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Abordamos neste trabalho uma série de questões relativas à então Medida Provisória 1.723, 

ora convertida na Lei.9.717, de 27 de novembro de 1998.  

a) Quanto à natureza de "normas gerais", que a Lei se arroga ser, indaga-se  

O que se entende por normas gerais? As disposições que não se caracterizarem como 

normas gerais não estariam se constituindo em ofensa à autonomia de Estados e Municípios 

e, assim, à própria Federação? 

Diz a Carta da República: 

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

sobre: (...) 

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; (..) 

§ 1.º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer 

normas gerais. 

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

suplementar dos Estados. 

A iluminação da norma revela que na verdade a competência dos Estados está condicionada 

à exclusiva competência federal para instituir contribuições sociais para o suporte de tal 

atividade (art. 149), salvo no tocante à previdência e assistência social dos servidores 

estaduais e municipais (art. 149, parágrafo único) 1.  Assim, com exceção deste último caso, 

a competência concorrente é frustrada, pela exclusividade meios de suporte previstos para 

tais atividades.  

Simultaneamente, a competência para dispor apenas sobre normas gerais encontra um 

específico limite no parâmetro federativo. A organização dos serviços de previdência e 

assistência social dos servidores estaduais e municipais se insere numa esfera que é própria 

de cada ente político, na qual a interferência da União deve ser avaliada com o maior 

contenção. Quando se deve preservar o pacto federativo como um nódulo barisférico da 

 
1 Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio 

econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas 

respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, 

§ 6.º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício 

destes, de sistemas de previdência e assistência social. 



Constituição 2, é impossível indulgir  com a excessiva especificidade das normas "gerais" 

da União.  

O que são 'normas gerais"? Diz Manoel Gonçalves Ferreira Filho: 

'Não é fácil conceituar 'normas gerais" pelo ângulo positivo. Pode-se afirmar, e 

corretamente, que "normas gerais" são princípios, bases, diretrizes, que hão de presidir todo 

um subsistema jurídico. Sempre haverá, no entanto, em face de casos concretos, dúvida até 

onde a norma será efetivamente geral, a partir de onde ela estará particularizando 

Mais fácil é determinar o que sejam "normas gerais" pelo ângulo negativo. Quer dizer, 

indicar os caracteres de uma norma que não é "geral'; é consequentemente, específica, 

particularizante, complementar." 3  

Respondendo à questão: não obstante ser difícil caraterizar, em tese, o que sejam normas 

gerais, no caso específico em que tais normas resvalam pelo princípio federativo, o 

parâmetro deve ser tomado com grande economia, e qualquer especificidade, não 

informada pelo princípio da necessidade,  deverá ser tida como inconstitucional.   

Em especial, há que se repelir como incompatíveis com a noção de "normas gerais" as 

regras específicas - parâmetros e diretrizes gerais - a serem baixadas pelo MPAS  segundo 

o art.9, II da Lei  em comento. Com efeito, em sua especificidade, tais normas 

regulamentares conflitam precisamente com a proibição de sejam de natureza "específica, 

particularizante, complementar", como indica Manoel Gonçalves Ferreira Filho.  

É certo que no caso de instituições de previdência privada, existe a competência federal 

para o estabelecimento de normas de aplicação de recursos, para  a manutenção de capital 4. 

O fundamento de tal intervenção, porém, é a tutela do uso da economia popular pelo setor 

privado. No caso de instituições ou órgãos de previdência púbica dos Estados e Municípios, 

porém, tal intervenção é descabida, pela própria natureza de entes públicos de outra esfera 

da Federação.  

Para estas, a competência da União é de estabelecer normas gerais, não de intervir na 

economia. A natureza do poder da União é diverso, e diversos seus efeitos e limites.  

Note-se, por fim, que quanto à instituição de qualquer órgão regulador ou fiscalizador da 

Previdência, a Carta da República exige lei complementar. Assim, mesmo se pudesse a 

União regular a previdência pública dos Estados e Municípios, através de um órgão central 

fiscalizador, a forma da lei ordinária seria inadequada 5.  

 

b) Quanto à inaplicabilidade de normas eventualmente inconstitucionais, pergunta-se : 

 
2 Art. 60 (...)  § 4.º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir (...)  I - a forma 

federativa de Estado; 

3 Comentários à Constituição Brasileira de 1988, Saraiva, 1988, v.1. p. 195-6 

4 Art. 21. Compete à União: (...) VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de 

natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de 

previdência privada; 
5 Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do 

País e a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, 

sobre: (...)II - autorização e funcionamento dos estabelecimentos de (...)  previdência, bem como do órgão 

oficial fiscalizador e do órgão oficial ressegurador; 

 



No que tange à disposições claramente inconstitucionais pode-se deixar simplesmente de 

cumprir a MP? 

A resposta a essa pergunta envolve complexas questões de fato, de prudência, e de direito. 

Note-se que a norma é federal, dentre aquelas que o Prefeito não tem a iniciativa de 

suscitar, em ação direta, a inconstitucionalidade em face da Carta da República. Embora 

exista sólido, ainda que não unânime,  entendimento jurisprudencial e doutrinário de que se 

podem deixar de aplicar normas claramente inconstitucionais, este poder é tanto mais 

efetivo quanto caiba à própria autoridade que tem a iniciativa de inaplicar a norma o poder 

de questioná-las em juízo direto. A prudência indica que se deva procurar, sempre que 

possível, o apoio de provimento liminar suspendendo a eficácia da norma pela duração da 

ação direta.  

