear regime privado de previdência. A compulsoriedade tem várias 

justificativas, em especial, a conhecida miopia individual (pouca importância dos 

mais jovens ao futuro) e a solidariedade previdenciária, garantidora do pagamento 

de benefícios mesmo àqueles que contribuíram insuficientemente. 

 

2.3 Espécies de previdência  

 

O sistema constitucional de previdência no Brasil comporta uma primeira 

grande divisão: sistema público e privado. A previdência privada é de natureza 

contratual, facultativa e complementar. Nela o Estado não participa, salvo na sua 

condição eventual de empregador, quando então será entidade patrocinadora, em 

situação semelhante à de uma empresa. A previdência privada ou complementar, 

como também é conhecida, tem seu fundamento constitucional no artigo 202 da 

Constituição Federal de 1988 e é regulada por lei complementar. De acordo com a 

disciplina em vigor, a previdência privada pode ser aberta ou fechada. A previdência 

pode ser mantida por entidades privadas, que serão consideradas fechadas ou 

abertas de acordo coma existência ou não de limitação subjetiva à participação nos 

respectivos planos de benefícios, nos termos dos artigos 31 e 36 da Lei 

Complementar nº 109, de 29.5.2001. 

                                                 
3 Caso o militar ou o servidor público venha a exercer outra atividade remunerada, não abrangida pelo 
regime próprio de previdência, filia-se, também, ao RGPS, sendo devidas as contribuições 
normalmente. 
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O sistema público de previdência, conhecido como Previdência Social, 

distingue-se do privado por seu caráter institucional, ou seja, não-contratual, de 

filiação compulsória e financiamento mediante contribuições sociais e recursos 

orçamentários. Existem dois modelos de Previdência Social no Brasil: o regime 

geral, que abrange todos os trabalhadores da iniciativa privada bem como outras 

pessoas que podem voluntariamente filiar-se, gerido pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS e o regime próprio dos servidores públicos, organizado por 

cada uma das entidades – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, que 

reúne os servidores que ocupam ou ocuparam cargos públicos efetivos. 

 

2.4 Regimes previdenciários 

 

O sistema previdenciário brasileiro é dotado de dois Regimes Básicos 

(Regime Geral de Previdência Social e Regimes Próprios de Previdência dos 

Servidores Públicos e Militares) e dois Regimes Complementares de Previdência 

(privado aberto ou fechado no RGPS e público fechado nos RPPS). 

O Regime Geral é o mais amplo, responsável pela proteção da grande 

massa de trabalhadores brasileiros. É organizado pelo INSS, autarquia vinculada ao 

Ministério da Previdência Social. 

Os Regimes Próprios de Previdência são os mantidos pela União, pelos 

Estados e por alguns Municípios em favor de seus servidores públicos e militares. 

Nestes entes federativos, os servidores ocupantes de cargos públicos efetivos não 

são vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, mas sim a regime próprio de 

previdência, desde que existentes. Somente com relação a estes regimes próprios é 

que Estados e Municípios poderão legislar. A competência do RGPS é exclusiva da 



 20

União. A grande maioria dos municípios não possui regime próprio de previdência e, 

por isso, seus servidores são obrigatoriamente vinculados ao RGPS. 

A organização dos regimes próprios de previdência deve seguir as regras 

gerais da Lei nº 9.717/98, com as alterações da Medida Provisória nº 2.187-13/01 e 

Lei nº 10.887/04, enquanto o funcionamento do regime previdenciário dos militares 

segue as diretrizes da Lei n° 6.880/80 (Estatuto do s Militares) com as alterações da 

Lei nº 10.416/02 e Medida Provisória nº 2.215-10/01. O fundamento constitucional 

dos regimes próprios de servidores está no artigo 40 da Constituição Federal de 

1988, enquanto dos militares é previsto no artigo 142, X, da Lex Magna. 

Em verdade, nem seria correto falar-se em regime previdenciário dos 

militares, pois estes simplesmente seguem à inatividade remunerada, custeada 

integralmente pelo Tesouro Nacional, sem perder a condição de militar. As 

especificidades desta categoria dificilmente permitirão a criação de um regime 

securitário atuarialmente viável, pois a aposentadoria é frequentemente precoce, 

seja pelas rigorosas exigências físicas ou mesmo por critérios de hierarquia, quando, 

por exemplo, um oficial general é compulsoriamente aposentado em razão de ter 

sido preterido na promoção por oficial mais moderno. 

O regime complementar possui caráter facultativo e autônomo, pois a 

obtenção do benefício complementar independe da concessão da prestação pelos 

regimes básicos. O regime complementar ao RGPS tem natureza privada, sendo 

regulado em lei complementar. Cabe ao poder público, no caso a União, somente a 

fiscalização e regulamentação de seu funcionamento. Não há obrigatoriedade em 

sua filiação, sendo opção individual do beneficiário. Contudo, a adesão a este 

regime não exclui a obrigatoriedade de contribuir ao RGPS ou RPPS, se servidor. 
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Uma mesma pessoa pode se filiar tanto ao RGPS quanto a algum Regime 

Próprio de Previdência, desde que exerça mais de uma atividade, vinculante aos 

dois regimes. Por exemplo, servidor efetivo federal e professor de universidade 

privada é vinculado a dois regimes distintos, e deve contribuir em ambos.  

Então seria possível a aposentadoria por ambos os regimes. Atualmente, 

a acumulação de aposentadorias de regimes distintos é possível . Assim, por 

exemplo, um médico que acumule licitamente dois cargos públicos, no âmbito 

federal e estadual, e ainda tenha uma clínica particular, poderá adquirir três 

aposentadorias, da União, do Estado e do RGPS. 

 

2.5 Princípios da seguridade social 

 

Antes de adentrarmos no tema, objeto da presente seção, cabe 

conceituar princípio. Princípio é o fundamento de qualquer sistema jurídico, que 

inspira as normas jurídicas. É o verdadeiro alicerce da ciência. São aplicáveis à 

Seguridade Social não somente aqueles princípios específicos à matéria, previstos 

tanto na Constituição Federal de 1988 quanto na legislação infraconstitucional, mas 

também alguns princípios gerais do Direito, como da igualdade, legalidade e do 

direito adquirido.  

Princípio da Igualdade seria tratar iguais os iguais e desiguais os 

desiguais, na visão de Rui Barbosa. Há igualdade quando o legislador prevê 
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tratamento igual para situações iguais. Por essa razão não há que se falar em 

inconstitucionalidade nos mandamentos constitucionais a respeito de diferença para 

aposentadoria entre homens e mulheres.  

Princípio da Legalidade, no campo da Seguridade Social, significa que 

somente por lei em sentido estrito (norma proveniente do Poder Legislativo), é criado 

uma obrigação ou modificado um direito.  

O princípio do Direito Adquirido está previsto no art. 6° da Lei de 

Introdução ao Código Civil, como sendo o direito que faz parte do patrimônio jurídico 

da pessoa, que implementou todas as condições para esse fim, podendo utilizá-lo a 

qualquer momento. No campo da Seguridade Social, o direito adquirido tem grande 

importância, como no caso da aposentadoria. O trabalhador adquire seu direito à 

aposentadoria no momento em que preenche todos os requisitos necessários para 

obtê-la, independentemente do exercício do direito. Tal assertativa é de suma 

importância, pois impede que qualquer mudança posterior se aplique, mesmo que 

não tenha sido exercido o direito. 

Já quanto aos princípios específicos, destacam-se o da Solidariedade, 

Universalidade, Uniformidade, Seletividade, entre outros. Tais princípios estão 

previstos na legislação previdenciária, e também na CF/88, implicitamente ou 

expressamente.  

A Solidariedade tem sua origem na assistência social e mais do que um 

princípio, é uma característica da pessoa humana que se apresenta em todos os 

povos e tempos passados e atuais. Surgiu com a união de certos grupos, 

interessados no bem-estar social e principalmente preocupados com o tempo em 

que não pudessem mais trabalhar. Pensando nesse tempo futuro, estas pessoas se 

uniam criando um fundo comum. Esse fundo comum era e é formado por um 
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desconto no salário, que visa cobrir as aposentadorias. O sistema público de 

previdência social é fundamentado no princípio da solidariedade [artigo 3º, inciso I, 

da CF/88], contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Há 

na previdência social um contrato entre gerações, de modo que os trabalhadores em 

atividade financiam o seguro daqueles segurados atualmente aposentados, 

esperando que, no futuro, ao se recolherem à inatividade, a próxima geração de 

trabalhadores igualmente lhes custeie os benefícios previdenciários.  

Universalidade significa que terão direito a seguridade social todos os 

residentes no país, sendo vedada qualquer distinção, proporcionando benefícios a 

todos, independente de terem contribuído ou não. No entanto, na prática, tal 

fenômeno não ocorre, pois só a lei determinará quais os benefícios e quais as 

pessoas abrangidas por estes benefícios.  

Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços entre as 

populações urbanas e rurais decorrem do princípio da igualdade, vedando mais uma 

vez distinções entre tais categorias. O legislador acertou ao vedar tais distinções, 

mas poderia ter ido mais longe e ampliado a norma também aos servidores públicos 

civis e militares.  

Seletividade significa poder de escolha das prestações, dentre as 

possibilidades do sistema de Seguridade Social.  

Já distributividade significa a distribuição aos mais necessitados em 

detrimento dos menos necessitados, conceito puramente social.  

Irredutibilidade do valor dos benefícios é uma garantia constitucional, 

análoga à irredutibilidade dos vencimentos do trabalhador e do servidor público, 

previstos na CF/88. Mas é importante ressaltar que esta irredutibilidade refere-se 

somente ao valor nominal do benefício e não ao real. Como nem sempre ocorre uma 
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correção de valores justa e devida, acaba ocorrendo perda do valor aquisitivo do 

benefício.  

Equidade na forma de participação no custeio permite que a contribuição 

seja realizada de forma igualitária somente entre pessoas iguais. Assim cria-se uma 

distinção entre a contribuição do trabalhador e a empresa, sendo que cabe a esta 

última uma maior contribuição. São também criadas diferentes alíquotas para os 

trabalhadores, de acordo com a salário que recebem. É aplicação da máxima de Rui 

Barbosa: “tratamento igual para os iguais e desigual para os desiguais.  

Diversidade da base de financiamento diz respeito a multiplicidade de 

agentes responsáveis pelo custeio da seguridade social. As Constituições anteriores 

a atual consagraram o princípio da triplicidade do custeio, que era dividido entre 

trabalhador, empregador e União. Já a Constituição Federal de 1988 traz que os 

concursos de prognósticos também serão fonte de custeio da seguridade social e 

permite que sejam criadas novas fontes de custeio, desde que seja por meio de lei 

complementar e que respeite certos requisitos, como o princípio da legalidade.  

Caráter democrático e descentralizado da Administração significa que 

cabe não somente ao Governo o gerenciamento da seguridade, mas também aos 

aposentados, trabalhadores e empregadores. Este gerenciamento ao se tornar 

descentralizado também se torna democrático, pois permite a todos os interessados 

um maior controle. Na prática este princípio tem grande atuação, pois prevê que 

qualquer órgão criado para discussão de questões previdenciárias seja formado por 

trabalhadores e empregadores.  

Preexistência do custeio em relação ao benefício é a exigência de que 

para qualquer criação, majoração ou extensão de benefícios deve corresponder uma 

fonte de custeio total. Exigi-se que para qualquer despesa deva haver receita, 



 25

prévia, evitando-se um déficit na seguridade social. A criação, majoração ou 

extensão dos benefícios exige do legislador ordinário uma nova fonte de custeio, 

que deverá ser total e nunca parcial. 
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3. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI DORES 

PÚBLICOS 

 

Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos – 

RPPS, seguem as diretrizes da Lei nº 9.717/98, pois cabe a União estipular as 

normas gerais sobre o assunto. Nesta lei, há previsão do atendimento de alguns 

preceitos elementares, como a vinculação exclusiva das contribuições ao 

pagamento dos benefícios (art. 1º, lll) e a cobertura exclusiva a servidores titulares 

de cargo efetivo (art.1°, V), cabendo aos demais a vinculação obrigatória ao Regime 

Geral de Previdência Social.      

Esta norma legal básica sobre a organização dos regimes próprios de 

previdência foi alterada pela MP n° 2.187-13/01 e p ela Lei nº 10.887/04, tendo esta 

última regulamentado algumas questões trazidas pela Emenda Constitucional nº 

41/03, a qual, por sua vez, alterou substancialmente o regramento constituição dos 

regimes próprios de previdência. Convém ressaltar que tal norma legal é de 

natureza nacional, sendo de observância obrigatória por parte de todos os Entes 

Federativos, pois compete a União definir normas gerais nesta matéria, que é de 

competência concorrente (art.24, XII, CF/88). 

Também prevê a lei o registro individualizado das contribuições dos 

servidores, com a identificação completa deste, o montante de sua contribuição e do 

Ente Federativo patrocinador deste regime. Inclusive, a contribuição deste não 

poderá ser superior ao dobro da contribuição do servidor. Se, por exemplo, um 

servidor estadual contribui com R$ 500,00 ao RPPS, o Estado somente poderá 

contribuir com no máximo R$ 1.000,00. Veja que esta limitação não tem vinculação 

alguma com a regra da paridade do regime complementar. 
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Também prevê a lei que o servidor público titular de cargo efetivo da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou o militar dos Estados e 

do Distrito Federal filiado a regime próprio de previdência social, quando cedido a 

órgão ou entidade de outro entre da federação, com ou sem ônus para cessionário, 

permanecerá vinculado ao regime de origem. Isto é, caso um auditor fiscal federal 

seja cedido para ocupar o cargo de secretário de fazenda do Estado do Ceará, 

continuará o servidor vinculado ao RPPS da União (art.1º-A da Lei 9.717/98, inserido 

pela MP n º2.187 -13/01). 

Mesmo que o servidor cedido venha a receber algum adicional, não 

haverá vinculação ao RPPS do Ente cessionário ou ao RGPS. Neste último, 

somente existe vínculo no caso de ocupante de cargo em comissão exclusivamente, 

o que não é o caso. 

Já no caso de extinção do RPPS, os Entes Federativos assumirão 

integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos 

durante a sua vigência, bem como daqueles benefícios cujos requisitos necessários 

a sua concessão foram implementados anteriormente à extinção do regime próprio 

de previdência social. Nos demais casos, há vinculação automática ao RGPS, com a 

contagem recíproca do tempo de contribuição, o qual será averbado no RGPS, 

inclusive para efeitos de carência. 

Com a EC nº 41/2003, a Constituição deixa de expressar a possibilidade 

de Estados, Distrito Federal e Municípios instituírem contribuição social para, de um 

modo mais claro, externar a necessidade da imposição da mesma, em prol da 

manutenção do sistema previdenciário. A redação está adequada à previsão do 

artigo 40, caput da Constituição Federal de 1988, que prevê a obrigação de regime 

previdenciário contributivo para os servidores. 
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Também passa a externar a Constituição Federal de 1988 a 

impossibilidade de Estados, DF e Municípios instituírem alíquota inferior à cobrada 

pela União de seus servidores, que é atualmente 11%. Assim, estes Entes somente 

poderão demandar contribuição de percentual mínimo de 11% sobre a remuneração 

de seus servidores. 

Com as modificações da EC nº 41/2003, o caput do artigo 40 da Carta 

Maior assegura, expressamente, o direito do servidor a regime previdenciário de 

caráter contributivo e solidário. Entende-se que tal preceito não impõe, 

necessariamente, a criação de regimes próprios pelos Entes Federativos em favor 

de seus servidores ocupantes de cargo efetivo. 

Tal conclusão decorre de dois raciocínios distintos, a saber: em primeiro 

lugar, não existe meio jurídico adequado a compelir o Ente a criar o RPPS, pois este 

carece de lei, que depende do Poder Legislativo local. Ademais, muitos Municípios 

não atingem sequer a massa crítica necessária ao funcionamento adequado, do 

ponto de vista atuarial, de um sistema previdenciário. 

Como o próprio artigo 40, § 12 da Constituição prevê a aplicação 

subsidiária das regras do RGPS, entende-se que, inexistindo RPPS, há de 

prevalecer integralmente as normas do RGPS, com a vinculação plena do servidor a 

este regime, em obediência ao princípio da universalidade de cobertura e 

atendimento, como inclusive é definido nas Leis n° 8.212/91 e 8.213/91.4 

Com as modificações da Emenda Constitucional n° 41/ 2003, as novas 

regras de aposentação do servidor excluem a garantia da integralidade da 

remuneração na inatividade, sendo o benefício calculado por meio de média, além 

                                                 
4 A Lei 8.212/91 trata do custeio da previdência social, enquanto a Lei 8.213/91 trata dos benefícios 
previdenciários. 
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da extinção da paridade remuneratória entre ativos e inativos. Naturalmente, existem 

regras transitórias para a aplicação deste novo regramento constitucional. 

 

3.1 A realidade material 

 

Conforme já assinalado, a previdência no Brasil poderá ser privada ou 

pública, sendo que esta última subdivide-se em regime geral e regime próprio dos 

servidores públicos. Mostraremos algumas informações acerca deste último: 

a) O regime próprio dos servidores, em dados de 2002, congrega 3,2 

milhões de inativos e pensionistas, que custam R$ 61 bilhões (4,7% do PIB). O 

sistema arrecada 22 bilhões, gerando um déficit de R$ 39 bilhões. O valor médio das 

aposentadorias no serviço público federal é o seguinte – no Executivo: R$ 2.282,00; 

no Ministério Público: R$ 12.571,00; no Legislativo: R$ 7.900,00; no Judiciário: R$ 

8.027,00; e a dos Militares: R$ 4.275,00.5 

b) O Brasil é o país que gasta o maior percentual do PIB com a 

previdência social dos servidores públicos, se comparado com quatorze dos países 

mais ricos do mundo. Além disso, é também, de todos eles, o único que assegura 

aposentadoria correspondente ao valor recebido na atividade e pensão integral.6  

No sistema previdenciário vigente no Brasil, um número reduzido de 

servidores públicos absorve a maior porção dos recursos com o custeio de suas 

aposentadorias. E isso, em grande parte dos casos, sem haverem contribuído ou 

havendo contribuído de maneira insuficiente. De fato, boa parte dos beneficiários do 

sistema migrou de empregos públicos, submetidos à legislação trabalhista e ao 

regime geral, para cargos públicos e para o regime próprio, em razão da instituição 
                                                 
5 BRASIL. Ministério da Previdência Social. Disponível em: < 
http://www.previdenciasocial.gov.br/reforma/verdade.htm>. Acesso em 20.01.2005. 
6 Jornal Folha de São Paulo, edição de 20.7.2003, p A-8. 
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do regime jurídico único pela Constituição Federal de 1988 (art. 39, caput, na 

redação original7) e por força do artigo 243 da Lei nº 8.112, de 11.12.1990. De modo 

que, após haverem contribuído com base em um salário de referência, para 

perceberem proventos dentro de um limite máximo, foram aquinhoados com um 

novo regime, de proventos integrais e equiparação entre ativos e inativos.  

