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Revoga dispositivos  da  Lei  Complementar  Nº
202, de 28 de dezembro de 2004.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 45
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

Art. 1º Fica revogado os parágrafos 5°, 10° e 11º do artigo 2° da Lei Complementar N° 202, de 28 de
dezembro de 2004.

Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

1. INTRODUÇÃO

Como se sabe, a partir da última reforma da previdência, implementada em fevereiro de 2.020 pela Lei
Complementar Estadual n° 654, de 19 de fevereiro de 2020, houve a alteração da Lei Complementar
Estadual n° 202/2004 onde os servidores aposentados e pensionistas do Estado de Mato Grosso passaram
a contribuir, com o percentual de 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e
pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de
previdência social. Esta é a disposição expressa do inciso II do Art. 2º da Lei Complementar n° 202, de 28 de
dezembro de 2.004, vejamos:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário
dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art.
40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o
limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência
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social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

Em que pese, via de regra, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidir sobres os
valores que superem o teto do INSS, sob a justificativa do "Déficit Atuarial do RPPS-MT", o Estado de Mato
Grosso tem descontado de seus segurados, o percentual de contribuição abaixo do limite máximo do INSS, a
depender dos valores de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão conforme a exceção
previstas nos § 5º ou § 10º do Art. 2º da Lei Complementar n° 202, de 28 de dezembro de 2.004:

Art. 2º (...)

(...)

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato
Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II
do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou
reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020)

(...)

§ 10 Para fins do disposto no § 5º deste artigo, a contribuição previdenciária dos aposentados e
pensionistas incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais),
quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 (nove mil reais). (Acrescentado pela LC 
700/2021)

(...)

§ 11 Os valores estabelecidos no § 10, serão atualizados anualmente, com base no índice de
revisão geral anual concedido aos servidores do Poder Executivo. (Acrescentado pela LC 
700/2021)

Neste contexto, o objetivo do Presente Projeto de Lei Complementar é revogar os parágrafos 5°, 10° e 11º
do artigo 2° da Lei Complementar N° 202, de 28 de dezembro de 2004, de modo que passe a valer a regra
geral contida no inciso II do Art. 2º da Lei Complementar n° 202/2004, ou seja, que os aposentados e
pensionistas do RPPS/MT passem a contribuir somente com a parcela dos proventos de
aposentadoria e pensão que superar o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social, conforme as fundamentações jurídicas a seguir alinhavadas.

 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA                                        

2.1.  DA INCONSTITUCIONALIDADE DA AMPLIAÇÃO DA BASE CONTRIBUTIVA DE
APOSENTADORIAS E PENSÕES E DA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – § 5º E §
10º DO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR N° 202, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2.004.

Conforme já exposto, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019, em especial o 149, §§
1º-A, por iniciativa do Poder Executivo Estadual, foi aprovada por este Parlamento a Lei Complementar n.
654/2020 que acrescentou o § 5º ao Art. 2º da Lei Complementar nº 202/2004 para ampliar a base
contributiva de aposentadorias e pensões dos aposentados e pensionistas do RPPS/MT.

Contudo, em razão da alteração do texto constitucional a nível Federal, a ASSOCIAÇÃO DOS
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MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB, e outros, propuseram Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI
6.255/DF, para declarar, dentre outros, a Inconstitucionalidade do §§ 1º-A do art. 149 da Constituição
Federal, com dispositivo idêntico ao § 5º da Lei Complementar N° 202, de 28 de dezembro de 2004.

Por conseguinte, o parecer exarado em 30/09/2021 pelo Exmo. Procurador Geral da República Sr. Augusto
Aras nos autos da ADI 6.255/DF entendeu pela inconstitucionalidade da ampliação da base contributiva de
aposentadorias e pensões e da instituição de contribuição extraordinária, previstas na Reforma da
Previdência (EC n. 103/2019), que incluiu os §§ 1º-A, 1º-B e 1º-C ao art. 149 da Constituição Federal.
Segundo consta no parecer da PGR:

“o alargamento da base da contribuição configura quebra da isonomia e da equidade existente
entre os regimes previdenciários, uma vez que, ao dispensar-lhes tratamento
normativo-constitucional diverso, reduz, sobremaneira, o alcance da imunidade conferida a
aposentados e pensionistas do regime próprio”.

(...)