Note-se que a não aplicação de norma usualmente resulta apenas em uma situação em que a 

autoridade, que não a aplica, fica sujeita apenas à coerção judicial para fazê-lo. As sanções 

penais eventualmente existentes para o não cumprimento encontram um excludente 

relevante na aparência de inconstitucionalidade.   

Coisa diversa se tem na lei em comento. No caso,  a lei prevê sanções para sua não 

aplicação pelos outros entes da federação: no art. 7º as de retenção de repasses voluntários e 

outros benefícios da  União; no art. 8º, a equiparação da responsabilidade dos dirigentes da 

previdência pública estadual e municipal aos parâmetros disciplinares aplicáveis aos 

administradores da previdência privada.  

A instituição de um regime fiscalizatório por parte da União sobre os entes federados 

também dificulta  a escolha pela não aplicação da norma. Mesmo se se tenha indicado a 

provável natureza  inconstitucional de tal fiscalização, certo é que tal competência 

implicara na aplicação das sanções referida pelo art. 8º da Lei em comento, as quais terão 

eventualmente de ser questionadas, caso a caso quanto a essa mácula constitucional.  

Assim, ainda que em teoria possível, a simples não aplicação das normas inconstitucionais 

da lei em análise pela autoridade municipal, traria embaraços e incertezas quanto à 

aplicação de sanções institucionais e pessoais, sem falar do fato de que, sem o abrigo de 

uma liminar em ação direta, ficariam as autoridades sujeitas à fustigação por mandados de 

segurança, ações populares, e outros meios de aplicação judicial da lei.  

 

c) Quanto à responsabilidade do pagamento dos benefícios:  

A quem compete o pagamento de aposentadorias e pensões de servidores públicos? 

 A sistemática da lei prevê  dois regimes: o chamado regime próprio, em suas modalidades 

que adiante se verão; e o regime geral.  

No primeiro, os benefícios são pagos pelo próprio ente estadual ou municipal, por sua 

administração direta, ou algum ente a ela pertinente. As fontes de recursos são 

contribuições dos próprios servidores, ativos ou não, e de recursos oriundos do próprio 

Tesouro local.  

No caso de pagamento pelo regime geral, as contribuições dos servidores locais e os 

repasses das administrações estaduais e municipais serão feitos  ao sistema da União. 



O regime próprio é facultativo para aqueles estados ou Municípios que satisfaçam os 

requisitos mínimos da lei; por exemplo, numero mínimo de segurados (art. 1º IV). Volume 

de receita própria (art. 1º,  parágrafo único). A constitucionalidade de tais requisitos será 

abaixo avaliada.  

Para os demais, cabe a submissão ao regime geral,  com remessa dos respectivos  recursos 

da esfera local para a da União. 

 

d) Pergunta-se  quanto à questão  da contribuição e do regime geral:  

Ao dizer que União, Estados e Municípios poderão cobrar contribuição previdenciária de 

seus servidores, a Constituição dá a entender que compete a cada qual o pagamento dos 

benefícios de seus próprios servidores. Seria possível, então, remeter, mediante exigência de 

condições que não podem ser cumpridas, esta competência para o INSS, extinguindo o 

regime próprio? 

A Carta da República prevê (art. 6º ) que - do ponto de vista do beneficiário,  a garantia 

previdenciária é um direito social, sendo que, para os servidores, a aposentadoria integral 

ou proporcional é assegurada (art. 40). O art. 149, parágrafo único dá poderes aos Estados e 

Municípios para criar contribuições, cobradas de seus servidores, para custear sistemas 

previdenciários - sem exigir, porém que sejam tais sistemas próprios ou alheios.  

Da articulação de tais normas se depreende: 

a) O servidor,  como qualquer trabalhador, tem direito à proteção previdenciária. 

b) Para o servidor, tal proteção é de proventos integrais ou proporcionais.  

c) Os Estados e Municípios têm direito (mas, na Carta, não têm dever) de cobrar 

contribuições de seus servidores para custeio de seu sistema de previdência.  

Não existe, no texto constitucional, imposição de que tais garantias - da previdência e da 

integralidade ou proporcionalidade de proventos - sejam asseguradas mediante um regime 

próprio.  

Inúmeros detalhes são necessários para que se compatibilize o regime impositivo próprio 

(pois carece a União, à luz do sistema em vigor, competência para tributar por sua 

contribuição os servidores não celetistas dos entes estaduais e municipais 6) e a assunção 

pela União do regime geral. Mas, no ângulo constitucional, não parece haver exigência de 

que o Município tenha de manter seu regime próprio. 

O que também não parece ter suporte constitucional, nem ser próprio do tecido de norma 

gerais, é a obrigação, imposta aos Estados e Municípios, de extinguir seu regime próprio 

em prol do regime geral. Tal determinação, que pode ter racionalidade à vista de um 

sistema central mais forte e íntegro, encontra porém barreira no princípio federalista, que 

assegura a cada ente federado o poder de organizar seus serviços, obedecidas as 

determinações da Carta da República.  