 

3.2 Algumas causas da crise da previdência no Brasi l 

 

Na maior parte dos países do mundo, a Previdência Social enfrenta 

problemas decorrentes, sobretudo, do aumento da expectativa de vida da 

população. Em diversos deles vêm sendo colocados o debate e a deliberação 

política acerca da elevação da idade mínima para a aposentadoria voluntária. Este 

fenômeno também se manifesta no Brasil, onde a média de vida vem aumentando 

bastante, chegando ao patamar dos setenta anos. 

Além dos fatores de alcance mundial, há um conjunto de circunstâncias 

nacionais, que vão do texto constitucional a problemas gerenciais, que têm agravado 

a crise da Previdência Social. Alguns traduzem mudanças positivas que, no entanto, 

oneram o sistema previdenciário. Outros são conjunturais, como o elevado índice de 

informalidade no mercado de trabalho, que compromete a arrecadação para o 

sistema geral. Agora traçaremos um levantamento sumário das causas das 

dificuldades vividas pelo sistema, algumas já resolvidas e outras que precisam ser 

enfrentadas pelo modelo novo, senão vejamos: 

                                                 
6 Assim previa o dispositivo, que veio a ser revogado pela EC 19/98: “Art. 39. A União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e 
planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das 
fundações públicas.” 
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a) Inexistência de contribuição dos servidores civis para a aposentadoria, 

como regra, até o advento da Ementa Constitucional nº 3, de 1993 (embora 

houvesse contribuição para pensões). Ainda hoje, os militares não contribuem para 

a aposentadoria, mas somente para pensões e assistência médica. Mesmo após a 

contribuição do modelo contributivo, subsistiu uma distorção: a contribuição não 

guarda qualquer relação direta com o beneficio, uma vez que proventos e pensões 

não são calculados com base no que o servidor contribuiu, mas em função de sua 

última remuneração no cargo efetivo que ocupava. Por esta razão afirma-se, com 

fundamento, que o regime não é propriamente contributivo e previdenciário, mas um 

sistema unilateral e administrativo; 

b) Transferência para o regime jurídico único e, consequentemente, para 

o regime previdenciário próprio dos servidores públicos, da imensa massa de 

empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

operada por força do disposto no artigo 39 da Constituição Federal de 1988 e na Lei 

nº 8.112/90; 

c) Ausência de idade mínima para a aposentadoria voluntária, dando 

margem, até o advento da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, a uma grande 

quantidade de aposentadorias precoces, onerando o sistema por muito mais tempo 

do que seria razoável; 

d) Disfunções existentes até a Emenda Constitucional n° 20/98, como 

ausência de prazos mínimos de permanência no sistema próprio, bem como de 

prazos mínimos de contribuição, além de figuras equívocas como a contagem de 

“tempo ficto”, a exemplo de férias e licenças computadas em dobro, período de 

estudos em escolas técnicas, tudo sem custeio adequado ou estudos atuariais;8 

                                                 
8 Atualmente para ter direito à aposentadoria, o servidor tem quer passar dez anos no serviço público, 
sendo cinco anos no mesmo cargo. E o prazo mínimo de contribuição é de quinze anos. 
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e) Reconhecimento da ilegitimidade constitucional da imposição de idade 

máxima para a participação em concursos públicos: a orientação, respaldada pelo 

Supremo Tribunal Federal, que é correta e desejável, propiciou o ingresso, no 

regime previdenciário próprio, muito mais oneroso para o Poder Público, de pessoas 

que haviam contribuído tendo por base as regras do regime geral, onde não há nem 

integralidade de proventos nem paridade entre ativos e inativos; 

f) Expressiva redução, desde 1990, do número de servidores públicos, 

inclusive pelas restrições à realização de novos concursos, com a conseqüente 

diminuição do número de contribuintes do sistema próprio. Na União esta redução já 

alcança, desde 1990, 20% do quadro.9 

g) Fatores políticos e problemas gerencias, como a concessão de 

benefícios sem fonte de custeio e previsão orçamentária, deficiência nos 

mecanismos de controle, desvios de recursos, entre outras vicissitudes ligadas ao 

estágio civilizatório do país. 

A extensão e a gravidade do problema deslegitimam o discurso de que 

qualquer mudança afeta conquistas históricas. A história mudou. O risco de 

insolvência do sistema impõe a celebração de um novo pacto entre gerações, que é 

da essência do modelo previdenciário fundado em repartição simples. Aposentados, 

servidores em atividade e futuros servidores – que sairão do conjunto da sociedade 

– precisam redefinir a distribuição de benefícios e encargos entre gerações distintas. 

Do ponto de vista do moderno direito constitucional há dois princípios a considerar 

na concepção de um novo modelo: a dignidade da pessoa humana, valor moral 

prévio à organização social e justificação dos direitos humanos, na qual se contêm 

as condições materiais básicas para a vida civilizada e para o desfrute da liberdade; 

                                                 
9 MODESTO, Paulo. A reforma da previdência e as peculiaridades do reg ime previdenciário dos 
agentes públicos . Revista Brasileira de Direito Público 2:141, p. 144. 
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e a solidariedade, que traduz o dever do Estado e da sociedade de promoverem a 

adequada repartição de riquezas entre todos, com base nos valores da justiça 

material e distributiva. 

O Brasil descobriu, tardiamente, que o equilíbrio fiscal não é uma opção 

ideológica, mas um fundamento da economia. O endividamento progressivo paralisa 

a capacidade de investimento em políticas públicas e sociais relevantes e a inflação 

é perversa, sobretudo com os mais pobres, que não se protegem nas contas 

remuneradas, no overnight e nos diversos indexadores. As culpas pelo déficit do 

sistema previdenciário são, na sua maior parte, invisíveis e diluídas ao longo do 

tempo. Não é fácil distribuí-las adequadamente, nem haveria grande proveito em 

fazê-lo. É certo que os servidores públicos, chamados a pagar a maior parcela da 

conta que não fechou, não são os responsáveis. Em muitos casos, são vítimas. O 

Estado, portanto, não deve ser indiferente nem arrogante em relação às suas 

legítimas expectativas. É preciso fazer uma transição civilizada, dura, mas que 

respeite os direitos do servidor público inativo. 
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5. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 

 

A Constituição Federal de 1988 tratou das contribuições sociais no 

capítulo reservado ao Sistema Tributário Nacional, estabelecendo no art. 149 

normas gerais sobre a instituição, e, no art. 195, normas especiais em relação às 

contribuições para a Seguridade Social. 

A competência para a instituição de contribuições previdenciárias não é 

privativa da União, mas estende-se aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, para que instituam sistemas de previdência e assistência social próprios 

para seus servidores, não sendo possível a estes entes criarem regimes 

previdenciários para trabalhadores da iniciativa privada, pois a competência é 

exclusiva da União.  

Nesse mesmo sentido afirma Carrazza:  

Os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, enquanto organizam o 
sistema de previdência e assistência social de seus servidores, estão 
autorizados a instituir e a cobrar-lhes contribuições previdenciárias. Sob a 
Constituição de 1967/69, tal cobrança já se perfazia, mas enxameavam as 
divergências acerca de sua constitucionalidade. Agora inexistem de que não 
só a União como as demais pessoas políticas, para o custeio e assistência 
social de seus servidores, têm competência para criar suas próprias 
contribuições previdenciárias, obedecendo, mutatis mutandis, às diretrizes 
acima apontadas.10 

 

4.1 Conceito de contribuição 

 

Como sabemos, o nome de um tributo não define a sua natureza jurídica. Assim 

como ocorre nos contratos, e em qualquer outra realidade jurídica, o nomen juris é irrelevante. 

É o que dispõe o art. 4.º do Código Tributário Nacional -CTN, que apenas explicita algo que 

decorre da própria Teoria do Direito Tributário. A exação prevista no art. 4º da EC 41/2003, 

                                                 
10 CARRAZZA 1997 apud MEDAUAR; ODETE, 2006, p. 209. 
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portanto, poderá ser classificada como "contribuição" caso reúna determinadas características, 

e não simplesmente porque o legislador, ainda que constituinte derivado, assim a denominou. 

Diferentemente dos impostos, as contribuições têm uma finalidade específica e 

constitucionalmente determinada. Mas isso não basta para caracterizá-las: a finalidade deve 

ainda ser buscada mediante uma atuação estatal, atuação causada por um grupo de pessoas do 

qual o contribuinte faça parte. É exigida, portanto, uma referibilidade indireta entre o 

contribuinte e a atuação estatal que justifica a cobrança da contribuição. Como decorrência 

disso, embora nem sempre sejam determinados na Constituição, os fatos imponíveis das 

contribuições também devem estar relacionados com a finalidade a ser alcançada com a 

exação e com a participação do contribuinte no grupo correspondente. 

 

4.2 Natureza jurídica 

 

A identificação da natureza jurídica das contribuições previdenciárias 

possui uma importância significativa, pois ajuda a compreender as regras que lhes 

são aplicáveis. 

Várias teorias se formaram para definir a natureza jurídica das 

contribuições previdenciárias, porém as mais significativas são: a teoria fiscal, a 

teoria parafiscal, e a teoria da exação sui generis. 

Segundo a teoria fiscal , a contribuição para a Seguridade Social tem 

natureza tributária, pois se trata de uma prestação pecuniária compulsória instituída 

por lei e cobrada pelo ente público arrecadador coma finalidade de custear as ações 

na área de saúde, previdência e assistência social. O fato de não se enquadrar 

como imposto, taxa ou contribuição de melhoria, espécies de tributos relacionados 

no art. 145 da Constituição Federal de 1988 e no art. 5º do Código Tributário 
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Nacional, não afasta sua natureza tributária, isto porque a instituição das 

contribuições sociais está prevista no art. 149 da Constituição, que compõe o 

capítulo “Do Sistema Tributário Nacional”. 

Já para os defensores da teoria parafiscal , há que se estabelecer a 

diferença entre os tributos fiscais e parafiscais. A contribuição para a Seguridade 

Social teria a natureza da parafiscalidade, pois busca suprir os encargos do Estado, 

que não lhe sejam próprios, no caso, o pagamento de benefícios previdenciários. 

Sua arrecadação e administração são descentralizadas, sendo feita por um órgão 

paralelo, no caso o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. As receitas vão para 

um orçamento próprio, distinto do orçamento da União, e o destino dos recursos é o 

atendimento das necessidades econômicas e sociais de determinados grupos ou 

categorias profissionais e econômicas. Embora a existência da contribuição seja 

compulsória, o regime especial de contabilização financeira afasta a natureza fiscal. 

Pela teoria da exação sui generis a contribuição à Seguridade Social 

nada tem que ver com o Direito Tributário, não possuindo natureza fiscal nem 

parafiscal. Trata-se de uma imposição estatal atípica, prevista na Constituição e na 

legislação ordinária, cuja natureza jurídica é especial. 

Para Sérgio Pinto Martins:  

A partir da Constituição Federal de 1988, as contribuições para a 
Seguridade Social possuem natureza tributária. Anteriormente à Carta 
Magna de 1988, a natureza jurídica alterou-se em conformidade com as 
modificações introduzidas no texto constitucional vigente. No nosso 
entendimento a contribuição previdenciária é tributo. Tributo é gênero, do 
qual são espécies o imposto, a taxa, as contribuições ou até mesmo o 
empréstimo compulsório, segundo alguns juristas. A jurisprudência vinha 
sendo pacifica no sentido de entender a contribuição à Seguridade Social 
como tributo até a edição da Emenda Constitucional nº 8, de 1977, que 
acrescentou o inciso X, dom art.43, à Emenda Constitucional nº 1, de 1969, 
e deu nova redação ao inciso I, do § 2º, do art. 21 da mesma emenda. Com 
base nessas alterações passou-se a entender que o termo “contribuições 
sociais” previsto no inciso X, do art. 43, da Emenda Constitucional nº 1, de 
1969, tinha significado diverso da palavra “tributos” contida no inciso I do 
mesmo artigo. O inciso I, do § 2º, do art. 21, da Emenda Constitucional nº 1, 
de 1969, com a redação determinada pela Emenda Constitucional nº 8, não 
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mais falava em interesses da previdência social, daí passou-se a entender 
que não mais tinha caráter tributário a contribuição securitária. Com a 
edição da Emenda Constitucional nº 8, de 1977, o Supremo Tribunal 
Federal passou a entender que não mais tinha a contribuição da seguridade 
social natureza de tributo, embora existam alguns julgados em sentido 
contrário naquela corte. [...] No nosso entender, o art. 149 da Constituição 
Federal de 1988 consagra contribuições de natureza tributária, ao prever 
que compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesses das categorias 
profissionais e econômicas, observados certos dispositivos constitucionais, 
e sem prejuízo do disposto no § 6º do art. 195 da Constituição, quanto às 
contribuições a que alude preceito legal. (MARTINS, 2003, p. 74-75).11 

Em sentido contrário, Wladimir Novaes Martinez sustenta que tal exação 

não possui natureza jurídica tributária: 

Abrigando-se a existência de um sistema Exacional Nacional, persistentes 
regras universais comuns às espécies tributárias e securitárias e inexistente 
menção à contribuição social previdenciária no art. 149 da Lei Maior – em 
face da especificidade da Previdência Social, o aporte ora cogitado 
econômico-financeiramente é salário socialmente diferido, e juridicamente, 
exação não-tributária. (MARTINEZ, 1997, p. 345).12 

Já em nível jurisprudencial, deve-se observar a orientação firmada pelo 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contribuição previdenciária é 

modalidade de tributo que não se enquadra na espécie de imposto, taxa ou 

contribuição de melhoria (RE n. 217.252-1/MG, 2ª Turma, rel. Ministro Nelson Jobim, 

DJU de 16.04.99; AGRAG n. 174.540-2/AP, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa, 

DJU de 26.4.96). 

Filiamo-nos à orientação que predominou na doutrina e na jurisprudência 

após a Constituição Federal de 1988, de que as contribuições previdenciárias 

possuem natureza tributária, pois estão sujeitas ao regime constitucional peculiar 

aos tributos, ressalvada apenas a previsão do § 6º do art. 195 da Carta Magna.13 As 

contribuições são, sem sombra de dúvida, tributos, uma vez que devem 

                                                 
11 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da Seguridade Social . 19. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 74-75. 
12 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de direito previdenciário . Tomo I – Noções de direito 
previdenciário. São Paulo: LTr, 1997. p. 272.  
13 Art. 195, § 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 artigo 150, III, b.”  



 38

necessariamente obedecer ao regime jurídico tributário, isto é, aos princípios que 

informam a tributação, no Brasil. Estamos, portanto, que estas “contribuições 

sociais” são verdadeiros tributos, embora qualificados pela finalidade que devem 

alcançar. 

 

4.3 Contribuição previdenciária diante de Medidas P rovisórias 

 

A Medida Provisória n° 1.415 de 29 de abril de 1996  e suas reedições, 

sendo a última em 27 de março de 1998 sob o n° 1.46 3-24, trouxe em seu art. 7° 

modificação ao art. 231 da Lei n° 8.112/90 institui ndo como contribuintes da 

seguridade social além dos servidores ativos os inativos, igualando a contribuição 

mensal sobre os proventos destes às mesmas alíquotas dos servidores em atividade 

(§ 3°). Devido a sua inconstitucionalidade, a Medid a Provisória original e suas 

reedições trouxeram uma enxurrada de ações no âmbito da Justiça Federal visando 

proteger o aposentado federal de mais este ataque a sua dignidade. Vejamos a 

seguir os principais pontos de incompatibilidade com a Carta Magna que a 

modificação acarretou na época. 

 

4.3.1 Principio da legalidade 

 

Sabe-se, por reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal, que a 

Seguridade Social é custeada por Contribuição Social, que difere em substância do 

Imposto, quanto à natureza jurídica (como já visto anteriormente), tendo grande 

importância na discussão ora travada para a determinação do artigo constitucional 

regulador desta nova fonte de custeio. Sendo que para novo Imposto o processo 
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legislativo segue a inteligência do art. 154, I da Constituição Federal de 1988 

determinante da competência residual da União em constituir novos impostos, 

contanto que não cumulativos, por meio de Lei Complementar. No caso da 

Contribuição Social devemos nos guiar pelo art. 195 § 4°, o qual dita que a 

seguridade social será financiada através de várias contribuições das mais 

diferentes camadas da sociedade, inclusive pelos trabalhadores (inciso II). E que a 

criação de nova fonte de custeio será instituída da seguinte maneira, in verbis:  

"§ 4° - A lei poderá instituir outras fontes destin adas a garantir a manutenção ou 

expansão da seguridade social, obedecendo ao disposto no art. 154, I" 

Percebe-se imediatamente a comunicação com o art. 154, I; porém 

somente no que diz respeito aos critérios da não cumulatividade e da não 

coincidência de base de cálculo ou fato gerador aos preexistentes. Não tendo a 

mesma necessidade de lei complementar, mas especifica o legislador a necessidade 

de lei.  

Superado este primeiro ponto, vejamos a incompatibilidade da Medida 

Provisória como processo legislativo para a instituição de nova fonte de custeio da 

seguridade social.  

A Medida Provisória tem caráter de excepcionalidade que deve ser 

editada somente em urgência e relevância, e contando que estes conceitos são 

bastante fluídos na doutrina nacional, deve-se ter atenção que a urgência ditada 

pela Constituição deve ser especialíssima em se percebendo a possibilidade do 

Presidente da República de pedir urgência na tramitação de projeto de lei de sua 

iniciativa nas Casas Legislativas (art. 64, § 1°), além do que a relevância deve ser 

maior que a comum, visto que todas as matérias legislativas presumem-se 

relevantes.  
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Ademais, as Medidas Provisórias são bastante diferentes das leis, e isto 

não só pelo órgão que a expede, mas também porque elas têm força de lei, ou seja, 

a Constituição não as equiparou com a lei ordinária seguidora do processo 

legislativo comum, e que permite ampla discussão dos legisladores, e deu-lhe 

apenas força de lei para fazê-la coercitiva e obrigatória àqueles a ela submetidos. 