“providência excepcional incorre, ainda, em afronta à dignidade humana, porquanto o avanço
indevido da tributação previdenciária sobre parcela remuneratória protegida pela Constituição
de 1988 compromete as condições de subsistência e independência daqueles grupos, na
medida em que diminui, excessivamente, seu poder aquisitivo”.

(...)

“Assim sendo, esse alargamento da base da contribuição configura quebra da isonomia e da
equidade existente entre os regimes previdenciários, uma vez que, ao dispensar-lhes
tratamento normativo-constitucional diverso, reduz, sobremaneira, o alcance da imunidade
conferida a aposentados e pensionistas do regime próprio”.

(...)

“Em face do exposto, opina o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA pelo não conhecimento
da ação quanto à ANAMATRA, à ANPT e à ANPR, e, no mérito, pela procedência parcial do
pedido para que seja declarada a inconstitucionalidade dos §§ 1º-A, 1º-B e 1º-C do art. 149 da
Constituição de 1988, incluídos pela Emenda Constitucional 103/2019 (...)”.

A propósito,sobre a quebra da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da equiparação entre os regimes
geral e próprio de previdência, o entendimento acima exposto encontra guarida na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, como se vê de trecho do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes no bojo da
ADI 3.128, a seguir transcrito:

Já para os que ficam sujeitos à regra permanente, está prevista, no § 18 do art. 40, a
imunidade até o limite máximo do benefício do regime geral de previdência. Esse limite,
nos termos da Constituição, parece ser um elemento forte de identificação entre os dois
regimes. É como se houvesse uma presunção, por parte do constituinte, de que, até esse limite
máximo do Regime Geral de Previdência Social, não poderia haver cobrança, por se estar
ainda no âmbito de um mínimo suficiente para a própria subsistência digna. (Grifos
nossos)

Imperioso consignar, que o parecer subscrito pelo Procurador Geral da República, nos autos da ADI
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6.255/DF ainda traz em seu bojo, trecho da Nota SEI 178/2019/CAT/PGACCAT/PGFN-ME, exarado pela
própria Procuradoria da Fazenda Nacional, ante a possibilidade de a novel exigência fiscal incorrer em
confisco, como se vê dos seguintes trechos da referida manifestação:

413. Importa também alertar para o risco de a definição da futura alíquota da contribuição
extraordinária prevista no art. 149, § 1º e § 1º-B, da proposta de EC a ser exigida dos
servidores ativos, aposentados e pensionistas eventualmente esbarrar na vedação ao
confisco, descrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, e já descrita pelo STF como
cláusula pétrea, a exemplo da ADI nº 2010 / DF.

(…)

415. Tendo em vista que a proposta de emenda constitucional ora sob apreço prevê a
possibilidade de instituição de contribuição extraordinária, a ser somada às já existentes
contribuições previdenciárias pagas pelos servidores ativos, e pelos aposentados e pensionistas,
cumpre-nos alertar para eventual possibilidade de vir a ser declarado o efeito
confiscatório da medida pelo Supremo Tribunal Federal, análise que deverá se dar à luz do
caso concreto quando da instituição da referida contribuição extraordinária pelos entes e
dependerá da carga tributária total.

Assim sendo, tendo em vista que o § 5º do Art. 2º da Lei Complementar N° 202, de 28 de dezembro de 2004,
que amplia a base contributiva de aposentadorias e pensões do RPPS/MT ser uma cópia fiel ao disposto no
do §§ 1º-A do art. 149, da Lei Maior, incluído pela Emenda Constitucional 103/2019, bem como  nos termos
do entendimento da Procuradoria Geral da República (Manifestação na ADI 6.255/DF), e Procuradoria da
Fazenda Nacional (Nota SEI 178/2019/CAT/PGACCAT/PGFN-ME), têm-se que tal dispositivo (§ 5º do Art. 2º
da LC N° 202/2004) também é INCONSTITUCIONAL!

Por esta razão, este parlamento estadual têm o dever de corrigir a tempo esta injustiça com os aposentados
e pensionistas do RPPS/MT, pois, além do vício de inconstitucionalidade, acima exposto, uma eventual
decisão que declare inconstitucional os dispositivos supracitados, poderá causar prejuízos aos cofres
públicos estaduais em razão da possibilidade de indenização/ressarcimento pelas quantias incidentes sobre
valores abaixo do teto da previdência, indevidamente retidas, a depender da modulação ou não dos efeitos
em ADI.