 

E quanto à eficácia imediata das normas da lei, pergunta-se :  

 
6 Art. 40 (...)§ 6.º As aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais serão custeadas com recursos 

provenientes da União e das contribuições dos servidores, na forma da lei. 



A expressão “deverão ser organizados” atinge os regimes anteriores à MP? 

A pergunta se refere ao artigo inicial da Lei:  

 

Art. 1º Os regimes próprios de previdência social 

dos servidores públicos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos 

Estados e do Distrito Federal deverão ser 

organizados, baseados em normas gerais de 

contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu 

equilíbrio financeiro e atuarial, observados os 

seguintes critérios: 

A resposta à indagação vem em dois planos: o da técnica legislativa, e o da 

constitucionalidade. 

No que se tratam realmente de normas gerais, as da Lei em comento se aplicam 

imediatamente, obrigando mesmo os sistemas já em vigor 7. Certo é que o novo sistema,  

que dirige, mas não substitui, as normas locais, não prescinde do processo legislativo local. 

Assim, a imediata aplicação das normas gerais - que realmente o sejam - retira a eficácia da 

norma local em contrário, mas não dá substância imediata a um regime substitutivo.  

Assim,  por exemplo, os benefícios incompatíveis com as normas gerais, no que o forem, 

deixam de ter amparo legal ao momento da promulgação da lei da União. Os benefícios e 

elementos que, encontrando amparo eventual em tais normas, não se leiam na lei local, não 

ganham porém vida legal.  

Já no plano constitucional, tais efeitos não existem, obviamente naquilo que a Lei em 

comento exceder o critério de "normas gerais".  Mesmo a imposição de "penalidades" para 

forçar o cumprimento das parâmetros legais não confere às normas,  que se opõem à lei que 

pune, a situação de incompatíveis com o sistema jurídico. Podem elas ser desconformes 

com o parâmetro federal, sem ser invalidas.  

Com efeito, dispositivos como os do Art. 7o da presente lei, que admite restrições nos 

fluxos voluntários de recursos da União,  caracterizam-se como meros instrumento de 

indução, com vistas a uma política de poupança pública tida como mais eficaz. Para que tal 

"sanção"  (a qual, ademais, merece reparos quanto a sua validade) tivesse o resultado mais 

veemente da subtração de feitos jurídicos da norma local, seria necessário que refletisse 

uma imposição, ou corporificasse um mandato, da Constituição Federal.  

Insistindo: mesmo se a União pudesse, sem ferir a Carta, estabelecer mecanismos de 

indução,  ou aparente punição, nos limites de sua competência, para propiciar ao reforço de 

um sistema de previdência pública centralizada, isso não tornaria a lei estadual ou 

municipal em contrário menos válida, e nem menos eficaz.  

 
7 Art. 24 (...)  § 4.º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no 

que lhe for contrário. O dispositivo se aplicaria no caso aso Municípios, em face do permissivo do art. 149, 

parágrafo único, de instituir regime próprio de previd6encia para seus servidores.  

 



Assim, é essencial determinar quais dispositivos da Lei são conformes,  ou permissíveis sob 

a Carta da República,  e em que proporção a competência da União é excedida, ao propor 

normas de indução. Isso se fará abaixo.  

 

f) Quanto ao inciso I do art. 1º  da Lei, que diz  

 

I - realização de avaliação atuarial inicial e em 

cada balanço, bem como de auditoria, por 

entidades independentes legalmente habilitadas, 

utilizando-se parâmetros gerais, para a 

organização e revisão do plano de custeio e 

benefícios; 

pergunta-se :  

O que seriam parâmetros gerais para organização e revisão do plano de custeio e benefícios? 

Parâmetros técnicos atuariais ou simplesmente as regras do INSS? 

Mais uma vez a resposta se dá em dois planos: o da simples exegese legal, e o da 

constitucionalidade do requisito.  

No plano de interpretação, há que se ler este inciso à luz do art. 9, II da Lei, no qual se 

determina que tais parâmetros serão baixados pelo MPAS. Assim, não se trata de mera 

consistência de parâmetros, como parte das regras de contabilidade pública, mas de 

conformidade ao standard não necessariamente do INSS, mas o baixado para a previdência 

pública dos Estados e Municípios.  

No plano da constitucionalidade é arguível que, enquanto normas complementares, tais 

parâmetros refugiriam à competência da União para baixar normas gerais. Enquanto tais 

parâmetros sejam apenas normas geralmente aceitas de contabilidade, ou seja, normas 

técnicas, seriam possivelmente exercício razoável dessa mesma competência. Assim, se tais 

parâmetros, quando emitidos, tiverem por pretensão o estabelecimento de normas contábeis 

de simples controle e demonstração de contas, não excederão a competência constitucional 

da união; mas se forem normas de organização ou de responsabilidade, estarão em excesso 

do seu escopo permissível.  

g) Quanto ao inciso III do mesmo art. 1o, que diz 

 

III - as contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios e as contribuições do pessoal civil e militar, ativo, 

inativo e dos pensionistas, somente poderão ser utilizadas para 

pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos regimes; 

 

Pergunta-se :  

 

A concessão de empréstimos e financiamentos a servidores tanto pode ser considerada como 

um benefício quanto uma aplicação de recursos. 