Não se pode querer compará-las à lei ordinária, pois se assim o fosse o legislador 

constitucional teria dito expressamente, e não se utilizado da expressão: “força de 

lei”.  Isso sem contar a precariedade que reveste a Medida Provisória, haja visto, a 

necessidade de convalidação de outro Poder.  

Outro grande problema da edição da Medida Provisória como instrumento 

de instituição de nova fonte de custeio da seguridade social é a sua vida curtíssima, 

pois já determinado na própria Constituição o seu prazo de validade, não tendo 

como a lei ordinária a perpetuidade de suas determinações. Isto causa uma situação 

problemática, pois a Medida Provisória perdendo sua eficácia, ou seja, não sendo 

convalidada, retornam os atos a data de sua edição (efeito ex tunc). Antes da 

Emenda Constitucional nº 32/2001 esta situação seria facilmente resolvida se a 

Presidência da República não reeditasse a Medida Provisória não convalidada, 

porém com a reedição ela perpetuaria uma situação esdrúxula no mundo jurídico, 

amesquinhando o Princípio da Segurança Jurídica (art. 5º, XXXVI) do cidadão que 

não sabia mais a que Medida Provisória se insurgir.  

Em outras palavras, a Medida Provisória com suas particularidades e 

imperfeições não é método democrático para inovar o direito e, para agradar os 

positivistas, nem o processo constitucional regular para a adoção de nova fonte de 

custeio da seguridade social. A imposição de encargo sobre os proventos dos 

inativos deve ser, conseguida a superação dos outros problemas que abaixo se 
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demonstra, precedida por ampla discussão no âmbito das Casas Legislativas 

seguida de votação vencendo a maioria simples. A grande diferença da instituição 

via Medida Provisória ou via Lei Ordinária, abstraindo a tecnicidade da questão, é 

que o processo legislativo concede aos cidadãos a possibilidade de intervenção no 

resultado através de suas organizações civis, pressionando os legisladores para 

atenderem às suas aspirações.  

 

4.3.2 Princípio da anterioridade nonagesimal 

 

A questão da imposição de novo tributo no Brasil segue a regra de só ser 

possível sua exigibilidade pela Administração Pública no exercício seguinte a sua 

regular instituição. Isto sem dúvida previne o contribuinte de ver-se de uma hora 

para outra surpreendido com nova carga tributária, podendo no caso dos 

empresários, exempli gratia, preparar o caixa de suas empresas para as novas 

regras. Porém, no caso da Contribuição Social há uma especialidade inscrita no art. 

195, § 6°, in verbis:  

"§ 6° - 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"  

Isto posto, vamos a algumas simples considerações de caráter algébrico. 

A Medida Provisória tinha "prazo de vida" de 30 dias (hoje este prazo é de 60 dias), 

sendo que a sua não conversão em lei acarretava sua retirada do mundo jurídico 

retornando os atos praticados sob sua égide ao status quo ante. Porém, no caso de 

regulamentação de Contribuição Social por Medida Provisória nunca seria possível 

sua cobrança, uma vez que tinha que respeitar o prazo nonagesimal constitucional, 
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ou seja, a Medida Provisória sempre perderia sua validade antes que efetivamente 

pudesse ser colocada em prática.  

E, acrescente-se, em nada adiantaria a reedição da Medida Provisória 

que expirou o prazo de validade, pois a edição de nova Medida Provisória, mesmo 

que convalidasse integralmente a anterior, não tinha o condão de manter a 

contagem do prazo de noventa dias para a cobrança da nova Contribuição Social. 

Além do mais, argumentando-se agora com a aceitação da manutenção da 

contagem do prazo pela reedição da Medida Provisória, seria no mínimo 

incompatível com o Princípio da Razoabilidade, isto só para citar este princípio, 

esperar-se a edição de três reedições para que só então se pudesse cobrar a 

contribuição. Lembre-se também que ter-se-ia, para manter a cobrança, que 

continuar reeditando indefinidas vezes a Medida Provisória. 

Sendo assim, o Governo fracassou na tentativa de taxar o servidor 

público inativo através da edição de Medidas Provisórias. 

 

 

4.4 A contribuição dos inativos 

 

Não são recentes as tentativas de se estender aos servidores públicos inativos a 

cobrança de contribuição previdenciária, mencionando-se a Medida Provisória n. 1.720/98, 

que foi rejeitada pelo Congresso Nacional, e, em seguida, a Lei n. 9.783/99, que, no 

particular, teve sua eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. 

A novidade é que, agora, a pretensão de instituir contribuição sobre os proventos 

de aposentadoria e pensões foi veiculada por Emenda Constitucional, com o que se pensou 

estar superando as objeções feitas pela doutrina e pela jurisprudência à criação do mencionado 
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tributo. Mas tudo não passou de uma mera ilusão, uma vez que permanecem graves máculas 

de inconstitucionalidade. 

Por ocasião do julgamento liminar da ADIN nº 2.010-2, que tinha como objeto a 

Lei n. 9.783/99, surgiu a tese de que 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 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. 

Neste ponto, foi decisivo o voto do Relator, Ministro Celso de Mello, com base, 

inclusive, na doutrina do Ministro Carlos Ayres de Brito, segundo a qual "os servidores 

efetivos da administração direta, autárquica e fundacional pagam suas contribuições 

previdenciárias e, assim, compram a cada mês a sua futura aposentadoria. Esta já inteiramente 

livre de contribuições, assim como se dá com o recebimento de um seguro, pagos os prêmios 

e preenchidas as demais condições do resgate". Na opinião do Relator, a contribuição dos 

inativos naquele caso, transgredia o princípio constitucional do equilíbrio atuarial (CF, art. 

195, § 5º), evidenciando que essa exação quanto aos aposentados, apresenta-se destituída da 

necessária causa suficiente.” 

Há na previdência social um contrato entre gerações, de modo que os 

trabalhadores em atividade financiam o seguro daqueles segurados atualmente aposentados, 

esperando que, no futuro, ao se recolherem à inatividade, a próxima geração de trabalhadores 

igualmente lhes custeie os benefícios previdenciários. Se o servidor já goza de aposentadoria, 

a meta constitucional permitida para a cobrança já foi alcançada, inexiste a despesa a ser 

custeada do ponto de vista do aposentado, pois os servidores públicos em atividade a 

financiam. Falta então o fundamento constitucional necessário e impostergável, que funda o 
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exercício da competência da União. As despesas não são constitucionalmente permitidas, 

porque não guardam relação de causa e efeito com o sujeito passivo tributário. Fica assim 

profundamente ferida a lógica constitucional do contrato entre gerações, em que se assentam 

as contribuições previdenciárias pagas pelos trabalhadores em geral e servidores públicos. 

Nova contribuição sobre os proventos de aposentadoria significa dupla cobrança, dupla 

contribuição, com ofensa profunda à equidade (art. 194, V). A primeira foi cobrada dos 

servidores e trabalhadores ainda em atividade, sob a promessa de aposentadoria futura a ser 

custeada pela próxima geração, a segunda – sem justificação – é a quebra do contrato, com 

nova cobrança para os mesmos fins, metas e despesas. 

 

4.4.1 Sua verdadeira natureza jurídica 

 

A suposta contribuição previdenciária dos inativos tem a natureza, na verdade, de 

imposto de renda, sendo esta a natureza que deve ser considerada para efeito de contraste com 

as normas constitucionais e, aí, são gritantes as inconstitucionalidades. 

Na opinião de Hugo de Brito Machado, quando trata da contribuição que se 

pretendeu instituir pela Lei n. 9.783/99, dúvida não havia de que configurava imposto sobre a 

renda. Esta seria sua natureza jurídica, indiscutivelmente.  

Não era propriamente o imposto de renda previsto no art. 153, III, da vigente 
Constituição, porque este já existe, e incide sobre os proventos em questão. Seria 
então esse mesmo imposto de renda, com alíquota aumentada. Ou então seria um 
imposto adicional de renda, criado no exercício, pela União Federal, de sua 
competência tributária residual. Ocorre que a vigente Constituição não autoriza essa 
criação, seja como imposto adicional de renda, seja como elevação da alíquota do 
imposto de renda já existente. O malsinado imposto, criado com o nome de 
contribuição, tem o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo do imposto sobre 
a renda e proventos de qualquer natureza.14 

 

No julgamento da ADI n. 790/DF, o Ministro Marco Aurélio votou no sentido de 

que a regra segundo a qual nenhum benefício da seguridade social poderá ser criado, 

                                                 
14 Parecer de Hugo de Brito Machado sobre a contribuição previdenciária dos inativos. 
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majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total, corresponde à 

exigibilidade de causa suficiente para majoração, sob pena de esta última discrepar do móvel 

que lhe é próprio, ligado ao equilíbrio atuarial entre contribuições e benefício, implicando, aí 

sim, um adicional sobre a renda do trabalhador. 

A competência residual da União exige que o novo imposto não tenha fato 

gerador ou base de cálculo próprios dos originariamente discriminados (Art. 154, I, CF), de 

modo que, perante a atual Constituição, ao contrário do que acontecia na Constituição 

anterior, não tem cabimento a consideração de uma nova exação, independentemente do 

respectivo nome, como adicional de imposto já existente. 

Como imposto de renda, a contribuição dos inativos, além disso, seria 

tremendamente injusta, porque elevaria em 11% (onze por cento) o imposto de renda dos 

aposentados e pensionistas, logo destes, que se presumem os menos aquinhoados. Estaria 

sendo contrariada, a um só tempo, a regra do art. 145, § 1º, da Constituição, que determina 

sejam os impostos, sempre que possível, graduados segundo a capacidade econômica do 

contribuinte, e a do art. 150, IV, que veda a utilização de tributo com efeito de confisco. 

Por outro lado, ferida restaria a regra de isonomia, com assento geral no art. 5º da 

Constituição, especializada, para efeitos tributários, no art. 150, II da CF/88, que veda instituir 

tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida 

qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, 

independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Outra 

infringência da regra de isonomia consiste no abono (na verdade uma imunidade) concedido 

ao servidor que complete os requisitos para aposentadoria voluntária e permaneça em 

atividade. Numa leitura aprofundada dessa regra, verifica-se a odiosa discriminação dos 

inativos em relação a tais servidores que permanecem em atividade. O servidor que se 
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aposenta é, na realidade, punido pelo exercício de um direito pelo qual pagou durante toda a 

vida que prestou serviço público. 

Em última hipótese, o imposto de renda cobrado como contribuição social frustra 

a distribuição do produto da arrecadação aos Estados e ao Distrito Federal, conforme previsão 

do art. 157, I, da Constituição Federal de 1988. 

Todas essas violações incidem sobre direitos e garantias fundamentais que estão a 

salvo de Emenda Constitucional, nos termos do art. 60, § 4º, IV, daí uma das principais 

inconstitucionalidades da Emenda Constitucional n. 41/2003. Que os direitos e garantias 

previstos nos arts. 145 e seguintes da Constituição constituem direitos fundamentais 

insuscetíveis de Emenda tendente a aboli-los, não resta dúvida, principalmente após o 

julgamento da ADIN n. 939-7/DF. 
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6. CONSTITUIÇÃO E PODER REFORMADOR 

 

Para o deslinde da questão proposta, do qual, na verdade, dependerá o 

posicionamento do Poder Judiciário de forma geral, torna-se necessário abordar o tema da 

distinção entre constituinte e poder reformador.  

Nas Constituições rígidas - que são aquelas que, para sua reforma, exigem 

formalidades especiais, distintas das seguidas para a elaboração das leis ordinárias, a 

competência para alterá-las pertence a um poder reformador, distinto em sua natureza tanto do 

poder constituinte, quanto do poder legislativo ordinário. 

O poder constituinte pode ser entendido como o poder de elaborar (e neste caso 

será originário), ou atualizar uma Constituição, através da supressão, modificação ou 

acréscimo de normas constitucionais (sendo neste último caso derivado do originário). 

O poder constituinte originário é aquele que instaura uma nova ordem jurídica, 

rompendo, por completo, com a ordem jurídica anterior. O seu objetivo principal é, portanto, 

criar um novo Estado, diverso daquele que vigorava em decorrência da manifestação do poder 

constituinte precedente. 

O poder constituinte originário é inicial, pois instaura uma nova ordem jurídica, 

rompendo completamente com a ordem jurídica anterior; autônomo, eis que a estruturação da 

nova constituição será determinada, autonomamente, por quem exerce o poder constituinte 

originário; ilimitado juridicamente, no sentido de que não tem de respeitar os limites postos 

pelo direito anterior; incondicionado e soberano na tomada de suas decisões, porque não tem 

que se submeter a qualquer forma prefixada de manifestação. 

Já o poder constituinte derivado é criado e instituído pelo originário, devendo 

obedecer às regras colocadas e impostas pelo originário, sendo, portanto, limitado e 

condicionado aos parâmetros impostos a ele. 
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Do poder constituinte derivado deriva ainda o poder reformador, o decorrente e o 

revisor. Para o deslinde da questão proposta nos atentaremos mais especificamente para o 

primeiro. 

O poder constituinte derivado reformador tem a capacidade de modificar a 

Constituição Federal, através de um procedimento específico, estabelecido pelo originário, 

sem que haja uma verdadeira revolução. 

A manifestação do poder constituinte reformador verifica-se através das emendas 

constitucionais, regulamentadas pelos artigos 59, I e 60 da Constituição Federal de 1988. 

Como já visto, ao contrário do originário, que é incondicionado, o poder derivado é 

condicionado pelas regras colocadas pelo originário, este sim, um poder de fato que tudo 

pode. 

No entanto, o poder originário permitiu a alteração de sua obra, mas obedecidos 

alguns limites, tais como: quorum qualificado de três quintos, em cada casa, em dois turnos de 

votação para aprovação das emendas (art. 60, § 2º da CF/88); proibição de alteração da 

Constituição na vigência de estado de sítio, defesa, ou intervenção federal (art. 60, § 1º) e um 

núcleo de matérias intangíveis, ou seja, as chamadas cláusulas pétreas do art. 60, § 4º, da 

CF/88).  

Se o poder constituinte originário é ilimitado, o poder reformador não o é, tendo 

que obedecer, necessariamente, às regras instituídas por aquele. Assim, quando a norma 

constitucional adventícia, emanada do poder reformador, se dispõe a alterar outra de modo 

contrário à cláusula de imodificabilidade contida no Diploma Maior, estaremos certamente 

diante de norma jurídica inconstitucional. 

5.1 Limites ao poder de emendar a constituição 
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Dentro dos quadros constitucionais, uma emenda não é senão o fruto de uma 

autorização constitucional. Por isto mesmo, para ser válida, tem que se conter nos limites 

juridicamente ontológicos daquilo que é uma simples emenda, e não um poder constituinte 

propriamente dito. 

José Afonso da Silva afirmou que: 

            [...] o poder constituinte originário, que é a manifestação primeira e mais 
elevada da soberania popular, realiza sua obra, a Constituição, nele traduzindo o 
princípio da supremacia e, com isso, ele se ausenta, se oculta, desaparece, porque o 
seu poder soberano passou a ser encarnado naquela supremacia. A soberania da 
Constituição perdurará até que o poder constituinte originário seja novamente 
chamado para elaboração de nova Carta Política.15 

             

Já sabemos que o poder constituinte originário é soberano e ilimitado, inclusive 

quando uma Constituição substitui outra, diferentemente do poder constituinte reformador, 

que é regrado, condicionado e porque não dizer limitado. 

Trata-se de legítima norma de conduta, que impõe ao legislador imbuído do poder 

"constituído" limitações à produção de outras normas – formais e materiais. 

Interessa-nos, para o deslinde da questão, o estudo das limitações materiais 

(embora as limitações formais também podem levar à inconstitucionalidade da norma posta), 

para se saber se o poder "reformador" pode atingir qualquer disposição constitucional ou se 

existem algumas que são intocáveis. 

De início, apenas para aguçar a discussão, é fundamental nos referirmos ao § 4º 

do artigo 60 da Constituição Federal de 1988, que estabelece as limitações ao poder 

reformador, prescrevendo, in verbis: 

"§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I – 

a forma federativa de Estado; II – o voto direto, secreto, universal e periódico; III – a 

separação dos Poderes; IV – os direitos e garantias individuais". 

                                                 
15 SILVA, José Afonso da. Poder constituinte e poder popular. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 229. 
 



 50

As limitações, segundo a doutrina moderna, subdividem-se em temporais, 

circunstanciais e materiais. A primeira, pouco utilizada no Brasil, refere-se ao fator tempo, 

surgindo para o legislador como um obstáculo instransponível até o alcance do limite 

temporal fixado. A segunda aparece a partir de fatos eleitos pelo constituinte que, se ocorridos 

no mundo fenomênico, impedem temporariamente qualquer proposta reformadora. Exemplo 

típico é a limitação do artigo 60, § 1º, da Carta Política de 1988. 

Por último, surge a terceira e mais importante limitação – a material, que aparece 

como imposição do próprio constituinte ao excluir determinadas matérias do conteúdo de 

incidência do poder de reforma (art. 60, § 4º - I a IV). 

Os direitos e garantias individuais, garantidos pelas chamadas cláusulas pétreas da 

Constituição (art. 60, § 4º, IV), são apenas os arrolados nos setenta e oito incisos do seu art. 

5º, ou acaso, existem outros, enunciados em dispositivos diversos daqueles? 

Tem-se por assente que o elenco do art. 5º da Constituição não é exaustivo dos 

direitos e garantias individuais, até pelo que dispõe o § 2º do referido art. 5º, in verbis: 

“§2º: Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 

que a República Federativa do Brasil seja parte". 

Tem-se, pois, que os direitos e garantias individuais, protegidos como cláusulas 

pétreas pelo art. 60, § 4º, IV, da Constituição, não se exaurem nos 78 incisos do art. 5º, 

consoante a interpretação corrente que é dada ao § 2º do art. 5º da Lei Maior, como referido 

no julgamento da ADIN 939-7 (concessão de medida cautelar) pelo STF. 

Veda-se não apenas a emenda que suprima princípios fundamentais, mas também 

aqueles que, sem suprimi-los de imediato, acabam por lesá-los, deflagrando o processo de 

erosão da ordem constitucional. 
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Destarte, é forçoso dizer que os limites do titular do poder reformador são aqueles 

inseridos no art. 60, § 4º, I a IV, da CF/88. 

