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Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário

4ª Vara da Fazenda Pública da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE
- PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810267

Processo nº 0025763-68.2020.8.17.2001

IMPETRANTE: ASSOC PERNAMBUCANA DOS CAB SOLD POLIC E BOMB MILITARES

IMPETRADO: TATIANA DE LIMA NÓBREGA
 

 

 

 

 

DECISÃO

 

Trata-se de mandado de segurança coletivo, impetrado por associação regularmente constituída para
defesa de interesses solados e cabos da corporação militar estadual, visando, em sede de liminar, à
suspensão da exigibilidade de contribuição previdenciária, sobre aposentadorias e pensões de seus
associados, calculada sobre os proventos brutos recebidos.

Alega o Autor que a contribuição dos inativos somente pode ter como base de cálculo o valor que exceder
o teto do benefício pago pelo INSS, conforme art. 201 da CF, que hoje é de R$ R$ 6.101,06 (seis mil
cento e um reais e seis centavos), conforme Portaria nº 914 de 14 de janeiro de 2020, editada e publicada
pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

É a suma.

De início, observo que a Lei Complementar Estadual 423/2019, alterou o sistema previdenciário dos
servidores estaduais, passando a prever a cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor bruto dos
proventos, conforme art. 70, I:

I - no caso dos beneficiários vinculados ao FUNAFIN, o montante total dos vencimentos,
acrescidos das vantagens pessoais permanentes, ou de subsídios, oriundos dos cofres
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públicos estaduais, percebido efetivamente pelo segurado ou cuja disponibilidade
econômica ou jurídica foi por este adquirida;  (Redação alterada pelo art. 1° da  Lei

.)Complementar n° 423, de 23 de dezembro de 2019

Não obstante a previsão legal em contrário, cuido que há relevância nos fundamentos da inicial, haja vista
a dicção clara da Constituição Federal, art. 40, § 18:

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo
regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual
igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

Como se verifica, a Carta Magna fixou a baliza do teto do INSS para o início da base de cálculo de
contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade de servidores públicos, não podendo
a autoridade impetrada, ainda que em eventual obediência à lei complementar estadual, dispor de forma
diferente, em clara afronta ao princípio da legalidade.

Ante o exposto, com base no art. 7, III, da lei nº 12.016/09, defiro a liminar requisitada para determinar
que a autoridade impetrada, em relação aos proventos percebidos pelos substituídos processuais, somente
promova descontos no percentual de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre os valores
excederem o teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),  sob pena de
multa diária de R$ 50.000,00.

Notifique-se a impetrado para que preste as informações que entender pertinentes ao mandado de
segurança em epígrafe.

 

Dê-se ciência do feito à PGE.

 

P.R.I.

 

RECIFE, 10 de junho de 2020.

 

 

 DJALMA ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR

Juiz(a) de Direito
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