E compra de ativos (imóveis, ações etc.)? 



 

A norma é de destinação, e não de controle de aplicações. Outros dispositivos se voltam ao 

controle de aplicações, e provavelmente, a se julgar do que ocorre na previdência privada, 

muito mais detalhamento se terá nas instruções a serem  baixadas pelo MPAS, nos termos 

do art. 9, II da Lei, ou no estabelecimento de diretrizes para os fundos previdenciários pelo 

Conselho Monetário Nacional, segundo o art. 6º, IV.   

Note-se que a concessão de empréstimos é especificamente vedada pelo art. 6o, inciso V, 

que trata das restrições específicas aos fundos previdenciários. 

Como norma geral, a vedação da destinação de recursos a qualquer outro propósito, que 

não o de sustentar a Previdência parece ser constitucional, e, até mais, intuitivo.  

 

h) Quanto ao inciso V do mesmo art. 1o, que diz 

 

V - cobertura exclusiva a servidores públicos 

titulares de cargos efetivos e a militares, e a seus 

respectivos dependentes, de cada ente estatal, 

vedado o pagamento de benefícios, mediante 

convênios ou consórcios entre Estados, entre 

Estados e Municípios e entre Municípios; 

 

pergunta-se : 

 

Isto já está valendo para estranhos aos quadros, ou carece de regulamentação?  

Quais as regras que se lhes aplicam; a dos estatutários ou a dos celetistas com todos seus 

direitos? Qual a alíquota ? FGTS? 

A norma se divide em duas partes:  

1. a que determina a cobertura exclusiva pela Previdência Pública de titulares de cargos 

efetivos; 

2. a que proíbe o conveniamento ou consorciamento para fins previdenciários. 

 

A norma que determina que só efetivos podem ser cobertos pela Previdência Pública consta 

da Emenda no. 20, mas não encontrava amparo constitucional no momento em que foi 

editada a Lei. Assim, é a rigor inconstitucional, ainda que possivelmente tal 

inconstitucionalidade já não possa ser arguída em ação direta.  

Será tal dispositivo norma geral? Não o era, antes da consagração pela Emenda no. 20. 

Carece de norma local para sua aplicação? Após sua consagração, ou mais precisamente, 

com a vigência da Emenda, a norma em questão se aplica imediatamente, suprimindo 

qualquer norma da legislação local em contrário.  



Tratando-se de norma atinente a regime jurídico, sua aplicação é imediata, e não apenas aos 

servidores vinculados após sua promulgação; se ainda não concedido o benefício, cabe 

imediata cisão do servidor do regime do Previ-Rio, e sua vinculação ao regime geral.  

Por outro lado, a regra constitucional do art. 202 § 3º da Carta 8 assegurará a admissão do 

servidor assim excluído do Previ-Rio no regime geral, independentemente de devolução a 

ele das prestações já pagas, ou de aporte por ele ao regime geral das contribuições pelo 

período em que esteve vinculado ao Previ-Rio. A compensação entre regimes se fará na 

forma eventualmente estipulada em lei 9.  

 

i) Quanto ao inciso IX do mesmo art. 1º que diz 

 

IX - sujeição às inspeções e auditorias de natureza 

atuarial, contábil, financeira, orçamentária e 

patrimonial dos órgãos de controle interno e 

externo. 

 

Pergunta-se:  

Isso incluiria o Ministério da Previdência Social? 

 

O conceito de controle interno e externo é definido pelos documentos constitucionais com 

sendo intrínseco ao sistema local, pelo menos nos Municípios de São Paulo e Rio de 

Janeiro, os quais têm Tribunais de Contas próprios. Assim, controle externo é o exercido 

pelo Poder Legislativo, através do Tribunal de Contas 10 .  

No entanto, a previsão de acompanhamento, não de controle externo, no sentido técnico, 

pode ser encontrada no art. 9, I da Lei 11.  

 

j) Quanto ao parágrafo único do art. 1º, que diz 

 

 
8 § 2.º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na 

administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos sistemas de 

previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. 
9 Note-se que, porém, como o benefício assegurado pelo Previ-Rio era apenas de pensão, o que poderá 

suscitar eventualmente questionamentos do regime geral quanto ao benefício assegurado sob o art. 202 § 3º  
10 CF88, Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante 

controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal, na forma da lei. § 1.º O 

controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. § 2.º O parecer prévio, 

emitido pelo órgão competente, sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de 

prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal (...)  
11 Segundo tal dispositivo, ao MPAS compete  "a orientação, supervisão e o acompanhamento dos regimes 

próprios de previdência social dos servidores públicos" 



Parágrafo único - No caso dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, constitui requisito 

adicional, para organização e funcionamento de 

regime próprio de previdência social dos servidores 

públicos e dos militares, ter receita diretamente 

arrecadada superior à proveniente de transferências 

constitucionais da União e dos Estados. 

Pergunta-se ;  

Existe fundamento constitucional para isso? 

 

O dispositivo em questão aparenta ser inconstitucional por três distintas e cumulativas 

razões: 

1 Por não se constituir norma geral. O estabelecimento de requisitos como o do 

parágrafo único para constituição ou manutenção de um regime próprio é norma 

particularizante, incompatível com o estatuto de normas gerais.  