 É certo, pois, que a norma emanada do poder reformador, ou poder constituinte 

derivado, não pode, validamente, alterar norma que, em virtude de preceito explícito do poder 

constituinte originário, está amparada por cláusula de imodificabilidade. 

São explícitas as normas que impedem a alteração da Federação: o voto direto, 

secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; os direitos e garantias individuais. 

Não se permite nem mesmo deliberação sobre proposta de emenda tendente a aboli-las. 

O art. 60, em seu § 4º, é quem fixa os Limites Materiais do Poder Constituinte 

Reformador. Não há como aceitar, por sua patente inconstitucionalidade, eventual afronta às 

chamadas "cláusulas pétreas", ainda que decorrente de norma introduzida pelo titular do poder 

reformador. 

Em princípio não pode haver nenhum direito oponível à Constituição, que é a 

fonte primária de todos os direitos e garantias do indivíduo, tanto na esfera publicística quanto 

na privatística. Uma reforma constitucional não pode sofrer restrições com fundamento na 

idéia genérica do respeito ao direito adquirido. Mas, se é a própria Constituição que consagra 

o princípio da não-retroatividade, seria uma contradição consigo mesma se assentasse para 

todo o ordenamento jurídico a idéia do respeito às situações constituídas e, simultaneamente, 

atentasse contra este conceito. Assim, uma reforma da Constituição que tenha por escopo 

suprimir uma garantia antes assegurada constitucionalmente (a exemplo da proibição de 

taxação do servidor inativo) tem efeito imediato, mas não atinge aquela prerrogativa ou 

aquela garantia, integrada no patrimônio de todos os que gozavam do benefício. 

 Uma emenda constitucional não é expressão do poder constituinte 

propriamente dito, ou seja, não é poder originário, não podendo desconstituir direitos 
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individuais, ainda que implícitos, menos ainda pode desconstituir os explícitos, sem 

com isto ofender os limites ao poder de emenda constantes da própria Constituição. 

 

5.2 As emendas constitucionais e o direito adquirid o 

 

Historicamente, as Constituições, tanto no Império como na República 

descrevem os poderes constituídos e os direitos, obrigações e garantias das 

pessoas físicas e jurídicas. 

Modernamente, passou a ser adotada, como expressão indicativa da 

ampliação das constituições, a denominação de Emendas Constitucionais, que 

ampliam o quadro original da Constituição Federal de 1988. 

A formalidade das emendas atende ao disposto em capítulo da própria 

Constituição, indicando sua iniciativa e procedimento. Trata-se, em verdade, de 

expressão não muito feliz, parecendo indicar a correção de erros quando, em 

verdade, atende à evolução da sociedade organizada. 

Mas ultimamente as Emendas Constitucionais estão sendo utilizadas para 

suprimir alguns direitos até então garantidos pela própria Constituição Federal de 

1988. Ocorre, no uso das Emendas Constitucionais, determinada semelhança com o 

emprego de Medidas Provisórias que, após certo interregno, estão voltando a ser 

emitidas. 

Em ambos os casos, a eiva de inconstitucionalidade ou de ilegalidade 

pode, em tese, ser contornadas pela prévia emissão de Emendas Constitucionais ou 

Medidas Provisórias que convalidem a providência desejada pelo grupo político 

dominante. 
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Embora afirmem que não há direito adquirido contra as emendas 

constitucionais, nosso pensamento é no sentido de que há sim direito adquirido 

contra as emendas constitucionais. O que não há é direito adquirido contra a 

Constituição, tal como originariamente posta, porque a Constituição originariamente 

posta é o começo lógico de toda a normatividade jurídico-positiva de um Estado 

soberano, é a lei que diz como se faz as demais leis. Logo, não tem compromisso 

com a ordem jurídica anterior, justamente por ser inaugural de uma nova ordem, 

cujo primeiro efeito é sepultar a própria Constituição primitiva. 

Em outras palavras, somente a Constituição originária é que se põe na 

linha de largada do Direito Positivo. Sua irrupção no cenário jurídico significa a 

postura do começar tudo de novo, e não simplesmente a do ajeitar as coisas. Isto, 

pelo fato de seu órgão de elaboração (Assembléia Nacional Constituinte, no caso 

brasileiro), é o único a se caracterizar como instância capaz de normatizar sem ser 

normatizada; vale dizer, como instância que tem a exclusiva força de preservar, ou 

deixar de fazê-lo, toda e qualquer norma produzida à luz da velha ordem jurídica. É 

ela, enfim, a única norma do sistema produto do exercício do poder constituinte 

originário, de índole política e, por tal circunstância, insubmisso a qualquer 

regramento jurídico anterior. 

Nada escapa à força de construção e ao mesmo tempo de demolição 

normativa da Constituição originária, no sentido de que tudo que ela disser de forma 

expressa, ou até mesmo implícita, passa a vigorar como norma jurídica e tudo o que 

não estiver de acordo com ela deixa de vigorar como norma jurídica.  É exprimir: 

todas as relações possíveis e imagináveis se devem quedar numerosas à 

Constituição e por isso é que se pode ajuizar que contra ela não há direito adquirido. 
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Não é bem isto o que sucede com as emendas à Constituição, que já se 

encontram a meio caminho do Direito Positivo. Seu órgão de deliberação é 

destituído da característica de instância exclusivamente normante, exatamente 

porque já derivado da primária manifestação de vontade normativa daquele que 

elabora a Constituição. Daí não se lhe poder reconhecer a natureza de verdadeiro 

poder constituinte. 

Pois, bem. Não sendo possível reconhecer ao órgão de produção das 

emendas constitucionais a ontologia de um verdadeiro poder constituinte, mas 

apenas de um poder reformador, a ele não se pode creditar o exercício pleno de um 

poder correlatamente desconstituinte. Ele não zera a contabilidade jurídica anterior e 

daí a compreensão de se tratar de um aparelho decisório que não tem a força de 

ignorar de todo a Constituição preexistente, pois somente pode normar nos termos 

em que pela Carta Maior mesma já se encontra normado. O Congresso Nacional, 

afinal, é constituído pela Constituição! 

Daqui se observa, obviamente, que a permanência ou não de um direito 

já adquirido é matéria que se equaciona, antes de tudo, à face do originário Texto 

Maior, e não das emendas constitucionais, propriamente. É preciso ver se existe, no 

nascedouro da própria Constituição, um regime jurídico do direito adquirido, imune à 

incidência das próprias emendas. 

As emendas têm força impositiva superior à da lei – é verdade – mas nem 

por isso estão livres da vedação constitucional da imposição de prejuízo ao direito já 

adquirido, pelo respectivo titular. Se elas não foram incluídas na disposição literal do 

inciso XXXVI do artigo 5º da Magna Carta, isto se deu pela principal razão de que o 
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direito ali referido é exclusivamente o concedido por lei. Não o concedido pela 

Constituição, diretamente.16 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 Art. 5º, XXXVI: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.” 
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6. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR PUBLICO INATIVO 

 

Deve-se ter em mente que o objetivo do constituinte legislador foi dar aos 

que vão se aproximando do término da vida um vencimento integral sem descontos, 

para que possam usufruir totalmente daquilo que recebem e para o qual 

contribuíram na atividade. 

A seguridade social é um conjunto de ações de iniciativa dos poderes 

públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social, e por sua vez a aposentadoria é corolário de 

longos anos de serviço e contribuição; e sua fixação não pode ser deixada a livre 

concorrência, nem ao arbítrio dos que detêm o poder, devendo ser feita segundo a 

Justiça e eqüidade. A sobrevivência do aposentado depende de sua aposentadoria, 

que deve ser suficiente para que ele tenha uma vida digna. Deve, portanto, ser 

respeitado o direito do servidor aposentado acima do poder arbitrário do estado. 

Assim sendo, a lei impugnada cria exação destinada a financiar um 

benefício para o qual o impetrante, enquanto servidor ativo, contribuiu para receber, 

revelando claramente que o aposentado está pagando novamente o que já pagou, o 

que agride o princípio constitucional da Irredutibilidade de salários e de benefícios. 

Adotando o entendimento de que o servidor público inativo deveria 

continuar a contribuir para a seguridade social, estaria o mesmo pagando 

novamente o que anteriormente pagou com a finalidade de gozar da aposentadoria. 

Isto é, pagar para gozar da aposentadoria e, aposentado, pagar para gozar do 

benefício. 
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6.1 A reforma da previdência 

  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a teor do que fora 

ali disposto, não restou autorizada a cobrança de contribuição previdenciária dos 

inativos. 

Mas tal fato somente foi percebido e explorado com maior veemência 

pelos operadores do Direito em meados da década de 90, quando, defendendo 

direitos de inativos dos diversos entes federativos, passaram a questionar na Justiça 

a indigitada cobrança, quando então ficou sedimentado que, pela inexistência de 

dispositivo constitucional aplicável à espécie, a cobrança se mostrava indevida. 

O Governo então, assistindo sua própria derrocada em freqüentes 

contendas judiciais, cuidou de enviar ao Congresso Nacional em 1998 Projeto de 

Emenda à Constituição que, dentre outros assuntos ligados à Previdência, pretendia 

instituir a malfadada cobrança em desfavor dos inativos. 

Esse Projeto de Emenda, que culminou na Emenda Constitucional nº 

20/1998, terminou por ser parcialmente aprovado pelo Congresso em 15 de 

dezembro de 1998, e, publicada no dia seguinte, a partir de então entrou em vigor. 

Conforme exposto acima, o Projeto foi aprovado apenas parcialmente, já 

que a taxação dos inativos não foi admitida pelos congr essistas , evidenciando 

que a vontade política da nação prenunciava estar consentânea com os princípios 

protetivos existentes na própria Constituição Federal. 

Essa resposta do Congresso de 1998 pode ser interpretada como a 

ratificação do pacto protetivo estabelecido pelo constituinte originário. 

Em sentido oposto, todavia, aprovou-se a Lei 9.783/99 instituindo a 

contribuição social progressiva do servidor público civil, ativo e inativo e dos 
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pensionistas da União, no âmbito dos três Poderes, que logo foi declarada 

inconstitucional em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Conselho 

Federal da OAB.17  

Depois dessa tentativa, via processo legislativo ordinário, entendeu o 

reformador constitucional conveniente, exercendo seu poder constitucional derivado, 

instituir a contribuição previdenciária na CF/88, o que se concretizou através da 

Emenda 41/2003, a qual será objeto de estudo mais adiante. 

 

6.2 A emenda constitucional n° 20/98 

 

A Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998 concretiza, 

juridicamente, um dos objetivos básicos do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado, idealizado pela Presidência da República em 1995, que manifestava a 

necessidade de serem produzidas profundas modificações constitucionais, com 

atingimento, inclusive, de todo o sistema previdenciário social, envolvendo os 

servidores públicos e os trabalhadores urbanos e rurais. 

As modificações produzidas pela referida Emenda Constitucional, em face 

de terem promovido mudança na orientação filosófica norteadora do sistema 

previdenciário, alterou a forma e o modo de ser obtida a aposentadoria, vindo a 

interferir na vida de todos os cidadãos, causando dúvidas e preocupações, assim 

como geração de insegurança quanto à obtenção de um benefício que venha 

assegurar tranqüilidade na velhice ou, em caso de infortúnio, condições de 

sobrevivência aos dependentes familiares. 

                                                 
17 Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.010-DF, Relator Ministro Celso de Mello, j. 30-9-99, Boletim 
Informativo STF nº 164 ). 
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Por isso, impõe-se que haja uma exata compreensão do alcance das 

modificações processadas, no sentido de melhor serem visualizados os novos 

regramentos relativos à previdência social, em especial à dos servidores públicos. 

Evidentemente que este trabalho, diante da grandiosidade das alterações 

operadas, não possui a pretensão de espancar todas as dúvidas existentes sobre o 

tema, nem de apresentar solução a todos os problemas que surgem do novo 

regramento. O seu objetivo é tão-somente de, modestamente, oferecer uma 

pequena contribuição ao debate que estava instaurado nacionalmente. 

Nesse aspecto, o estudo ficará limitado ao sistema de previdência 

destinado ao servidor público, com verificação dos principais pontos que orientaram 

a reforma previdenciária. 

A Lei nº 9.783, de 28 de janeiro de 1999, instituiu a alíquota uniforme de 

11% para todos os servidores ativos, inativos e pensionistas da União. Além disso, 

instituiu adicionais temporários (até dezembro de 2002) de 9% sobre a parcela de 

vencimentos e proventos compreendida entre R$ 1.200,00 e R$ 2.500,00 e de 14% 

sobre a parcela excedente a esse valor. Criou faixas de isenção para as parcelas de 

até R$ 600,00 para inativos e pensionistas, isenção que se eleva para R$ 3.000,00 

quando o inativo ou pensionista tenha mais de 70 anos ou tenha sido aposentado 

por invalidez. 

Em resumo, estendeu a obrigação de contribuir aos inativos e 

pensionistas e criou, verdadeiramente, uma escala progressiva de contribuição, por 

via de adicionais temporários. 

O cotejo do conteúdo da citada lei com as disposições constitucionais, 

principalmente as regentes da matéria tributária e da matéria previdenciária (esta 

reformada profundamente pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) põe em 
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evidência uma quantidade significativa de ilegitimidades do que, fatalmente, 

decorreu seu afastamento do mundo jurídico por declaração de 

inconstitucionalidade. 

Um sumário das inconstitucionalidades encontradas poderia ser listado 

como abaixo: 

1 - ofensa ao direito adquirido do segurado, mediante o pagamento prévio 

de um número definido de contribuições, à percepção de um benefício igualmente 

definido no texto constitucional (art. 40, §§ 1º e 3º); 

2 - ofensa ao princípio da causa eficiente para criação ou majoração de 

contribuição, em razão da desvinculação custo-benefício no caso dos aposentados 

(art. 40, c/c art. 195, § 5º), em razão da falta de prévia definição legal de modelo 

atuarial (art. 40) e em razão de instituição de alíquotas diferenciadas (art. 195, § 5º); 

3 - ofensa à definição constitucional dos destinatários (e contribuintes) do 

regime previdenciário, ou seja, servidores titulares de cargo efetivo (art. 40, caput e 

§ 12, c/c art. 195, II); 

4 - ofensa ao princípio isonômico, em razão do tratamento diferenciado 

entre segurados do regime especial e do regime geral (art. 40, caput, c/c art. 195, II, 

art. 5º e art. 150, II) e entre segurados do regime do art. 40 em razão da imposição 

de alíquotas progressivas (art. 150, II); 

5 - ofensa à obrigatoriedade de lei complementar para instituição de fonte 

nova de custeio para a previdência (art. 195, § 4º, c/c art. 154, I) ou, 

alternativamente, à obrigatoriedade de lei complementar e de observância de 

anterioridade plena (art. 149, c/c art. 146, III e 150 III); 

6 - ofensa à vedação de criação de novo tributo com fato gerador ou base 

de cálculo próprios dos já existentes (art. 195, § 4º, c/c art. 154, I); 
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7 - ofensa à não autorização constitucional para instituição de alíquotas 

diferenciadas (art. 195, § 9º); 

8 - utilização de tributo com efeito de confisco (art. 150, IV); 

 

6.2.1 Evolução histórica 

 

A Emenda Constitucional nº 20, de 1998, operou radical transformação na 

natureza do regime de aposentadoria dos servidores públicos, que se iniciara no 

século passado como benesse concedida aos militares, estendida aos funcionários 

civis invalidados para o trabalho, sendo gradativamente ampliada para alcançar 

outras hipóteses, como o simples cumprimento de determinado tempo de serviço ou 

atingimento de certa idade.  

Até o advento da Emenda 20/98, a natureza da aposentadoria dos 

servidores sempre foi premial , sem embargo de que, sendo fundada na Constituição 

e no sistema legal, fosse direito subjetivo dos servidores. Contudo, sempre decorreu 

de liberalidade do Estado e nunca deixou de ser um prêmio ao servidor que cumpria 

determinados pressupostos de invalidez, de tempo de serviço ou de idade. Por 

comodidade contábil, ou não, (visto que o Estado que paga os vencimentos que ele 

próprio fixa como ato de príncipe é o mesmo que pagará os proventos) o fato é que, 

até a Emenda n.º 3, de 1993, nunca houve a preocupação de se cobrar contribuição 

do servidor. A despesa com inativos sempre foi considerada (inclusive no orçamento

e na contabilidade pública) como despesa de pessoal. A doutrina e a jurisprudência 

sempre consideraram o inativo como espécie do gênero servidor, tanto que, mesmo 

após inativado e desligado do cargo, podia ser punido (inclusive com a cassação da 

aposentadoria) assim como chamado a fazer reposições ou indenizações à Fazenda, 
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etc. Enquanto na ativa, percebia pro labore facciendo. Uma vez inativado, os 

estipêndios tinham a natureza de pro labore facto. 

O provento do aposentado tem a mesma natureza jurídica do vencimento, 

deste sendo uma continuação ou prolongamento. Citando exemplos concretos, a 

doutrina de países como a Bélgica, França, Espanha, México, Argentina, Estados 

Unidos, conceitua o provento como uma parcela diferida dos vencimentos devidos 

durante a fase ativa. 

No Brasil, as Constituições simplesmente determinavam: "o funcionário 

será aposentado:" (e seguiam-se os pressupostos). Aliás, a Constituição de 1988 foi a 

primeira a trocar o termo funcionário pelo de servidor. 

A Emenda n.º 3, de 1993, introduziu no art. 40, da CF, o § 6º, iniciando a 

transição ao determinar que os servidores deveriam contribuir para compartilhar a 

despesa com os aposentados. Iniciou-se, então, ainda embrionário, um regime de 

repartição simples: os ativos contribuindo para ajudar a manter os inativos. Todavia, o 

regime não deixou, mesmo assim, de ser premial . O STF, ainda em dezembro de 

1994, editou acórdão considerando que o aposentado não poderia exercer cargo 

público sob pena de incorrer em acumulação, aludindo claramente a que se deveria 

considerar que, virtualmente, ele continuava servidor e ocupando cargo. 

Todavia, a Emenda nº 20, de 1998, completou a transição, e, vale dizer, 

radicalmente. 

Não se trata de mero acaso. Na proposta inicial da reforma da previdência, 

o Governo pretendia simplesmente extinguir o regime de aposentadoria dos 

servidores, unificando-o no regime da previdência geral. No curso do processo 

legislativo a proposta foi mitigada para um regime próprio, porém o mais aproximado 

possível com o do regime geral. 
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Além da natureza contributiva e atuarial, diversos dispositivos fazem a 

ponte entre ambos. O mais explícito é o §12 do art. 40, que mandava aplicar, no que 

couber, "os mesmos requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência 

social". A rigor configura-se, hoje, um único regime geral, universal, de previdência 

social (art. 201) que passa a conviver com regimes especiais para os servidores (art. 