2.2. DA CONSTITUCIONALIDADE DO PRESENTE PROJETO DE LEI – INICIATIVA PARLAMENTAR

A Constituição Federal a respeito da previdência social, estabelece ser de competência legislativa
concorrente da União, Estados e do Distrito Federal, competindo a União a competência para legislar sobre
normas gerais, preservando a autonomia dos demais entes federados (art. 24, inciso XII e § 1º):

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

(...)

XII – previdência social, proteção e defesa da saúde;

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-à a estabelecer
normas gerais.
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Conforme demonstrado, essas regras são de competência legislativa concorrente entre a União, Estados e
Distrito Federal (Art. 24, XII da CF).

No que se refere à iniciativa deste projeto de lei, inicialmente, imperioso trazer à baila que a Lei
Complementar n° 700, de 09 de agosto de 2021, que acrescentou o §10 ao Art. 2º da Lei
Complementar n° 202 de 28 de dezembro de 2.004, dispositivo a que se pretende revogar na presente
propositura, é oriundo do Projeto de Lei Complementar n° 38/2021, que teve sua iniciativa por este
parlamento (lideranças partidárias).

Após a sua aprovação, por esta casa legislativa, o Projeto de Lei Complementar n° 38/2021, no que se
refere ao dispositivo em questão (§10 ao Art. 2º da LC n. 202/2004) foi sancionado pelo Governador do
Estado, demonstrando com este ato claramente a aquiescência do Poder Executivo Estadual quando
a iniciativa legislativa da Assembleia Legislativa para legislar a respeito.

Sobre este aspecto, corrobora neste sentido o parecer n. 1046/2021/CCRJ exarado pela Comissão de
Constituição Justiça e Redação desta Casa de Leis, favorável ao Projeto de Lei Complementar n° 38/2021:

“(...)

A proposição não possui reserva de iniciativa, podendo os integrantes do Parlamento
iniciar o processo legislativo, conforme dispõe o artigo 61 da Constituição Federal:

Art. 61 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da
República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da
República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

Esse dispositivo é de reprodução compulsória pelos Estados-Membros da Federação, e, aqui no Estado de
Mato Grosso, a Constituição o reproduziu em seu artigo 39:

Art. 39 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça e
aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

A Carta Estadual determina ainda que cabe à Assembleia Legislativa dispor sobre todas as matérias de
competência do Estado, conforme dispõe seu artigo 25:

Art. 25 Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, não exigida
esta para o especificado no art. 26, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado,
especialmente:

(...)

Assim, não vislumbramos questões constitucionais e legais que sejarn óbice para a aprovação do
presente projeto de lei Complementar.

Pelo exposto, tendo em vista que este parlamento detém competência legislativa para iniciativa de Projeto de
Lei Complementar que versa sobre o RPPS/MT, conforme o parecer n. 1046/2021/CCRJ exarado pela
Comissão de Constituição Justiça e Redação desta Casa de Leis nos autos do Projeto de Lei Complementar
n. 38/2021, ratificada pela sanção do Governador do Estado (LC 700/2021) ao Projeto de Lei inseriu o § 10
ao Art. 2° da LC 202/2004, também detém competência desta Assembleia Legislativa revogar tal dispositivo,
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e por consequência revogar lógica sua norma correlata (§ 5 do Art. 2° da LC 202/2004)!

 

3. CONCLUSÂO

Tendo em vista os vícios de constitucionalidade dos dispositivos nos § 5º ou § 10º do Art. 2º da Lei
Complementar n° 202, de 28 de dezembro de 2.004, que quebra a isonomia e a equidade existente entre os
regimes previdenciários (regime geral e próprio), que afronta à dignidade humana, este Projeto de Lei
Complementar busca corrigir tal situação, de modo a restabelecer a regra geral (inciso II do Art. 2º) 
estabelecida antes das Leis Complementares N° 654/2020 e N° 700/2021, tendo em vista que sem esta
alteração os descontos continuarão a incidir indevidamente sobre os proventos dos aposentados e
pensionistas no nosso estado, trazendo sérios problemas para uma população já idosa e necessitada de
mais atenção por parte do Governo.

Pelo exposto, solicito o apoio dos meus pares para a aprovação do presente Projeto de Lei Complementar.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Fevereiro de 2023

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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