2 Por se constituir numa agressão flagrante ao princípio da autonomia dos entes 

federados.  Não existe nenhum lugar da Constituição que, em contraponto à regra da 

autoorganização de tais entes, se estabeleça uma limitação em sua capacidade de 

estruturar um regime previdenciário  próprio, com base na proporção de receitas 

próprias.  

3  Por não se distinguir qualquer razoabilidade na exigência, em face da restrição que 

impõe. Com efeito, a relação entre receitas próprias e receitas de transferência não 

tem relação direta com a capacidade de manter regime próprio, já por ser de 

natureza apenas eventual, em face de  uma estrutura previdenciária permanente; já 

porque outros índices de disponibilidade de recursos para a previdência poderiam 

ser igualmente ou até mais pertinentes; já porque, enfim, o regime pode ser 

sustentado, em tese, só pelas contribuições dos servidores... 

 

 

k) Quanto ao art. 2o, § 1º da Lei, que diz 

 

§ 1º - A despesa líquida com pessoal inativo e 

pensionistas dos regimes próprios de previdência 

social dos servidores públicos e dos militares de 

cada um dos entes estatais não poderá exceder a 

doze por cento de sua receita corrente líquida em 

cada exercício financeiro, observado o limite 

previsto no caput, sendo a receita corrente líquida 

calculada conforma e Lei Complementar nº 82, de 

27 de março de 1995. 

 

Pergunta-se :  

 



Pode uma lei federal determinar como Estados e Municípios gastam seus recursos de 

pessoal? Não seria uma ingerência na política de pessoal dos entes federados e, 

conseqüentemente um ataque à autonomia de Estados e Município? 

 

O limite constitucional de gastos com pessoal se encontra no art. 169 da Carta de 1988 12. 

Por tal dispositivo, lei complementar poderá estabelecer limites para  a despesa com pessoal 

ativo e inativo. A Lei em questão, LC no. 82, ou Lei Camata,  estabeleceu o teto global para 

despesas com ativos e inativos, sem fixar restrição específica para gastos com estes últimos. 

Assim o limite do art. 2, § 1º da Lei em análise não tem como suporte a lei complementar 

exigida pela Carta 13.  

Vale ainda notar que, pela própria Lei 82, a base de cálculo do limite para os Municípios 

não é a receita corrente líquida, mas a tão simplesmente a receita corrente.  

Assim, entendemos que, não atendendo aos requisitos formais dispostos na Constituição 

Federal para  a intervenção no regime de despesas de pessoal, a lei em comento se afigura 

como inconstitucional.  

 

l) Quanto ao art. 2º, § 4o da lei, que diz 

  

§ 4º - Antes de proceder a quaisquer revisões, 

reajustes ou adequações de proventos e pensões 

que impliquem aumento de despesas, os entes 

estatais deverão regularizar a situação sempre que 

o demonstrativo de que trata o parágrafo anterior, 

no que se refere à despesa acumulada até o mês, 

indicar o descumprimento dos limites fixados nesta 

Medida Provisória.  

pergunta-se : 

 

Que situação? 

Fica-se  impedido de proceder a reajustes e correções de pensões administrativamente? 

E nos casos de condenações judiciais (precatórios?) 

Uma vez mais, a análise tem de espraiar-se tanto no plano da constitucionalidade, quanto 

no da simples interpretação legal. Quanto à compatibilidade constitucional, a 

 
12 Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo único. A concessão 

de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, 

bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou 

indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: I - se houver 

prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela 

decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas 

públicas e as sociedades de economia mista. 
13  Note-se a existência do PLC nº 249/98, do Poder Executivo, que "Disciplina os limites das despesas com 

pessoal, na forma do artigo 169 da Constituição Federal" (Modifica a Lei Rita Camata).  



"regularidade" a que menciona a lei aponta para o caput  e para o § 1º deste  art. 2º, ou seja, 

para o limite de  contribuição de fundos do Tesouro à previdência pública, e o limite de 

12% das despesas com inativos. Como antes indicado, ocorrem inconstitucionalidades 

flagrantes quanto a esses pontos. 

Passado tal plano, note-se que o destinatário da norma é o ente público, em sua  atividade 

de programação e planejamento. Não há vedação a que se adquiram ou exercitem direitos 

de amparo legal ou constitucional, sob o argumento que, como condição oponível aos 

direitos individuais, haja a reestruturação do sistema contributivo  para adequá-lo aos 

parâmetros da Lei 9.717/98. Assim, as eventuais sanções ou melhor, conseqüências legais, 

do descontrole do funding da previdência se exercerão sobre o ente público que insuficiente 

se programou, mas nunca impedirão ao segurado adquirir o direito, ou exercê-lo de acordo 

com a lei em vigor ao momento da aquisição.  