40), de características muito semelhantes. O regime geral fornece as normas gerais, 

que se aplicam inclusive aos regimes especiais naquilo que não esteja especificado 

em suas próprias normas especiais. Aplica-se, no caso, a mesma doutrina pertinente 

à vigência simultânea de leis gerais e leis especiais.  

Pela primeira vez na história, a Constituição Federal subordinou a 

aposentadoria de seus servidores a um regime previdenciário de base contributiva e 

atuarial. 

A aposentadoria do servidor deixa de ser um prêmio, uma benesse do 

Estado, passa a ser contraprestação ao pagamento de contribuições, as quais

inclusive, devem ser calibradas de tal sorte a proporcionar equilíbrio financeiro e 

atuarial ao regime.  

O regime premial  cede lugar ao regime de seguro social. 

Antes, o Estado era devedor da aposentadoria por liberalidade sua. Agora, 

é devedor porque se apossa da contribuição, mero prêmio do seguro social. Antes, o 

Estado pagava prêmio de aposentadoria ao servidor que se invalidava ou envelhecia. 

Agora, é o servidor que paga ao Estado o prêmio do seguro e, em contrapartida, 

torna-se credor dos benefícios da aposentadoria. Antes da Emenda nº 20, o 

aposentado continuava servidor, inclusive para fins disciplinares. E agora? Ter-se-á 

tornado inconstitucional, por exemplo, o instituto da cassação de aposentadoria?  

Daí surge uma indagação: Pode o Estado, após a Emenda nº 20, de 1998, 
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instituir contribuição daquele a quem já é devedor, exatamente para cobrir parte das 

despesas com o débito que ele próprio tem que pagar ao mesmo contribuinte?  

Se assim fizer, não estará o Estado cometendo simples confisco ou 

cobrança sem causa eficiente, visto que nenhuma contrapartida oferece a essa 

contribuição arrecadada? Já que está contribuindo, o aposentado poderá obter novo 

benefício, em contrapartida? Não, até porque isso é expressamente vedado no § 6º 

do art. 40 da CF/88. 

 

6.2.2 A natureza previdenciária e contributiva do regime 

 

O art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda n.º 

20/98, determina que aos servidores titulares de cargos efetivos seja assegurado 

"regime previdenciário de caráter contributivo". 

Isso implica radical inovação na matéria, visto que, até então as 

aposentadorias dos servidores federais enquadravam-se no conceito "premial", em 

face do que todo o referencial doutrinário e jurisprudencial antes aplicável se torna 

inadequado. 

Antes, as Constituições diziam que "o servidor será aposentado..." (em tais 

ou quais condições e requisitos). Agora, diz que o servidor será aposentado se 

abrangido (§ 1º do art. 40) por um regime previdenciário de caráter contributivo. Até 

então, o principal requisito era o "tempo de serviço". Agora, o principal requisito é o 

"tempo de contribuição". 

Antes, o servidor recebia um prêmio pelos serviços prestados. Agora, ele 

paga, previamente, um prêmio de seguro social para usufruir proventos na 

inatividade. São da essência de um regime previdenciário contributivo o prévio 
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pagamento das contribuições, que correspondem ao custo do seguro e a estrita 

vinculação causal entre tais contribuições e os benefícios, tal como se verá a seguir:  

a) o prêmio do seguro, isto é, as prestações que são ônus do 

segurado, são pagas previamente.  

A Constituição impõe como requisito para auferir o benefício a verificação 

prévia de que o segurado contribuiu antes da concessão. Segundo o art. 40, o direito 

ao benefício, calculado segundo as regras que especifica, se constitui (além do 

requisito combinado de idade) com o recolhimento prévio da contribuição, durante 

tantos ou quantos anos. A Constituição não prevê nenhuma hipótese de contribuição 

a posteriori. Por exemplo, mesmo que o servidor cumpra, antes, o requisito de idade, 

ainda assim não pode ser aposentado sob a condição de que continue pagando a 

contribuição. O direito ao benefício somente se configura e se constitui com seu 

prévio pagamento. Uma vez configurado, é direito adquirido. Os benefícios podem, 

então, ser auferidos sem qualquer nova prestação, porque já foram previamente 

pagas todas as contribuições exigidas e já se encerrou o período aquisitivo de 

direitos. Nenhum direito novo nascerá para o segurado em troca de novas 

contribuições. 

Antes da Emenda nº 20, o direito à aposentadoria se constituía com o 

implemento da condição de tempo de serviço. Uma vez constituído, o direito se 

considerava adquirido e nenhuma outra obrigação adicional ao pressuposto cuja 

condição já fora implementada, poderia ser criada posteriormente. Por exemplo, seria 

claramente inconstitucional por ofensiva ao direito adquirido uma lei que viesse a criar 

obrigação de prestação de serviço para o servidor já aposentado, ou de sua reversão 

ao serviço ativo. Os pressupostos de invalidação definitiva, de implemento de idade e 

de implemento de tempo de serviço eram condições necessárias e suficientes para a 



 66

constituição do direito. Nenhuma lei poderia, após a constituição do direito, exigir 

complementos em relação àqueles pressupostos. 

Após a Emenda nº 20, o mesmo raciocínio se aplica aos novos 

pressupostos agora inscritos no art. 40 da Constituição. Afora o pressuposto de 

invalidação definitiva, agora o direito à aposentadoria se constitui e ingressa no 

patrimônio jurídico do servidor com o implemento das condições de idade e de tempo 

de contribuição. Essas são as novas condições necessárias e suficientes para o 

aperfeiçoamento e aquisição do direito. Assim como, antes, seria inconstitucional a lei 

que criasse obrigações de prestação de serviço para os aposentados, agora é 

inconstitucional a lei que cria nova contribuição em complemento às contribuições já 

implementadas nos termos do art. 40 da Constituição, com a redação da Emenda nº 

20/98. 

Sequer pode-se argumentar que muitos dos atuais servidores e muitos dos 

atuais aposentados não contribuíram efetivamente durante todo o tempo para 

adquirirem o direito à aposentadoria, nos novos termos exigidos pela Constituição e 

que isso justificaria a imposição posterior do encargo. Acontece que a Emenda nº 20 

cuidou de estabelecer presunção juris tantum dessa contribuição, pela equivalência 

do tempo de serviço cumprido, in verbis:  

 "Art. 4º Observado o disposto no art. 40, § 10, da Constituição Federal, o 

tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, 

cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de 

contribuição." 

Isso significa que todos os atuais servidores ativos estão em situação 

regular e que todos os atuais aposentados estão absolutamente quites com sua 

obrigação contributiva, na exata proporção de seus respectivos tempos de serviço 
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considerados para a aquisição do direito ao benefício. Para os efeitos do art. 40 da 

Constituição Federal, todos os atuais aposentados contribuíram integralmente para a 

aquisição do direito aos proventos. Nada mais lhes pode ser exigido. 

Essa é a própria lógica do seguro, agasalhada pela Constituição. Ofende a 

lógica e a Constituição que, depois de pagas as condições para obtenção do 

benefício (que é previamente definido) possa o segurador continuar cobrando o 

prêmio do seguro. Fazendo isso, ele está simplesmente sonegando o pagamento de 

parte do benefício previamente definido em norma constitucional e estendendo a 

obrigação do segurado para além do que a Constituição determinou para a 

constituição do seu direito.  

A Constituição diz que o servidor contribua durante trinta e cinco anos para 

fazer jus aos proventos integrais. A Lei nº 9.783, de 1999, instituidora de contribuição 

para o aposentado, das duas uma: ou está estendendo o prazo de contribuição para 

trinta e seis, trinta sete, quarenta, cinqüenta, setenta anos - ou está diminuindo 

aritmeticamente o valor dos proventos, que, assim, deixam de ser integrais, 

configurando-se confisco por via oblíqua. Aliás, na Exposição de Motivos que 

acompanhou a mensagem presidencial que resultou no Projeto de Lei nº 4.898/99 e, 

posteriormente, na Lei nº 9.783, o Governo indica claramente a intenção de confisco:  

"A instituição de contribuição previdenciária para os servidores públicos 

inativos é da maior relevância para corrigir as distorções existentes. Como atualmente 

eles deixam de contribuir ao se aposentarem, a remuneração líquida dos inativos 

acaba sendo mais elevada que a dos ativos." 

A Emenda nº 20, em dois momentos, fornece indicação clara de que em 

matéria de contribuição do segurado, o seu pagamento por um determinado número 

de anos é condição necessária e suficiente para o aperfeiçoamento do direito à 
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aposentadoria integral: tanto o § 1º do art. 3º quanto o § 5º do art. 8º conferem 

imunidade contributiva ao segurado que, tendo já contribuído pelo tempo suficiente, 

permaneça em serviço.  

A Lei nº 9.783/99 também assim o reconhece, ao conferir isenção de 

caráter idêntico. Todavia, merece registro enfático que, a título de estimular o 

retardamento do pedido de aposentadoria, a citada lei incorre em absurda e 

inexplicável contradição jurídica. Ao conceder a isenção (na verdade, estendendo, no 

tempo a imunidade que a Emenda nº 20 já outorgara) ficou reconhecido pelo 

legislador ordinário o que o constituinte já explicitara: afora o pressuposto combinado 

de idade, a contribuição por determinado número de anos é o quanto basta para 

aperfeiçoar o direito ao benefício. Tendo contribuído por trinta e cinco anos, nem um 

centavo se há de exigir do segurado, porque já pagou o que tinha de pagar; já quitou 

previamente o que lhe competia pagar e adquiriu o direito de reclamar, quando lhe 

aprouver, o benefício da aposentadoria integral. Ora, a Lei nº 9.783 reconhece que o 

segurado já cumpriu a sua parte - a condição necessária e suficiente - mas volta a 

confiscar-lhe parte do benefício quando finalmente ele se dispõe a usufruí-lo. 

b) há estrita vinculação causal entre contribuição e b enefício. 

A contribuição somente se explica e se justifica ante a perspectiva da sua 

retribuição em forma de benefício, assim como o benefício somente se torna direito 

mediante a prévia contribuição. São dois termos da mesma equação. Um não existe 

sem o outro. Nem há contribuição sem benefício, nem benefício sem contribuição. A 

cobrança de contribuição do aposentado fere essa lógica e subverte a vinculação 

causal, porque não há nenhuma perspectiva de benefício que lhe vá ser dada em 

contrapartida. A Lei nº 9.783, de 1999 trata, então, de cobrança sem causa eficiente.  

Em um regime previdenciário contributivo, necessariamente, há correlação 
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entre custo e benefício. Regime contributivo é, por definição, retributivo.  

No regime anterior à Emenda nº 20, a contribuição não era pressuposto 

para obtenção do direito aos proventos. Os pressupostos limitavam-se ao 

cumprimento de tempo de serviço, idade ou invalidação. A contribuição, introduzida 

pela Emenda nº 3, de 1993, era como uma obrigação acessória e não, propriamente, 

um pressuposto para a concessão da aposentadoria. Com a Emenda nº 20, não há 

mais benesse do Estado. A prévia contribuição é requisito para a aquisição do direito. 

Uma vez adquirido justamente com base na contribuição, o direito está protegido 

contra nova obrigatoriedade contributiva. 

Aplica-se, agora, a regra segundo a qual nenhum benefício da seguridade 

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

custeio total, corresponde 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, aí sim, um adicional sobre a 

renda do trabalhador. 

Segundo a doutrina tributária, a contribuição previdenciária tem  caráter de 

tributo vinculado. Na falta de perspectiva futura do benefício correspondente não há 

que arcar o aposentado com a contribuição. Muito menos para o custeio do seu 

próprio benefício. Seguro social é, essencialmente, pacto entre gerações. 

A contribuição para o custeio da seguridade social do servidor tem 

características de uma taxa paga em contrapartida a uma dada prestação que lhe é 

posta à disposição. As contribuições especiais não podem ser cobradas, por sua 

vinculação, além dos custos necessários aos serviços e finalidades a que se 

destinam. A Contrario sensu, se a contribuição é cobrada em desvinculação com o 

futuro benefício, reveste-se, na verdade (a despeito de seu nomem juris) de tributo 
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desvinculado, à semelhança do imposto de renda. E como tal, sua validade fica 

condicionada ao crivo dos pertinentes requisitos constitucionais.  

Não merece acolhida o argumento de que, por ter direitos iguais aos do 

servidor ativo, o inativo deva contribuir em igual medida. A uma, porque não existe 

essa igualdade de direitos, vez que o aposentado, ao contrário do servidor ativo, não 

tem o principal direito em um regime previdenciário, que é uma futura aposentadoria 

(pois que já tem a sua, adquirida segundo os requisitos legais e constitucionais 

exigidos) e, a duas, porque a regra de paridade entre remuneração dos ativos e 

proventos dos inativos, nada mais é que regra de atualização de valores. Eventual 

acréscimo que sua aplicação provoque em relação à simples atualização de valores 

não deve ser objeto de nova contribuição, pois que isso terá decorrido de regra antes 

fixada e seu conteúdo, portanto, integrou o direito adquirido ao benefício. Poderia até 

ser moralmente justificável exigir-se do aposentado uma contribuição para sustentar 

os acréscimos de vantagem que viessem a ser incorporados aos seus proventos, 

visto que a Súmula 359 do STF reza que tais proventos são fixados quando da 

decretação da inativação, mas, obviamente, essa contribuição teria que guardar 

relação com os acréscimos e jamais ser idêntica à dos servidores ativos. Contudo, 

essa contribuição teria que ser autorizada pelo texto constitucional, o que não ocorria. 

Essa autorização constitucional inexistia e a não existência decorreu de 

expressa vontade do Plenário da Câmara dos Deputados, deliberando na qualidade 

de poder constituinte derivado em que acarretou a supressão do dispositivo que 

permitia a cobrança de contribuição de inativos e pensionistas.  

         

6.2.3 A natureza atuarial do regime 
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A Lei nº 9.783, de 28 de janeiro de 1999 é, também, inconstitucional, por 

fixar alíquotas de contribuição sem definição do modelo atuarial do regime de 

previdência dos servidores públicos, ou seja, sem atentar para o princípio de causa 

eficiente. 

Pela Emenda n.º 20, de 1998, ficou inscrito no art. 40 que o regime

previdenciário assegurado ao servidor titular de cargo efetivo, além de seu caráter 

contributivo, deve observar "critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial." 

A Constituição, assim como as leis, não tem palavras inúteis. Necessário, 

então, pesquisar o sentido jurídico da expressão.  

Ocorre que, pela primeira vez, a Constituição brasileira tem inserida, em 

seu texto, a expressão "equilíbrio financeiro e atuarial", como determinante de 

organização e funcionamento dos sistemas previdenciários.18 

Após a Emenda nº 20, o caráter atuarial dos regimes previdenciários passa 

a ser um valor constitucional. Até então, era meramente um valor técnico. Antes, o 

equilíbrio atuarial era uma mera postulação técnica, um objetivo gerencial a ser 

perseguido na administração dos sistemas previdenciários. Agora, é um mandamento 

constitucional. A tutela constitucional envolve implicações de segurança jurídica, 

principalmente aqueles relacionados com a causa eficiente para a cobrança das 

contribuições. 

Para a aprovação da Lei n.º 9.783, de 1999, o Governo divulgou e inseriu 

na mensagem presidencial números sobre supostos déficits no regime de previdência 

dos servidores federais, dando a entender que o aumento da taxação dos ativos e a 

instituição de cobrança dos inativos e se justificaria pela necessidade de promover o 

equilíbrio atuarial. Nisso, cometeu erro grotesco. 

                                                 
18 A expressão aparece, também, no art. 201, relativo à previdência geral. 
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Com números muito sujeitos a crítica, conseguiu, no máximo, mostrar que 

a arrecadação das contribuições dos servidores ativos (cuja alíquota, até então, 

estava unificada em 11%) era, no momento, insuficiente para cobrir a despesa atual, 

total, com inativos e pensionistas civis e militares. 

Ou seja, conseguiu demonstrar, no máximo, um desequilíbrio conjuntural

entre receitas e encargos previdenciários. Seria isso um desequilíbrio atuarial ? 

Absolutamente, não. Na verdade, a ciência atuarial não tem apenas - ou 

tem muito pouco - a ver com o desequilíbrio presente. No caso de um sistema 

previdenciário, a atuária se preocupa com o equilíbrio de receitas e despesas a longo 

prazo. Para isso, leva em conta a massa de contribuintes, sua composição, regras de 

entrada e saída do sistema, tempo e volume de contribuição, probabilidades de 

evolução desses fatores, a aplicação e rentabilidade das receitas, enfim, o volume e a 

evolução do ativo atuarial; em confronto, o volume e a evolução do passivo atuarial

que decorre da massa de beneficiários, sua composição, regras de entrada e 

probabilidades de saída, tempo médio de percepção de benefício, volume do 

benefício, probabilidades de evolução, etc.  

O equilíbrio financeiro e atuarial é necessário não apenas para dar 

segurança às pessoas que contribuem mensalmente para o sistema, cuja expectativa 

é usufruir dos benefícios no futuro, mas também para garantir o pagamento dos 

benefícios àqueles que contribuíram no passado. Os cálculos dos atuários, portanto, 

são feitos para várias gerações. 

A busca do equilíbrio atuarial da previdência interessa não apenas às 

finanças públicas e à solvência do sistema, mas também ao direito subjetivo dos 

segurados. Num regime de benefícios definidos, como é a previdência dos servidores, 

a incorreta ou nenhuma definição do plano atuarial irá forçosamente produzir uma de 
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duas conseqüências opostas: 

1 - fixação de contribuições abaixo do necessário para sustentar o regime a 

longo prazo, levando-o à insolvência, ou 

2 - fixação de contribuições acima do necessário para sustentar o regime a 

longo prazo, acarretando prejuízo aos segurados por pagarem mais que o necessário 

para a percepção dos benefícios, e assim desvirtuando o nexo causal entre 

contribuição e benefício. 

Não existindo lei que previamente defina o modelo e os parâmetros 

atuariais do regime previdenciário, é inelutável a declaração de inconstitucionalidade 

da Lei nº 9.783, de 1999, ou de qualquer outra lei que institua ou aumente alíquotas 

de contribuição, simplesmente porque, sem tais modelo e parâmetros, é impossível 

estabelecer a relação custo-benefício, isto é, a causa eficiente para a cobrança de 

contribuições. 

A despesa com inativos e pensionistas da União, que hoje situa-se em 

42% do total das despesas com pessoal, era de pouco mais de 20% até 1990. 

Diversos fatores, desde então, promoveram o atual desequilíbrio conjuntural, 

contando-se aí a implantação do Regime Jurídico Único e a política de pessoal do 

Governo Collor, bem como a própria reforma da Previdência, as quais estimularam a 

efetivação de milhares de aposentadorias represadas. O mais importante, todavia, 

foi o fato de que o Estado brasileiro optou por uma linha de encolhimento, deixando 

de repor integralmente os quadros, de tal sorte que, na década de noventa a massa 

de contribuintes perdeu pelo menos duzentos mil elementos que, evidentemente, 

foram-se somar à massa de beneficiários. A médio prazo a tendência seria a de 

retorno à situação de equilíbrio anterior, inclusive em face das novas e mais 

rigorosas regras de aposentadoria, contagem de prazo, idade mínima, etc. 
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6.2.4 Ofensa ao princípio da isonomia 
          

É curial que a contribuição dos servidores tem arrimo no mesmo art. 195 II 

da CF, que dá suporte à cobrança de contribuições dos segurados do regime geral. 

O próprio art. 12 da Emenda 20 deixa claro que as leis "que irão dispor sobre as 

contribuições (...) destinadas ao custeio da seguridade social e dos diversos regimes 

previdenciários" são tratadas no art. 195. Não o fosse, a contribuição teria que 

derivar do art. 149, do que resultaria sujeição à forma de lei complementar e ao 

princípio da anterioridade plena, ou seja, a Lei nº 9.783 resultaria igualmente 

inconstitucional. 

Ora, se a raiz constitucional da contribuição dos segurados de ambos os 

regimes é exatamente a mesma, o tratamento desigual aos aposentados de um 

regime, comparativamente aos do outro regime fere o direito à isonomia, mormente 

porque outro dispositivo constitucional (o § 12 do art. 40) manda que se aplique, no 

caso, os mesmos requisitos e critérios. 

Como corolário da natureza tributária das contribuições previdenciárias, 

deflui ficarem sujeitas a todos os princípios e normas constitucionais aplicáveis aos 

tributos, quer expressos, quer implícitos. Assim, afora o princípio de legalidade, com 

a ressalva acima feita, o que lhes dá um tratamento exclusivo, no tocante a sua 

natureza de tributo vinculado, estão as contribuições também sujeitas ao princípio de 

igualdade tributária. 

O direito à isonomia decorre do primeiro e básico enunciado da 

declaração dos Direitos e Garantias Fundamentais, inscrito no próprio caput do art. 

5º da CF, cláusula pétrea nos termos do art. 60, § 4º, inc. IV. Em matéria tributária, a 

Magna Carta foi mais explícita e particularizou o princípio isonômico no Inciso II do 

art. 150, proibindo a União, os Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios de:  
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"II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 

situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional 

ou função por ele exercida, independentemente da denominação jurídica dos 

rendimentos, títulos ou direitos." 

Fora de qualquer dúvida que, dos pontos de vista jurídico e constitucional, 

os contribuintes do regime do art. 40 estão em "situação equivalente" aos 

contribuintes do regime do art. 201. Será absolutamente extra-jurídica e extra-

constitucional qualquer argumentação calcada em comparações entre magnitudes 

de benefícios de uns e de outros, assim como em chavões do tipo "privilégio". 

Inclusive porque, a partir da Emenda nº 20, as responsabilidades dos segurados dos 

regimes especiais são absolutamente iguais às dos segurados do regime geral, no 

que toca à natureza contributiva atuarial, isto é, cada um deles deve contribuir na 

medida e proporção necessária para a usufruição dos respectivos benefícios. 

A invocação da parte final do inciso II do art. 195, como autorizativa do 

tratamento diferenciado, no tocante às obrigações contributivas dos aposentados do 

regime geral em relação aos aposentados dos regimes especiais faria aflorar a 

discussão sobre a legitimidade do legislador constituinte derivado em criar norma em 

flagrante arrepio de um princípio constitucional pétreo. O Supremo Tribunal Federal 

já tem precedente claro, de considerar inconstitucional norma superveniente de 

reforma constitucional que contrarie cláusula pétrea. 

 

6.2.5 Instituição de nova fonte de custeio: exigência de lei complementar e de 
distinção de fato gerador 

 

Ainda que ultrapassada a questão relativa ao princípio da isonomia, outro 

corolário inevitável é que, ao instituir contribuição para o aposentado, a lei 
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desbordou da autorização constitucional no relativo às fontes ordinárias de custeio 

da previdência dos servidores públicos (art. 195, II) e instituiu fonte nova de custeio, 

com base no § 4º do mesmo artigo, do que decorre a manifesta necessidade de que 

isso devesse ser feito por via de lei complementar. Isso, na melhor das hipóteses, 

abstraindo-se outros tipos de análise que concluam por outras implicações no 

campo constitucional tributário. 

O princípio contributivo inerente a ambos os regimes de previdência rege-

se pelos mesmos requisitos e critérios, por força da aplicação do § 12 do art. 40. 

Logo, a responsabilidade contributiva do segurado do regime do art. 40 limita-se ao 

que for instituído para o titular de cargo efetivo, que corresponde ao trabalhador, 

contribuinte do regime do art. 201, vedada a cobrança de contribuição do 

aposentado.  

Além disso, como visto antes, o art. 40 e seus parágrafos determinam que 

o servidor titular de cargo efetivo deve contribuir por trinta e cinco anos - e não mais 

que isso - para constituir direito à percepção integral dos proventos. O mesmo 

raciocínio vale para as hipóteses de percepção proporcional.  

Logo, é inarredável a constatação de que a lei n.º 9.783, na verdade, 

instituiu nova fonte de custeio ao estender o tempo de contribuição ao aposentado, 

assim como, para isso, equiparando-o ao "servidor titular de cargo efetivo".  

Não encontrando arrimo no inciso II do art. 195, a contribuição dos 

aposentados teria de assentar-se no § 4º do mesmo art. 195 (redação não alterada 

pela Emenda nº 20), que autoriza a instituição de outras fontes destinadas a garantir 

a manutenção ou expansão da seguridade social. Todavia, a autorização é 

condicionada: o dispositivo conclui com a restrição de que deve ser “obedecido o 

disposto no art. 154, I." O qual, por sua vez, reza: “a União poderá instituir: I - 
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mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que 

sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos 

discriminados nesta Constituição." 

A conclusão óbvia é de que a contribuição dos aposentados é nova fonte 

de custeio para a previdência. Deveria ter sido instituída por lei complementar, 

estando, então, configurada inconstitucionalidade formal visto que está sediada em 

lei ordinária. Tem o mesmo fato gerador do imposto de renda da pessoa física, 

configurando-se inconstitucionalidade material. 

Eventual tentativa de deslocar-se o arrimo constitucional da nova exação 

para o art. 149 levaria a conclusão de que, identicamente, teria havido erro de forma 

por falta de lei complementar, com a agravante de que haveria necessidade da 

observância da anterioridade plena, preconizada no art. 150, III da Constituição 

Federal de 1988. 

 

6.2.6 Destinação do produto da arrecadação e conseqüências sobre a causa 

eficiente 

      

Conforme já assinalado, a contribuição dos servidores públicos, tal como 

instituída e agravada na Lei nº 9.783, de 1999, tem assento inconteste no art. 195. 

Se antes poderia haver discussão a respeito disso, agora não há mais. O art. 12 da 

Emenda nº 20 deixa claríssima a subordinação, ao art. 195, das contribuições 

"destinadas ao custeio da seguridade social e dos diversos regimes previdenciários." 

Acontece que a mesma Emenda nº 20 criou vedação absoluta para o 

emprego dos recursos arrecadados em finalidades diversas do pagamento de 

benefícios do regime geral. Eis o texto do dispositivo:  
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“Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes 

alterações”:  

         ................................... 

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.” 

"Art. 12. Até que produzam efeito as leis que irão dispor sobre as 

contribuições de que trata o art. 195 da Constituição Federal, são exigíveis as 

estabelecidas em lei, destinadas ao custeio da seguridade social e dos diversos 

regimes previdenciários." 

A leitura não deixa dúvida. Pelo art. 12, as contribuições entariam 

vigentes, para o custeio da seguridade social e dos diversos regimes 

previdenciários, continuaram exigíveis somente até a produção dos efeitos das 

novas leis pertinentes às contribuições de que trata o art. 195 - obviamente para 

custeio da mesma seguridade social e dos mesmos diversos regimes 

previdenciários. 

A Lei nº 9.783, de 1999, é uma dessas novas leis, relativa ao regime 

previdenciário dos servidores públicos federais. 

Entretanto, o produto de sua arrecadação, por força do inciso XI, 

acrescentado ao art. 167, somente pode ser utilizado para pagamento de despesas 

do regime geral de previdência de que trata o art. 201. 
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Desta forma a própria Emenda nº 20 tira a causa eficiente para a 

cobrança da contribuição dos servidores e inviabiliza qualquer possibilidade de 

equilíbrio atuarial do regime previdenciário derivado do art. 40. 

 
6.2.7 Confisco 

 

Ao criar contribuição previdenciária para o aposentado, a Lei nº 9.783, de 

1999, afrontou o art. 150, IV da Constituição Federal, in verbis:  

“Art. 150”. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas aos 

contribuintes, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

                        .................................. 

“IV - utilizar tributo com efeito de confisco.” 

A ilegitimidade constitucional da imposição contributiva aos aposentados 

é corolário inevitável a que se chega por qualquer dos caminhos trilhados nas 

análises precedentes. Aliás, como já mencionado, nem se pejou o Poder Executivo, 

autor do projeto, de camuflar seu intento na própria Exposição de Motivos que 

acompanhou a Mensagem Presidencial:  

"A instituição de contribuição previdenciária para os servidores públicos 

inativos é da maior relevância para corrigir as distorções existentes. Como 

atualmente eles deixam de contribuir ao se aposentarem, a remuneração líquida dos 

inativos acaba sendo mais elevada que a dos ativos." 

Meridianamente claro que o Governo propôs, e o Congresso Nacional foi 

coagido a aprovar como penhor de credibilidade no calor da crise financeira que 

assolava o país, um instrumento tributário para, mediante via indireta, confiscar parte 

da renda dos aposentados para que sua remuneração líquida fosse igualada aos 
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dos ativos. Olvidando-se, entretanto, de que, certo ou errado, a remuneração líquida 

dos aposentados decorre de comandos constitucionais. 

    A nítida noção de confisco, no caso, emerge, também, do valor da 

exação. Por sua indisfarçável natureza de tributação adicional da renda ela deve ser 

somada ao imposto de renda pessoa física.  

   Paralelamente à infringência ao princípio do não-confisco, a taxação 

adicional da renda confere também um caráter nítido de quebra da igualdade de 

direitos com os demais contribuintes de imposto de renda pessoa física, assunto 

tratado no já transcrito inciso II do art. 150 da Magna Carta. 

 

6.3 A Emenda Constitucional nº 41/03 

 

6.3.1 As novidades trazidas pela Emenda 41/2003 

No que especificamente concerne à taxação dos inativos, a principal 

mudança cuidou-se da instituição, a nível constitucional, da odiosa cobrança, o que 

foi incrementado com o art. 4º da Emenda, in verbis: 

“Art. 4º Os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em 

gozo de benefícios na data de publicação desta Emenda, bem como os alcançados 

pelo disposto no seu art. 3º, contribuirão para o custeio do regime de que trata o art. 

40 da Constituição Federal com percentual igual ao estabelecido para os servidores 

titulares de cargos efetivos.” 

Preliminarmente devemos assevera que a Emenda desrespeita até 

mesmo as situações já consumadas, a exemplo dos servidores inativos que se 

encontrem em gozo dos benefícios na data de sua publicação, ferindo, sem qualquer 
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dúvida, direitos fundamentais previstos no art. 5º, inciso XXXVI (ato jurídico perfeito 

e direito adquirido), conforme demonstraremos à frente. 

Feriu ainda o princípio da isonomia ao dispor em seu parágrafo único que 

servidores de entes federativos diversos contribuiriam, na inatividade, de forma 

desigual, sem indicar qualquer fundamento lógico para a odiosa discriminação, que, 

dessa maneira, somente pode ser tida por colidente com o princípio da igualdade. 

Outra modificação de relevo encontra-se na introdução de alguns termos 

no originário art. 40 da Constituição que recebeu a seguinte redação: 

 Art. 40 Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 

contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e 

o disposto neste artigo. 

Há de se destacar a inserção dos termos solidário, inativos e pensionistas 

no texto, eis que, em última análise, tais expressões é que representaram a 

possibilidade de instituição da referida cobrança. 

Faremos, em momento oportuno, comentários acerca da dita 

solidariedade prevista na norma, sendo necessário, no entanto, de início, afastar o 

significado equivocado que se quer emprestar ao termo no indigitado dispositivo, 

com vistas à constitucionalização da cobrança. 

Por ora, nos limitemos a afirmar que a solidariedade prevista no art. 40 da 

Carta Maior, com o novo texto, há de harmonizar-se com dispositivos outros da 

própria Carta, através da interpretação sistemática, pois tal providência é reclamada 

e indispensável ao descortínio do verdadeiro intento da norma. 
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6.3.2 A solidariedade prevista na Emenda 41/03 

 

Com a nova redação resultante da emenda em comento, passou o art. 40 

da Magna Carta a dispor que "aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 

fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 

mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e 

dos pensionistas". 

A solidariedade a que aduz o reformador constitucional merece ser 

interpretada conjuntamente com outros dispositivos da própria Constituição, sob 

pena de prevalecer a letra fria da norma sobre a vontade do constituinte. 

Destarte, a palavra solidário foi inserida no bojo do texto constitucional em 

questão com inversão do valor que ela representa.  

É que o sistema previdenciário sempre repusou no aludido princípio da 

solidariedade, no sentido de que a geração atual, que mantém o vínculo laboral, 

sustenta a geração antiga, já na inatividade. Ou seja, melhor explicando, os jovens 

sustentam os idosos e serão sustentados, por sua vez, por outras gerações, no 

futuro. 

Essa é a ordem natural e lógica, fundada no princípio da solidariedade 

humana.  

Por último, resta alertar que o princípio da solidariedade deve ser, como 

os outros, interpretado à luz de outros paradigmas impostos pelo ordenamento 

jurídico, a exemplo da segurança jurídica e dos direitos adquiridos. 
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6.3.3 Princípios constitucionais limitadores da taxação 

 

A Constituição, como sabemos, deve ter o condão de assegurar 

condições mínimas de existência ao cidadão, mormente onde impera a democracia, 

pois nesse sentido já dizia o Professor Paulo Bonavides: "as possibilidades de 

institucionalizar no País um efetivo poder democrático dependem sobretudo da 

correspondência da Constituição com a realidade" 19  

É preciso não esquecer, todavia, um dos cruciais objetivos da 

Constituição é estabelecer parâmetros para o exercício do poder, o que, via de 

regra, requer do constituinte atenção para a cruel constatação de que, o poder, 

sempre termina por constituir-se em tirania.  

Atentos a esse papel do texto constitucional, que impõe ao próprio Estado 

o dever de obediência aos direitos do cidadão, passemos a analisar alguns direitos e 

princípios decorrentes da própria Constituição Federal de 1988 que, atingidos pelas 

inovações da EC 41/2003, demonstram relevância para o deslinde da legalidade da 

incidência das exações ora questionadas. 

É necessário esclarecer, entretanto, que essas limitações constitucionais, 

existentes para conter as ingerências estatais nas liberdades e propriedades 

privadas, hão de ser interpretadas de forma a se harmonizarem dentro do próprio 

texto constitucional. 

Deve-se ainda ressaltar que tais princípios constitucionais, à luz do que 

dispõe a Carta Magna de 1988, não mais possuem status de normas implícitas, mas 

sim de princípios expressos. 

                                                 
19 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado . 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 272 
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Passemos pois à análise dessas normas protetivas, ambas previstas no 

art. 5º, XXXVI da Constituição Federal. 

 

6.3.3.1 O ato jurídico perfeito 

 

Para Celso Ribeiro Bastos, o ato jurídico perfeito: 

É aquele que se aperfeiçoou, que reuniu todos os elementos necessários à 
sua formação, debaixo da lei velha. Isso não quer dizer, por si só, que ele 
encerre em seu bojo um direito adquirido. Do que está o seu beneficiário 
imunizado é de oscilações de forma aportada pela lei nova.20 

 

Nesse sentido, o ato jurídico perfeito não é aquele desprovido de 

imperfeições, mas sim aquele que se formou, que se fez, em conformidade com a lei 

que disciplinava, molde a proteger aos interessados que agiram de acordo com os 

mandamentos legais por ocasião de sua concretização. 

Sob esse aspecto, não restam dúvidas que a cobrança de contribuição 

previdenciária instituída em desfavor dos aposentados que, à época da EC 41/2003 

já se encontravam na inatividade, fere de morte o ato jurídico perfeito, produzido sob 

regime da normatividade constitucional anterior. 

Antes mesmo da promulgação da questionada Emenda ensinava 

Alexandre Moraes: 

A exigência de respeito aos direitos adquiridos foi incluída na própria 
Constituição, entre os direitos que o constituinte originário considerou 
fundamentais. Se são fundamentais, é porque devem ser respeitados pelo 
legislador, qualquer que seja a natureza da norma promulgada. Trata-se de 
princípio geral do direito, que diz respeito à segurança jurídica e que 
existiria ainda que não previsto na Constituição. 21 

            

                                                 
20 BASTOS, Celso Ribeiro. Dicionário de Direito Constitucional . São Paulo: Saraiva, 1994, p. 43. 
 
21 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional . 13. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 368. 
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Dessa maneira, ao analisar-se o tema taxação dos inativos há de se por 

fora de questão que a malfadada Emenda 41/2003 afrontou direito fundamental dos 

contribuintes, ao hostilizar o ato jurídico perfeito, assim como o direito adquirido e a 

segurança jurídica, limitações estudadas a seguir. 

 

6.3.3.2 O direito adquirido 

 

Prevê a Constituição, no art. 5º, XXXVI, que "a lei não prejudicará o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". Por sua vez, estabelece o art. 6º, 

§ 2º, da Lei de Introdução ao Código Civil que se consideram adquiridos "assim os 

direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo 

começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição preestabelecida, inalterável, a 

arbítrio de outrem". 