Assim, deve-se respeito não só aos precatórios judiciais, mas também ao processamento 

administrativo dos pedidos referentes a direitos plenamente adquiridos. Se assim não fora, 

teríamos a possibilidade ilimitada de excusar-se o ente público de reconhecer ou deixar 

exercitar direitos individuais, sob o argumento de que ainda não modificara o regime de 

financiamento. Tal eventualidade ofenderia o princípio do substantive due process of law,  

de direto amparo constitucional 

É certo que, indulgindo na falta de planejamento, e se se admitisse a constitucionalidade 

das sanções previstas na Lei, o ente público e, eventualmente, seus  dirigentes,  estariam  

sujeitos às consequências previstas .  

 

m) Quanto ao art. 4º da Lei 9.717/98, que diz 

 

Art. 4º - A União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios deverão ajustar os seus planos 

de benefícios e custeio sempre que excederem, 

no exercício, os limites previstos no Art. 2º desta 

Medida Provisória, para retomar a esses limites 

no exercício financeiro subseqüente. 

  

pergunta-se :  

 

Seria necessária a aprovação por lei (municipal?) de cada alteração de alíquota?  

E se não for aprovada pela Câmara Municipal? 

É possível o corte de benefícios não constitucionais ( pecúlio, por exemplo)? 

O sistema tributário municipal, inclusive no tocante à contribuição prevista no art. 143, 

parágrafo único, da CF88, está sujeito à regra da estrita legalidade, e nem mesmo a 

intervenção intentada pela Lei 9.717/98 submeteria tal regime a um sistema substitutiva da 

União.  

O Poder Legislativo Municipal, de outro lado, é soberano no alcance de sua competência, e 

não está adstrito à aprovação das propostas que lhe forem remetidas pelo Executivo.  A 



regra da separação dos poderes sobrenada à Lei 9.717/98. Caso a Câmara Municipal rejeite 

um aumento de alíquota, as conseqüências legais da norma federal  se farão sentir - 

presumindo-se, apenas para argumentar, sua constitucionalidade.  

O corte de benefícios, ainda não configurados como direito adquirido, é sempre 

permissível. No entanto, há que se recordar o disposto no art. 194, parágrafo único, inciso 

IV da CF98, que estabelece como objetivo, mas não como um direito constitucional 

assegurado, a irredutibilidade do valor dos benefícios 14.  De outro lado, há que se lembrar 

também da irredutibilidade dos proventos, que tem específica previsão na Carta (art. 37, 

XV), os quais serão uma modalidade específica dos benefícios. 

 

n) Quanto ao art. 6º da Lei 9.717/98, que diz 

 

Art. 6º - Fica facultada à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, a constituição 

de fundos integrados de bens, direitos e ativos, 

com finalidade previdenciária, desde que 

observados os critérios de que trata o Artigo 1º e, 

adicionalmente, os seguintes preceitos:   

 

pergunta-se : 

 

O Fundo poderia coexistir com a autarquia, sendo por ela gerido, ou pressupõe a extinção 

dela?  

Cumpre distinguir, primeiramente, de que fundo estamos falando no art. 6º da Lei 9.717/98.  

Claramente tal "fundo" não se identifica com o disposto no art. 71 da Lei  Federal 4.320, 

que define: 

 

"Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, se 

vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a 

adoção de normas peculiares de aplicação".  

 

Com efeito, os "fundos" da Lei 9.717/98 não se resumem ao "produto de receitas 

especificadas", pois são "integrados de bens, direitos e ativos".   

Explicando-nos: o "fundo" da Lei 4.320 é de natureza meramente contábil, constituindo 

segregação de receitas com fim determinado.  

 
14 Art. 194, Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com 

base nos seguintes objetivos: (...) IV - irredutibilidade do valor dos benefícios.  



Notam J. Teixeira Machado Jr. e Heraldo Costa Reis, "A Lei 4.320 Comentada", 25ª ed., p. 

129: 

 

"São características dos fundos especiais, de acordo com o estabelecido no 

presente artigo: 

•  receitas especificadas – o fundo especial deve ser constituído de 

receitas específicas instituídas em lei ou outra receita qualquer, 

própria ou transferida, observando-se quanto a estas as normas de 

aplicação estabelecidas pela entidade beneficente. A Constituição da 

República veda a possibilidade da vinculação de impostos a fundos 

especiais, conforme disposto no art. 167, IV; 

•  vinculação à realização de determinados objetivos ou serviços – ao 

ser instituído, o fundo especial deverá vincular-se à realização de 

programas de interesse da Administração, cujo controle é feito 

através dos orçamentos e contabilidade próprios. A lei que instituir  o 

fundo especial deverá dispor sobre as despesas que serão financiadas 

pelas receitas; 

•  normas peculiares de aplicação – a lei que instituir o fundo especial 

deverá  estabelecer ou dispor sobre a destinação dos seus recursos; 

•  vinculação a determinado órgão da Administração" 

          

Já o "fundo" da Lei 9.717/98  presume não só uma regra de vinculação a uma aplicação ("de 

fins previdenciários"), mas também um sistema de imputação de direitos e obrigações, pois 

não se pode imaginar que seja integrados de bens, direitos e ativos, não existisse uma 

pessoa jurídica específica a quem se imputassem tais haveres. O "fundo" da Lei sob análise, 

assim, em muito se aproxima, ou mesmo se confunde, com a noção de fundo de previdência 

privada, que decorre da prática e da lei do setor.  