Ao se aposentar, o servidor, completando o ciclo de pagamentos de 

contribuições aptas a obter o benefício previdenciário da aposentadoria, adquiriu 

direito imutável sequer por emenda constitucional, uma vez que também direito 

fundamental. 

A alegação de que a regra do art. 60, § 4º, IV, veda apenas emenda 

tendente à abolição genérica da garantia inscrita no art. 5º, XXXVI, da Constituição é 

refutada pela doutrina à consideração de que tanto faz a abolição total dessa regra 

como a sua negação casuística, ou seja, por meio do seu afastamento em 

determinados casos individuais. Tanto faz a negação por atacado como a negação 

no varejo. Se assim não fosse, para burlar a referida cláusula pétrea bastaria, toda 

vez que surgisse concretamente um direito adquirido, que fosse editada uma 
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Emenda Constitucional para afastá-lo. É esta a lição, dentre outros, do renomado 

doutrinador José Afonso da Silva. 

Não está em causa questão de regime jurídico, mas ato concreto de 

deferimento de benefício previdenciário. O fato que a lei escolheu para dar 

nascimento ao direito ocorreu por inteiro. Com isto se afasta tese, assentada em 

certa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (não unânime), de que não há 

direito adquirido a regime jurídico. 

Em tese similar à de falta do equilíbrio atuarial e à de violação de direito 

adquirido, na pretendida contribuição dos inativos, sustenta Sérgio de Andréa 

Ferreira que viola o equilíbrio econômico-financeiro, que deve existir, mesmo na 

relação estatutária do servidor público. Entende que: 

Tal como o contratado, nas avenças administrativas, e o concessionário de 
serviço público, o funcionário brasileiro tem direito a um equilíbrio 
econômico-financeiro, que traduz a equação entre os ônus e as vantagens 
funcionais.22 

 

Fere a razoabilidade que nos contratos administrativos a empresa 

contratada possa repassar para os preços os tributos posteriormente instituídos e 

isto não aconteça na relação funcional do servidor público. 

Não resta dúvida de que a Emenda, ao fazer incidir a exação em apreço 

até mesmo sobre os proventos daqueles que já se encontravam aposentados, 

desrespeitou, a um só tempo, o ato jurídico perfeito e o direito consumado dos 

servidores que de acordo com a legislação pretérita se transferiram para a 

inatividade. 

Acerca da amplitude e limitações dos direitos adquiridos, trazemos à baila 

o pensamento de José Afonso da Silva, quando alude que: 

                                                 
22 FERREIRA, Sérgio de Andréa. Reforma da previdência e contribuição dos inativos . Belo 
Horizonte: Fórum, 2003, p. 73. 
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Se o direito adquirido não foi exercido, vindo a lei nova, transforma-se em 
direito adquirido, porque era direito exercitável e exigível à vontade de seu 
titular. Incorporou-se no seu patrimônio, para ser exercitado quando lhe 
convier. A lei nova não pode prejudicá-lo, só pelo fato de o titular não o ter 
exercido antes.23 

 

Não olvidamos, todavia, que, na seara do Direito Administrativo, não pode 

o servidor ter o pretenso direito adquirido de manutenção de eventuais benesses 

estatutárias. 

É que não tem o servidor direito adquirido de não ter reformado o 

regramento jurídico da relação estatutária que mantém com o Estado. 

O servidor, quando ingressa no serviço público sob regime estatutário, 

recebe influxo das normas que compõem o respectivo estatuto. Essas normas, 

logicamente, não são imutáveis; o Poder Público pode introduzir alterações com 

vistas à melhoria dos serviços, à concessão ou extinção de vantagens, à melhor 

organização dos quadros funcionais etc. 

Nessa direção, o próprio Administrativista esclarece que há de se 

investigar se as cláusulas estatutárias chegaram a consumarem-se, quando aduz 

que: “não obstante, a lei estatutária contempla vários direitos individuais para o 

servidor. A aquisição desses direitos, porém, depende sempre de um suporte fático 

ou se preferir, de um fato gerador que a lei expressamente estabelece. Aqui, 

portanto, não se trata do problema da mutabilidade das leis, mas da imutabilidade do 

direito em virtude da ocorrência do fato que o gerou. Cuida-se nesse caso de direito 

adquirido do servidor. A aquisição desses direitos depende sempre de um suporte 

fático, ou se preferir, de um fato gerador que a lei expressamente estabelece. Se se 

consuma o suporte fático previsto na lei e se são preenchidos os requisitos para o 

                                                 
23 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo . 24. ed. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 434. 
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seu exercício, o servidor passa a ter direito adquirido ao benefício ou vantagem que 

o favorece.” 

Esse pensamento sim, representa a idéia do direito adquirido, que no 

caso em exame evidencia-se por consumado e perfeito, para aqueles inativos que 

foram abruptamente colhidos pelos nocivos efeitos da Emenda 41/03. 

 

6.3.3.3 A Segurança Jurídica 

 

A justiça constitui-se num dos valores supremos do Direito, e para que 

não se torne aquela apenas um ideal, necessita de condições básicas, como a da 

organização social mediante normas e do respeito a certos princípios fundamentais. 

A esse conjunto de condições denominamos Segurança Jurídica, que 

termina por ser pressuposto da própria justiça.  

Sintetizando, a justiça depende da segurança para produzir os seus 

efeitos na vida social. 

Dessa forma, poderíamos afirmar que a segurança jurídica é a finalidade 

próxima, pois a finalidade distante é a justiça. 

  E, inegavelmente, em tendo sido pilares do ordenamento jurídico, 

esculpidos na própria Constituição Federal que os direitos adquiridos e os atos 

jurídicos não poderiam padecer de ataques nem mesmo da lei, e tendo os mesmos, 

com a instituição da atacada taxação, sido por completo desconsiderados, tem-se 

também por preterido o valor segurança jurídica, abrindo-se uma fenda para a 

implantação do caos. 
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7. A POSIÇÃO DO STF 

 

7.1 O STF diante das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03 

 

No início de 1999 entrou em vigor em nosso País a Lei 9.783/99,  resultado da 

Emenda Constitucional nº 20/98, dispondo sobre a contribuição para o custeio da previdência 

social dos servidores públicos, ativos e inativos, e dos pensionistas dos três poderes da União. 

A referida contribuição seguia critério de progressividade. Enfim, mais uma vez o governo 

convocava o trabalhador e o aposentado, para o sacrifício de arcar com as mazelas de sua má 

administração. 

Houve argumentos que visavam justificar juridicamente a inserção da referida 

norma em nosso meio. Poucas vezes se observou tantas inconstitucionalidades em uma lei 

apenas (já tratadas em seções anteriores).  

O Judiciário, como sempre, cumprindo fielmente seu papel de bem distribuir 

Justiça já vinha, por argumentos vários, dando azo ao afastamento da norma referida acima. 

Finalmente, o Supremo Tribunal Federal, em 30 de setembro de 1999, 

pronunciou-se a respeito de tão esperado assunto, qual seja, acerca do desconto previdenciário 

de inativos inserido através da Lei n. 9.783/99. Por unanimidade (11 votos a 0) decidiu, em 

concessão de liminar em ADIN proposta pelo Conselho Federal da OAB (mas que bem 

demonstra o futuro mérito) que os descontos não podem continuar por impossibilidade 

expressa na Constituição Federal, após análise conjugada dos arts. 40, § 12 e 195, II, CF/88. 

Da decisão do STF algumas ocorrências sobressaíram. Em primeiro lugar, houve 

ampla divulgação jornalística a respeito do descontentamento do Governo Federal com a 

decisão da Suprema Corte, argumentando que o resultado seria trágico para as finanças 

públicas, mas era de se observar que o Governo deveria, primeiramente, não sancionar leis 
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que indignassem toda a comunidade jurídica, devendo respeitar princípios elementares do 

direito, antevendo a possibilidade de êxito de suas medidas; em segundo lugar, demonstrava o 

governo o despreparo para as coisas do direito em que pese o aparato judicial que tem 

disponível. Não teve a sensibilidade de atentar para fatos de extrema importância quando da 

elaboração de projeto de lei envolvendo tais descontos, de outro lado, a Casa Civil do 

Governo não teve a sensibilidade de detectar fatos tão notórios, sinalizando para sanção 

presidencial. No momento não adiantava querer imputar ao Judiciário a culpa pela 

impossibilidade de dar cumprimento a promessas de superávit feitas frente ao Fundo 

Monetário Internacional. 

Quanto ao desconto previdenciário poder-se-ia dizer que estava quase morto, mas 

já preparava-se para ser um fantasma, isto porque a situação não era definitiva, ou seja, o 

governo não mediu esforços para trazer de volta o tema, desta feita, com uma nova Emenda 

inserida no texto constitucional, o que importou em nova batalha hermenêutica. 

Até que, em dezembro de 2003 foi promulgada a Emenda Constitucional nº 41, 

que previu, na Constituição Federal de 1988, a denominada “contribuição dos servidores 

públicos inativos”. Tal emenda constitucional – conhecida como “reforma da previdência” – 

foi fruto de várias contestações judiciais, até que o Supremo Tribunal Federal deu a última 

palavra sobre o assunto, quando do julgamento de duas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade, respectivamente de ns. 3.105 e 3.128-DF. O STF determinou então ser 

constitucional tal Emenda.  

Em agosto de 2004, por sete votos a quatro, o Supremo Tribunal Federal 

considerou constitucional a cobrança de inativos e pensionistas instituída no artigo 4º da 

Emenda Constitucional 41/03. O resultado prático da decisão do Supremo é que, para todos os 

inativos e pensionistas, a contribuição previdenciária deve incidir somente sobre a parcela dos 

proventos e pensões que exceder o teto estabelecido no artigo 5º da EC 41/03. Em síntese, o 
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STF entendeu que a contribuição previdenciária para servidores públicos aposentados 

constitui em nova espécie tributária, daí não haver “direito adquirido” para novo tributo. Ou 

nas palavras do Ministro Cezar Peluso, "no rol dos direitos subjetivos inerentes à situação de 

servidor inativo não consta o de imunidade tributária absoluta dos proventos correlatos".  

 

7.2 O direito adquirido na jurisprudência do STF 

 

7.2.1 Considerações iniciais 

 

Apesar de todo o esforço empreendido pela doutrina brasileira, percebe-se que, 

diante do caso concreto, o direito adquirido sempre foi aquele definido pelo Supremo 

Tribunal Federal, mesmo, às vezes, em total confronto com os dispositivos legais e 

constitucionais e com o posicionamento doutrinário. 

Logo, a melhor forma de se compreender o direito adquirido é verificar o 

entendimento do instituto consagrado no STF, por meio da análise de sua jurisprudência no 

tocante a esse assunto. 

Julgamentos diversos foram e ainda hoje são realizados pela Corte Suprema, 

manifestando-se esse órgão acerca da existência ou não de direito adquirido a regime jurídico, 

à concessão de aposentadoria, à irredutibilidade de vencimentos e salários, à estabilidade 

funcional, a situações constituídas sob império de uma ou outra lei e etc. 

Julgamento relevantíssimo e polêmico foi o das Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade de nºs 3.105 e 3.128, que pediam a declaração de desconformidade com 

a constituição do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, 

alegando que esse dispositivo afrontava o direito adquirido dos inativos à não incidência da 



 92

contribuição previdenciária.24 

O STF, em decisão prolatada no dia 18 de agosto de 2004, por sete votos a quatro, 

considerou constitucional a cobrança, como já sabemos. 

Assim, permanece a regra do art. 4º da aludida emenda constitucional, incidindo a 

contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos e pensões de todos os inativos e

pensionistas que exceder o teto estabelecido no art. 5º da EC 41/03, fixado em R$ 2.668,00

atualmente, devendo esse valor ser atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios 

do Regime Geral de Previdência Social. 

Como cabia esperar, tal decisão do Pretório Excelso espalhou a indignação a 

muitas mentes jurídicas, dando ensejo a um questionamento inarredável: teria o Supremo 

Tribunal Federal alterado o entendimento que tinha acerca do direito adquirido? 

Cumpre proceder, portanto, à análise do tratamento conferido pelo STF, ao direito 

adquirido dos inativos à incidência de contribuição previdenciária para, posteriormente, 

constatar-se se aquela Corte de Justiça, no julgamento das ADIns 3.105 e 3.128, alterou o seu 

entendimento acerca do direito adquirido. 

 

7.2.2 O STF e o direito adquirido dos inativos à não incidência de contribuição 
previdenciária  
 

Pode-se afirmar que a recente posição do Supremo Tribunal Federal acerca da 

inexistência de direito adquirido dos inativos à não incidência de contribuição previdenciária 

é bastante clara e atravessa três fases distintas. 

Na primeira fase, sob a vigência da Emenda Constitucional nº 3, de 17.03.1993, o 

                                                 
24 Art. 4º Os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em gozo de benefícios na data de publicação 
desta Emenda, bem como os alcançados pelo disposto no seu art. 3º, contribuirão para o custeio do 
regime de que trata o art. 40 da Constituição Federal com percentual igual ao estabelecido para os 
servidores titulares de cargos efetivos. 
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STF entendia ser legítima a referida cobrança, com base no que dispunha o § 6º do art. 40 

(com a redação dada pela EC nº 3/93):  

“Art. 40. (...) 

§ 6º As aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais serão custeadas 

com recursos provenientes da União e das contribuições dos servidores, na forma da lei.” 

Em razão de o citado dispositivo constitucional não ter restringido a incidência 

das contribuições previdenciárias apenas aos servidores ativos, várias leis estaduais 

instituíram a cobrança de tais contribuições também sobre os inativos. 

Levada essa questão ao STF, através da ADIn 1.441-DF 25 e 1430-BA26, a Corte 

Constitucional entendeu que a expressão "servidores", empregada pelo artigo 40, § 6º, da 

Constituição de 1988, incluía também os inativos, sendo, portanto, válida a cobrança.  

Assim, conclui-se que, nesta primeira fase, o STF não considerou que haveria um 

direito adquirido dos inativos à não incidência da contribuição, pois, se assim fosse, nem a 

emenda constitucional poderia tê-la autorizado e nem as leis estaduais poderiam tê-la 

instituído e todas elas teriam sido declaradas inconstitucionais pelo STF, o que, de fato, não 

ocorreu. 

                                                 
25 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Constitucional. Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 1.441-DF. Requerentes: Partido dos Trabalhadores e outros. Requerido. 
Presidente da República. Relator: Ministro Octavio Galloti, Brasília, DF, 28 de junho de 1996. STF, 
Brasília, 2005. Disponível em: <http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/htm>. Acesso em: 20 abr. 2006: 
"Extensão, aos proventos dos servidores públicos inativos, da incidência de contribuição para o 
custeio da previdência social. Insuficiente relevância, em juízo provisório e para fins de suspensão 
liminar, de argüição de sua incompatibilidade com os artigos (...), todos da Constituição Federal". 
 
26 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Constitucional. Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 1.430-BA. Requerentes: Partido Comunista do Brasil e outro. Requeridos: 
Governador do Estado da Bahia e Assembléia Legislativa do Estado da Bahia.Relator:Ministro 
Moreira Alves, Brasília, DF, 01de julho de 1996. STF, Brasília,2005.Disponível em: 
<http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/htm>. Acesso em: 20 abr. 2006: "Ação direta de 
inconstitucionalidade. Pedido de liminar. Argüição de inconstitucionalidade de expressões e de 
incisos constantes da Lei (...) do Estado da Bahia. Custeio da Previdência mediante contribuição dos 
servidores inativos e dos pensionistas. – A fundamentação jurídica do pedido não tem a relevância 
necessária para a concessão da cautelar requerida. Precedente do STF (ADIn 1.441, em que se 
indeferiu o pedido de liminar) com relação à contribuição social para os servidores inativos da União". 
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Na segunda fase, sob a vigência da Emenda Constitucional nº 20/98, o STF 

entendeu que a nova redação dada ao art. 40 e seus parágrafos deixou de admitir a cobrança 

sobre os inativos, sendo, portanto, inconstitucional, qualquer lei que instituísse cobranças 

previdenciárias neste sentido. 

A Emenda Constitucional nº 20/98 alterou diversos dispositivos constitucionais 

relevantes para o tema. O caput do artigo 40 manteve o princípio contributivo do sistema 

previdenciário, mas fez referência apenas a "servidores titulares de cargos efetivos", 

abrangendo apenas os servidores em atividade. 

O § 6º do art. 40 recebeu redação inteiramente diversa da anterior, sem qualquer 

referência específica à possibilidade de cobrança de contribuição dos servidores. 

Por fim, o § 12, do artigo 40, passou a determinar a aplicação subsidiária do 

regime geral de previdência social aos servidores, sendo que o artigo 195, II, da Constituição 

veda a incidência de contribuição previdenciária sobre aposentadoria e pensão concedidas 

pelo Regime Geral de Previdência Social. 

Examinaremos as alterações feitas pela EC/98 no art. 40 e nos parágrafos citados: 

"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime 

de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

(...) 

§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma 

desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de 

previdência prevista neste artigo. 

(...) 

§ 12 Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores 
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públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados 

para o regime geral de previdência social." 

Face a todas essas modificações, o STF entendeu que o novo texto constitucional 

deixou de admitir a cobrança sobre os inativos. Assim, declarou ser inconstitucional a Lei 

Federal nº 9.783/99, que instituía a contribuição sobre inativos no âmbito do serviço público 

federal, ao julgar a ADIn nº 2.010-2/DF. 

O exame da referida ADIn permite que se observe que a inconstitucionalidade não 

foi declarada com fundamento na violação a direito adquirido dos inativos à não incidência de 

contribuição previdenciária, mas sim, especificamente, em razão da modificação 

constitucional trazida pela EC. nº 20/98, que impedia a cobrança.  

 

7.2.3 ADIn 3.105 e ADIn 3.128: a não alteração do entendimento do STF sobre o direito 

adquirido 

 

Com o advento da Emenda Constitucional nº. 41/2003, e com o julgamento das 

ADIns 3.105 e 3.128, inaugura-se a terceira fase no tocante à posição do STF sobre a 

constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre os servidores inativos. 

O Conselho Nacional dos Membros do Ministério Público- CONAMP e a 

Associação Nacional dos Procuradores da República- ANPR, ajuizaram no STF Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar –– respectivamente, ADIn 3.105 e 

ADIn 3.128 ––, pedindo, ambas, a declaração da inconstitucionalidade do art. 4º da Emenda 

Constitucional nº. 41, de 19 de dezembro de 2003. 

Alegaram que a norma impugnada contrariava, dentre outros dispositivos 

constitucionais, ao disposto no art. 5º, inciso XXXVI da CF, uma vez que houve afronta ao 

direito adquirido dos servidores inativos à não incidência da contribuição previdenciária. 
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Argumentaram que os servidores públicos aposentados e aqueles que reuniam os requisitos 

necessários à inatividade, antes da promulgação da Emenda Constitucional nº. 41/2003, 

estavam submetidos, quando das suas aposentadorias ou do momento em que poderiam se 

aposentar, a regime previdenciário que não tinha caráter contributivo ou solidário (antes da 

Emenda Constitucional nº. 20, de 15 de dezembro de 1998), ou apenas tinha caráter 

contributivo (depois dessa mesma Emenda Constitucional nº. 20, de 1998). Assim, em 

decorrência de tais circunstâncias, tinham eles incorporado a seu patrimônio o direito de não 

contribuírem para a Previdência Social. 

Os ministros Eros Grau, Gilmar Mendes, Carlos Velloso, Joaquim Barbosa, 

Sepúlveda Pertence e Nelson Jobim, seguindo o voto do ministro Cezar Peluso, votaram pela 

cobrança da contribuição. Já a ministra-relatora Ellen Gracie e os ministros Carlos Ayres 

Britto, Marco Aurélio e Celso de Mello, votaram contra a cobrança. 

Em seu voto, o ministrou Cezar Peluso entendeu que a incidência da contribuição 

previdenciária sobre os inativos, permitida pelo art. 4º da Emenda Constitucional 41/2003, 

não violou o princípio constitucional da proteção ao direito adquirido. 

Partindo do pressuposto de que a natureza jurídica das contribuições 

previdenciárias é de tributo, argumentou-se que não poderia haver direito adquirido à não 

tributação sobre valores recebidos a título de proventos da aposentadoria, pois se assim fosse, 

haveria imunidade tributária absoluta aos inativos, sem previsão constitucional. 

A análise da decisão do STF, bem como de alguns de seus julgados pretéritos, 

citados no item anterior, conduz à conclusão de que aquela Corte Constitucional jamais 

entendeu ser inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos 

dos inativos em razão de violação ao direito adquirido. Sendo assim, pode-se afirmar que o 

STF não alterou o seu entendimento sobre o direito adquirido. 

Para que se possa fazer essa afirmação, parte-se do pressuposto de que a aceitação 



 97

da existência de direito adquirido dos inativos à não incidência de contribuição previdenciária 

envolve a afirmação da existência de direito adquirido a não sofrer tributação e da existência 

de direito adquirido a regime jurídico.  

Segundo o próprio STF, no direito constitucional brasileiro inexiste direito 

adquirido a não ser tributado, nem direito adquirido à permanência de determinado regime 

jurídico. 

No que concerne à inexistência de direito adquirido à não tributação, cumpre 

afirmar, inicialmente, que a contribuição previdenciária, como modalidade de contribuição 

para a seguridade social, tem natureza inequívoca de tributo, consoante entendimento do 

próprio STF. 

De acordo com esse entendimento, fora as hipóteses constitucionais de imunidade 

tributária, nenhum contribuinte tem o direito subjetivo de não vir a ser tributado no futuro ou 

de não vir a ter a sua tributação majorada. Reconhecer direito adquirido aos inativos de não 

sofrerem tributação importaria instituir uma imunidade tributária sem previsão constitucional. 

O julgamento das ADIns 3105 e 3128 não representou a primeira vez que o STF 

entendeu inexistir direito adquirido à não tributação. Essa questão já foi enfrentada pelo 

Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIn 2010-2/DF, em que se discutia a 

constitucionalidade de dispositivo legal que majorava a contribuição de seguridade social dos 

servidores ativos.  

A linha de argumentação exposta, adotada pelo Supremo Tribunal Federal, 

significa que, segundo a Corte Política, o contribuinte não tem o direito de opor ao Poder 

Público pretensão visando a obstar o aumento de tributo. 

Quanto à inexistência de direito adquirido a regime jurídico, são também 

pertinentes algumas considerações. 

Primeiramente, deve-se esclarecer que a afirmação de que o inativo não pode ser 
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chamado a contribuir, por não ser mais servidor e por ter cessado sua relação com a 

Administração Pública, não é tecnicamente correta. 

O ato válido da aposentadoria constitui um ato jurídico perfeito. Assim, uma vez 

praticado, já não poderá mais ser desconstituído nem ter os seus efeitos suprimidos por ato 

normativo novo. Da mesma forma ocorre com os direitos constituídos pelo aposentado. Eles 

não poderão ser retirados do patrimônio jurídico do servidor. 

Os inativos têm o direito de revisão de proventos e pensões na mesma proporção e 

na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. 

Ademais, os inativos têm estendidos a eles quaisquer benefícios e vantagens posteriormente 

concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 

reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência 

para a concessão de pensão. 

Vale também destacar que o regime jurídico dos aposentados não é, a rigor, 

previdenciário, mas administrativo. O valor dos proventos no regime próprio é definido por 

um ato do Estado que, mediante lei, unilateralmente o fixa. Logo, a aposentadoria do servidor 

público, no regime que vigora hoje, não é uma contraprestação previdenciária, mas, sim, a 

continuidade da situação de ativo. 

Assim, se os proventos não são reajustados para preservação do valor real (CF, 

art. 201, § 4º), mas são revistas em paridade com os ativos, acrescidos de benefícios e 

vantagens posteriormente a este aplicáveis, não se pode dizer que a relação dos inativos com a 

administração pública cessou. 

Destarte, se a relação persiste e surge a necessidade de modificar o regime 

jurídico de financiamento, não há direito adquirido a mantê-la perpetuamente inalterada, 

tendo, inclusive, o STF já se manifestado outras vezes nesse sentido. 

Portanto, tendo a Corte Constitucional pátria sempre entendido que inexiste direito 
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adquirido a não sofrer tributação, bem assim que inexiste direito adquirido a regime jurídico, 

conclui-se que o STF jamais entendeu haver direito adquirido dos inativos à não incidência de 

contribuição previdenciária, o que implica dizer que resta inalterado o entendimento do STF 

sobre o instituto do direito adquirido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O legislador constituinte derivado desejou, inequivocamente, que o 

aposentado não contribuísse para a previdência, ao aprovar a Emenda n.º 20, de 

1998. Quanto ao segurado da previdência geral o texto final assim o expressou, na 

redação do inc. II do art. 195 da Constituição Federal, in fine: "II - do trabalhador e 

dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre 

aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de que trata o art. 201."  

As notas precedentes decorreram, além de outras, da preocupação 

central de examinar o enquadramento constitucional da Lei nº 9.783, de 28 de 

janeiro de 1999 no regramento introduzido pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998, principalmente no que se refere ao encargo criado para os aposentados. As 

incompatibilidades apontadas emergiram como as mais evidentes. Sem embargo, 

outras poderão surgir do exame percuciente pelos doutrinadores e por todos aqueles 

que carregam a responsabilidade de interpretar, aplicar e construir o Direito.  

Não se afasta, também, o apontamento de discrepâncias com outros 

dispositivos e princípios da Carta Magna. O escopo desse trabalho é, basicamente, 

demonstrar que as alterações trazidas pela Emenda nº 20 de 1998 ao regime de 

aposentadoria dos servidores públicos foi de tal monta que a inelutável 

obsolescência condenou ao desuso todo o arsenal doutrinário e jurisprudencial que 

antes informavam o conceito de prêmio que embasava o antigo regime. O conceito 

previdenciário, contributivo e atuarial que agora fornece os alicerces para o novo 

regime estão a desafiar a argúcia e a ciência jurídica para a construção de um novo 

referencial interpretativo. As apontadas incongruências da Lei nº 9.783 decorrem, 
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basicamente, da incapacidade (ou impossibilidade prática) dos legisladores em 

atentarem para isso. Coube ao Poder Judiciário restabelecer a normalidade jurídica, 

para segurança dos cidadãos e gáudio dos que foram diretamente atingidos pela 

malsinada lei. 

Outra questão suscitada no transcorrer deste trabalho teve em mira 

investigar acerca da constitucionalidade da exação instituída pela Emenda 41/2003. 

Nesse sentido, não só questionamos a juridicidade da cobrança instituída, 

mas até mesmo o suporte lógico da nova espécie tributária. 

Dessa forma, procurou-se, antes mesmo de indagar em torno da 

inconstitucionalidade da exação, demonstrar sua incoerência no plano lógico. 

É que, a contribuição previdenciária instituída pela Emenda Constitucional 

41/2003 desafia, a um só tempo as normas de Direito, e até mesmo as regras da 

inteligência, já que o dispositivo nada mais previu que a cobrança de imposto 

destinado a um fim a que jamais vai atingir o inativo, pois, sua finalidade é 

exatamente custear os benefícios que estes já auferem por terem contribuído em 

épocas pretéritas. 

Assim, desnecessária mesmo seria a lógica do ius para evidenciar o 

abuso, o disparate da cobrança. 

Todavia, conforme se denota no texto que ora expomos, a maior parte 

dos argumentos para refutar de vez por todas a nova exação encontra-se no 

confronto entre as diretrizes trazidas pela Emenda Constitucional 41/2003 e as 

normas-princípio existentes na própria Constituição Federal de 1988. 

Nessa ordem de idéias, inegável que a atual Carta Polílica, e isso ficou 

bem assentado, possui núcleo imodificável que ao poder constituinte reformador é 

vedado inovar, tendo o constituinte originário mesmo impossibilitado qualquer 
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tentativa de reforma tendente à abolição de alguns princípios da própria Carta, o que 

a doutrina vem denominando cláusula pétrea. 

A Emenda Constitucional 41/2003, no aspecto ligado ao tema em estudo, 

restou demonstrado, padece de vários vícios, os mais graves ligados exatamente ao 

desrespeito à limitação imposta pelo legislador constitucional originário, uma vez que 

este estabeleceu taxativamente não ser possível a edição de Emenda tendente a 

abolir direitos e garantias individuais, a exemplo dos consignados no art. 5º, inciso 

XXXVI da CF. 

Para entendimento e análise do tema foi necessária ainda breve 

exposição sobre a evolução legislativa da exação, notadamente a partir da 

promulgação da atual Constituição, passando pela frustrada tentativa de 

implantação do tributo em 1998, por ocasião da primeira Emenda Constitucional da 

Previdência, até a data da Emenda n° 41/03. 

Não é despiciendo relembrar que o Estado-Fisco, voraz por arrecadar, 

não raras vezes institui em desfavor do cidadão-contribuinte, como no caso em 

apreço, exações desautorizadas e excessivas, e, a par disso, sempre foi 

recomendável a imposição de limites em sua atividade arrecadatória e legislativa. 

E, confrontando o mandamento fundamental contido no art. 5º, XXXVI da 

CF/88 – que estabelece ser dever o legislador ordinário não atingir direitos 

adquiridos e atos jurídicos perfeitos – com o teor da Emenda Constitucional 41/2003, 

mormente o art. 4º desta, não há dúvidas de que a exação, desprestigiando tais 

valores impostos em prol da segurança jurídica, deve ser reputada por 

inconstitucional. 

É que – resumindo nosso pensar sobre o tema – não é possível a lei (em 

sentido amplo) instituir uma contribuição social a ser cobrada de quem já está 
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aposentado, antes da criação desse tributo, ofendendo abertamente ato jurídico 

perfeito. 

Vale ainda noticiar que, em tendo sido a questão debatida no Supremo 

Tribunal Federal, nos autos da Adin 3.105/04, a Corte Suprema, ao nosso ver, 

adotando posicionamento mais político que jurídico, rechaçou a tese da 

inconstitucionalidade, declarando a cobrança constitucional, e, no mesmo 

julgamento, por unanimidade, declarou inconstitucionais os índices de "cinqüenta por 

cento do" e "sessenta por cento do" previstos no parágrafo único do mesmo art. 4º. 

Esse julgado representa verdadeiro retrocesso para o Estado de Direito, 

vez que preteriu em prol do fortalecimento do Caixa da Previdência refuga a 

princípios basilares do Estado Democrático de Direito. 

Voltando à análise da coerência da exação, forçoso reconhecermos que 

do ponto de vista lógico, se o Poder público deseja impor uma nova contribuição 

previdenciária aos inativos deveria criar um novo benefício que a justifique, dado o 

caráter retributivo do sistema contributivo, segundo o qual sem causa suficiente não 

se justifica a majoração ou a instituição da contribuição previdenciária. 

Por fim, e para resumir todo o trabalho, podemos afirmar que a 

inconstitucionalidade da prestação restou patenteada, seja por desrespeitar os 

direitos adquiridos e atos jurídicos perfeitos, ou ainda por ausência de motivação 

jurídica, eis que trata-se de tributo de natureza vinculada a uma atuação estatal. 

A considerar-se, todavia, a contribuição previdenciária como espécie 

imposto, a cobrança padeceria do vício da bitributação (bis in idem), portanto, 

igualmente injurígena. 

A falta de causa suficiente para a instituição da contribuição é evidente, 

uma vez que no regime de previdência de caráter contributivo deve haver, 
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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.  

O paradoxo da instituição de tão malfazeja cobrança é que surgiu 

praticamente em conjunto com a Lei 10.741/03 (Estatuto do idoso) aprovada pela 

mesma legislatura que institui a exação em desfavor dos aposentados, em sua 

grande parte comporta por pessoas da terceira idade. 

Resta-nos a expectativa de, no futuro, o Congresso exercendo seu 

verdadeiro papel legislativo – mormente o de impor limites ao Poder Executivo – 

possa reproduzir norma que restabeleça a situação, respeitando a vontade política e 

jurídica do constituinte originário. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 105

REFERÊNCIAS 
 

BASTOS, Celso Ribeiro. Dicionário de Direito Constitucional . São Paulo: Saraiva, 
1994, p. 43. 

BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico.  trad. Maria Celeste C. J. 
Santos; rev. téc. Cláudio de Cicco; apres. Tércio Sampaio Ferraz Junior. 10. ed. 
Brasília: Editora Universidade, 1997, pág. 60. 

BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado . 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 272 

BRASIL. Constituição Federal (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil . Brasília, DF: Senado, 1988. 

BRASIL. Ministério da Previdência Social. Disponível em: < 
http://www.previdenciasocial.gov.br/reforma/verdade.htm>. Acesso em 20.01.2005.  

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Constitucional. Medida Cautelar na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 1.441-DF . Requerentes: Partido dos 
Trabalhadores e outros. Requerido. Presidente da República. Relator: Ministro 
Octavio Galloti, Brasília, DF, 28 de junho de 1996. STF, Brasília, 2005. Disponível 
em: <http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/htm>. Acesso em: 20 abr. 2006.  

______.______. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionali dade nº 
1.430-BA . Requerentes: Partido Comunista do Brasil e outro. Requeridos: 
Governador do Estado da Bahia e Assembléia Legislativa do Estado da 
Bahia.Relator:Ministro Moreira Alves, Brasília, DF, 01de julho de 1996. STF, 
Brasília,2005.Disponível em: <http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/htm>. Acesso em: 
20 abr. 2006 

CARMO, César Romero do. A taxação dos inativos e as inovações da Emenda 
Constitucional nº 41/2003 . Jus Navigandi , Teresina, ano 10, n. 915, 4 jan. 2006. 
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7750>. Acesso em: 

18 jun. 2006. 

CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário . 9. ed. São 
Paulo: Malheiros, 1997. p. 345. 

CASTRO, Roberto Barbosa de. A contribuição previdenciária para inativos e 
pensionistas em face da EC 20/98 . Jus Navigandi , Teresina, ano 3, n. 30, abr. 
1999. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1456>. Acesso 
em: 18 jun. 2006. 



 106

COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro . 8. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2005. 

______. A tributação dos inativos. Revista Dialética de Direito Tributário  nº 103, p. 
168. 

FERREIRA, Sérgio de Andréa. Reforma da previdência e contribuição dos 
inativos . Belo Horizonte: Fórum, 2003. 

FERREIRA, Sérgio de Andréa. Reforma da previdência e contribuição dos 
inativos . Belo Horizonte: Fórum, 2003, p. 73. 

Jornal Folha de São Paulo, edição de 20.7.2003, p A-8. 

BARROSO, Luís Roberto. Temas de direito constitucional . 2. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2002. 

MACHADO, Hugo de Brito. Contribuição social dos aposentados – Lei 9.783/99 – 
inconstitucionalidade . Revista dialética de direito tributário, n. 45, junho/1999. 

MACHADO, Hugo de Brito. Contribuição social dos aposentados – Lei 9.783/99 – 
inconstitucionalidade. In Revista dialética de direito tributário , nº 45, julho/99.  

MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de direito previdenciário . Tomo I – Noções 
de direito previdenciário. São Paulo: LTr, 1997. p. 272.  

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social. 16. ed. São Paulo: Atlas, 
2000. p 294. 

______.______. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 74-75. 

MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno . 10. ed. Revista, atualizada e 
ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. 

MELO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo . 20. ed. 
Revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2006. 

MODESTO, Paulo. A reforma da previdência e as peculiaridades do regime 
previdenciário dos agentes públicos. Revista Brasileira de Direito Público  2:141, 
p. 144. 



 107

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional . 13. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 
368. 

RAGHIANT NETO, Ary. O poder reformador e seus limites. Análise crítica do § 3º, 
art. 114, CF/88, acrescentado pela EC nº 20/98. Jus Navigandi , Teresina, ano 8, n. 
436, 16 set. 2004. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5693>. Acesso em: 18 jun. 2006. 

ROCHA, Luiz Alberto. Da inconstitucionalidade da contribuição previdenciária dos 
servidores inativos . Jus Navigandi , Teresina, ano 2, n. 25, jun. 1998. Disponível 
em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1451>. Acesso em: 18 jun. 
2006. 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo . 24. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2005, p. 434. 

SILVA, José Afonso da. Poder constituinte e poder popular . São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 229. 

TELHO, Eloína Corrêa Gomes Moreira de Mendonça; CUNHA, Ludmila Alves da. 
Apontamentos sobre a contribuição previdenciária dos inativos. Jus Navigandi , 
Teresina, ano 9, n. 494, 13 nov. 2004. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5912>. Acesso em: 18 jun. 2006. 

 
 