Importantíssimo para se depreender da natureza específica de tais fundos é a menção, que 

faz o art. 6º, III, a um dos seus requisitos essenciais15: o 'fundo" da Lei 9.717/98 não se 

reduz a simples destinação de receitas, mas exige um capital inicial.  

Configuram-se assim várias das características do ente fundacional: o patrimônio vinculado 

a um fim determinado é a mais flagrante delas.  

Vale, neste ponto, refletir por que razão a Lei 9.717/98 impõe maiores restrições à criação 

de tais fundos do que à simples manutenção de um sistema próprio de previdência com 

verbas do Tesouro. Concebido como um ente específico, ao qual são atribuídos haveres em 

capital inicial, o Fundo aparentaria ser mais auto-sustentável, dentro dos parâmetros 

atuariais. Para a proteção dos interesses dos segurados, que dependeriam primordialmente 

do capital e das fontes de recursos, cumpriria prescrever maiores exigências a essa 

modalidade previdenciária.  

 
15 III - aporte de capital inicial em valor a ser definido conforme diretrizes gerais; 



É bem verdade que a racionalidade de tal tratamento presume a inexistência, no texto da 

carta, do princípio de que a aposentadoria seria integral. Com tal garantia, o ente ao qual se 

vincula o servidor ativo aparece como devedor de tal direto, dele não se podendo excusar 

sob o argumento de insuficiência dos recursos assinalados ao "fundo" da Lei 9.717/98. 

Como fundo de aposentadoria "complementar", restaria a tal "fundo" um papel relevante, 

mesmo sob tais condicionantes; aplicável o princípio da integralidade dos proventos, a 

constituição de tais fundos, sob restrições consideráveis,  aparenta ser despropositado. 

Voltemo-nos a nossa questão específica: " O Fundo poderia coexistir com a autarquia, 

sendo por ela gerido, ou pressupõe a extinção dela?". No caso específico do Município do 

Rio de Janeiro, tem-se regime previdenciário misto: -se  constitui-se em fundo de pensão (e 

de outros benefícios); o Tesouro assume, até agora, o encargo das aposentadorias. 

A autarquia, que tem nítida natureza fundacional, é certamente um fundo de finalidades 

previdenciárias; mas, mesmo em sua atual conformação, provavelmente deixaria de atender 

algumas das exigências do art. 6º. Como uma primeira aproximação à resposta, caberia 

assim indicar que a autarquia corporifica um fundo previdenciário, mas não o fundo do art. 

6º e seus incisos da Lei 9.717/98. Quanto à eventual inclusão neste fundo das 

aposentadorias, com toda probabilidade isso configuraria o esbordamento do atual fundo.  

Duas considerações vêm, mais uma vez, à baila. A primeira, mais uma vez, é a apreciação 

da constitucionalidade dos requisitos dos incisos do art. 6º, eis que o permissivo do caput 

nada mais é do que a submissão às condições listadas.  A segunda consideração é, como 

indicado, os aspectos de direito intertemporal.  

Dos requisitos oferecidos, examinemos sua possível compatibilidade com a Carta de 1988.  

 

I - estabelecimento de estrutura técnico-

administrativa, com conselhos de administração e 

fiscal e autonomia financeira; 

II - existência de conta do fundo distinta da conta 

do Tesouro da unidade federativa; 

III - aporte de capital inicial em valor a ser 

definido conforme diretrizes gerais; 

IV - aplicação de recursos, conforme estabelecido 

pelo Conselho Monetário Nacional; 

V - vedação da utilização de recursos do fundo de 

bens, direitos e ativos para empréstimos de 

qualquer natureza, inclusive à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios, a entidades 

da administração indireta e aos respetivos 

segurados; 

VI - vedação à aplicação de recursos em títulos 

públicos, com exceção de títulos do Governo 

Federal; 

VII - avaliação de bens, direitos e ativos de 

qualquer natureza integrados ao fundo, em 

conformidade com a Lei nº 4.320, de 17 de março 

de 1964 e alterações subseqüentes; 



VIII - estabelecimento de limites para a taxa de 

administração, conforme parâmetros gerais; 

IX - constituição e extinção do fundo mediante lei; 

 

Nenhuma objeção se poderia fazer, em princípio, aos incisos I,II, VII e IX. O inciso III 

deve ser entendido, como já o foi, como uma característica dos fundos previstos no art. 6º, 

sem que tal constitua, verdadeiramente, uma imposição., a não ser quanto à fixação do 

valor do capital em normas gerais, impostas por ente da União.  

Já as regras de aplicação de recursos, determinadas pelo Conselho Monetário Nacional, 

assim como a outra norma de aplicação que veda os empréstimos, ainda que como meio de 

investimento do mutuante, parecem claramente excessivas da capacidade de intervenção da 

União e em detrimento do parâmetro federativo. Inexplicável, já por ostensivamente 

abusiva, é a determinação do inciso VI.  

Como já afirmado, o estabelecimento de normas gerais de compatibilidade e de isonomia 

de regimes previdenciários não se identifica com a intervenção no domínio econômico em 

prol da economia popular. Não cabe à União, a pretexto de baixa normas gerais,  

estabelecer para os Estados e Municípios critérios de disciplina de aplicação financeira, em 

tutela dos segurados.  

Assim, muitas são as censuras que se podem fazer ao regime do art. 6º, em bases 

constitucionais. A eficácia de tal censura, porém, passa pelas dificuldades de suscitar a ação 

direta de inconstitucionalidade inicialmente mencionadas.  

Quanto à questão de direito intertemporal, queremos crer que,  caso se tratasse aqui 

realmente de normas gerais, a aplicação da norma da União retiraria a aplicabilidade da 

norma local, suspendendo imediatamente a sua eficácia Neste caso, o efeito da norma 

superior seria lançar o sistema previdenciário num regime próprio, mas não pelo fundo do 

art. 6º ou, conforme o caso, obrigar a adoção do sistema geral. . Postulada, de outro lado, a 

simples inexistência  do atributo da generalidade, tal tiraria a capacidade da norma da 

União chocar-se com a regra local.  

Note-se, por fim, que os requisitos do art. 6º não impedem que o regime próprio preveja um 

fundo como o determinado pelo art. 71 da Lei 4.320, ou seja, fundo constituído de produtos 

de receita. Tal regime seria simples especialização do funding  direto pelo Tesouro, o que 

não está de modo algum vedado.  

 

 

o) Quanto ao art. 8º da Lei 9.717/98, que diz 

 

Art. 8º - Os dirigentes do órgão ou da entidade 

gestora do regime próprio de previdência social dos 

entes estatais, bem como os membros dos 

conselhos administrativo e fiscal dos fundos de que 

trata o art. 6º, respondem diretamente por infração 

ao disposto nesta Medida Provisória, sujeitando-se, 



no que couber, ao regime repressivo da Lei nº 

6.435, de 15 de julho de 1977, e alterações 

subseqüentes, conforme diretrizes gerais. 

 

pergunta-se :  

O período de adaptação (graça?) concedido pelo art. 7º aplica-se?  

A  Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977 estabelece regime administrativo e, também, penal 

contra dirigentes de entidades de previd6encia privada que excederem os limites legais para 

o exercício de usuas atribuições. A aplicação do regime de tutela da previdência privada 

aos administradores da previdência pública encontra o mesmo óbice de constitucionalidade 

já referido múltiplas vezes. Não cabe à União, à pretexto de fazer aplicar normas gerais, 

intervir na administração dos Estados e Municípios para tutela da economia popular.  

O absurdo de submeter um servidor de um ente público à disciplina administrativa de outro 

ente, pelo exercício de funções estritamente administrativas no primeiro daqueles,  de outro 

lado, atenta contra quaisquer vestígios do princípio federativo. Mesmo a repressão penal, 

ainda que de competência legislativa plena da União, ao invadir a regra de especificidade 

das administrações, encontraria um limite insuperável.  

Admitida, por suposição, a constitucionalidade do dispositivo, não está ele sujeito ao 

período de adaptação ou de graça.  

 

p) Quanto ao art. 9º da Lei 9.717/98, que diz 

 

Art. 9º - Compete à União, por intermédio do 

Ministério da Previdência e Assistência Social; 

I - a orientação, supervisão e o acompanhamento 

dos regimes próprios de previdência social dos 

servidores públicos e dos militares da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 

dos fundos a que se refere o art. 6º, para o fiel 

cumprimento dos dispositivos desta Medida 

Provisória; 

II - o estabelecimento e a publicação dos 

parâmetros e das diretrizes gerais previstos nesta 

Medida Provisória. 

 

pergunta-se :  

 

Ofensa à autonomia de Estados e Municípios ? 

 

Como já discorrido repetidas vezes, tanto a criação de diretrizes específicas - ainda que 

ditas "gerais", ofende à noção  do que sejam norma gerais para efeitos da carta da 



República, como o cometimento a um órgão da União da competência de supervisão 

(orientação, supervisão e o acompanhamento) de atividade administrativa própria dos 

Estados e Municípios é  absolutamente abusivo.  

Parece certa a inconstitucionalidades de tais dispositivos, e a resistência a qualquer 

intervenção pode ser objeto de controle difuso.  

Conclusão 

 

Respondendo às questões postas, desta forma, entendemos que a Lei 9.717/98 

frequentemente extravasa as lindes da constitucionalidade, e merece numerosos reparos. 

Tratando-se, porém, de norma da União,  fica à prova do instrumento da ação direta de 

inconstitucionalidade, aconselhando-se que, à falta de questionamento nesta ação própria, e 

de obtenção de liminar, abstenha-se a autoridade municipal de seu descumprimento.  

De outro lado, cabe aconselhar medidas de incentivo e participação na propositura de tais 

ações diretas pelos estados, ou, por exemplo, partidos políticos.  

Nos pontos indicados, cabe igualmente suscitar a inconstitucionalidade pelo controle 

difuso, resistindo, in casu, a aplicação da norma tida como abusiva.  

Cumpre, por fim, enfatizar que o rol de consequências estipuladas no art. 7º e 8º da Lei não 

esgotam sua eventual eficácia. Tomando por suposto a constitucionalidade de tal norma, a 

retirada da substância jurídica de qualquer regime local contrário poderia ser suscitada por 

instrumentos de implicação direta, como, por exemplo,  o mandado de segurança contra ato 

de autoridade local, a ação popular e a ação civil pública.  

 

.  


