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CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  MILITAR  INATIVO. 
REGIME  PREVIDENCIÁRIO  DISTINTO  DOS  SERVIDORES  CIVIS. 
INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º 
DO  ART.  40,  DA  CRFB.  COBRANÇA  DE  CONTRIBUIÇÃO 
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1.  A  Constituição  Federal,  após  as  alterações  promovidas  pelas 
Emendas  Constitucionais  03/1993  e  18/1998,  separou  as  categorias  de 
servidores,  prevendo  na  Seção  II  as  disposições  sobre  “Servidores 
Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares 
dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Territórios”,  dissociando  os 
militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os 
militares,  topograficamente,  não  mais  se  encontram  na  seção  dos 
servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição 
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denominados servidores, mas apenas militares.
2.  Há  sensíveis  distinções  entre  os  servidores  públicos  civis  e  os 

militares,  estes  classificados  como agentes  públicos  cuja  atribuição é  a 
defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar 
a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em 
razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja 
no que toca aos  direitos,  seja  em relação aos  deveres.  Por tal  razão,  é 
necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares 
(RPSM)  distinto  dos  Regimes  Próprios  de  Previdência  Social  (RPPS), 
sendo  autorizado  constitucionalmente  o  tratamento  da  disciplina 
previdenciária dos militares por meio de lei  específica.  Precedentes do 
STF:   RE  198.982/RS,  Rel.  Min.  Ilmar  Galvão;  RE  570.177,  Rel.  Min. 
Ricardo Lewandowski).

3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do 
art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio 
eloquente,  como já  concluiu  a  Corte  em relação  à  inaplicabilidade  da 
regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 
referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, 
portanto,  aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos 
artigos  40,  §  12,  e  artigo 195,  II,  da Constituição da República,  sendo, 
portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos 
proventos  dos  militares  da  reserva  remunerada  e  reformados. 
Precedentes do STF:  ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia;  RE 785.239-
AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; 
ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).

4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão 
geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos 
dos militares inativos,  aqui compreendidos os Policiais  Militares e o 
Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes 
das  Forças  Armadas,  ainda  que  no  período  compreendido  entre  a 
vigência  da  Emenda  Constitucional  20/98  e  Emenda  Constitucional 
41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores 
públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa 
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dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da 
República.”

5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária virtual de 10 a 17 de abril 
de  2020,  sob  a  Presidência  do  Senhor  Ministro  Dias  Toffoli,  na 
conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria 
de votos, apreciando o tema 160 da repercussão geral, em dar provimento 
ao recurso extraordinário para assentar a constitucionalidade do art. 3º, I, 
‘a’,  e  do art.  4º,  § 1º,  I,  ambos da Lei 10.366/1990 do Estado de Minas 
Gerais,  reformar  o  acórdão  recorrido  e  afirmar  a  exigibilidade  de 
contribuições  sobre  proventos  dos  militares  inativos  no  período 
compreendido  entre  as  Emendas  Constitucionais  20/1998  e  41/2003, 
ficando invertidos os ônus sucumbenciais e estabelecidas custas ex lege, 
nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Marco Aurélio e 
Dias Toffoli (Presidente).  Foi fixada a seguinte tese: "É constitucional a 
cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui 
compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados 
e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período 
de  vigência  da  Emenda  Constitucional  20/1998  e  da  Emenda 
Constitucional 41/2003, por serem titulares de regimes jurídicos distintos 
dos  servidores  públicos  civis  e  porque  a  eles  não  se  estende  a 
interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, 
II, da Constituição da República". 

Brasília, 20 de abril  de 2020.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
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AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO - IBDP 
ADV.(A/S) :GISELE LEMOS KRAVCHYCHYN 

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR):  Trata-se de ação 
ordinária  ajuizada por  Décio  Marques  dos  Santos,  militar  estadual  da 
reserva, em face do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do 
Estado  de  Minas  Gerais,  pela  qual  se  pretende  a  declaração  da 
inconstitucionalidade da lei estadual 10.366/90, que prevê a cobrança de 
contribuição previdenciária incidente sobre os proventos do requerente.

Sustenta que o STF reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança 
de  contribuição  previdenciária  sobre  aposentadorias  após  a  Emenda 
Constitucional  20/98,  bem  como  que  após  a  Emenda  Constitucional 
41/2003  essa  incidência  somente  é  permitida  sobre  os  valores  que 
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excedem o valor  limite  para o  teto  dos benefícios  do regime geral  de 
previdência social.

A  ação  foi  julgada  procedente  pelo  juízo  de  primeiro  grau, 
determinando-se  a  restituição  dos  descontos  da  contribuição  incidente 
sobre  os  proventos  do  requerente,  ressalvando-se  a  possibilidade  de 
descontos  em  relação  àqueles  servidores  que  percebem  proventos 
superiores  ao  limite  máximo de isenção  previsto,  mantidas  as  demais 
vantagens.

À  apelação  interposta  pelo  Instituto  foi  negado  provimento  pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob o fundamento de que, 
embora a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de 
aposentadoria e pensão dos servidores seja constitucional a partir da EC 
41/2003, a lei estadual em comento, por ter sido editada sob a vigência da 
redação  original  da  Constituição,  padece  de  vício  de 
inconstitucionalidade insanável.

O acórdão foi assim ementado:

“SERVIDOR  MILITAR  INATIVO.  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA.  INCIDÊNCIA  DA  EC  Nº41/03. 
REVOGAÇÃO  PARCIAL  DA LEI  ESTADUAL  Nº  10.366/90 
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. NECESSIDADE 
DA EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA. 1- É permitida a incidência 
de  contribuição  previdenciária  sobre  proventos  de 
aposentadorias/pensão  dos  servidores  militares  inativos  e 
pensionistas, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 
41/03. 2- O vício da inconstitucionalidade é congênito à lei e há 
de ser apurado em face da Constituição vigente ao tempo de 
sua elaboração. Lei anterior não pode ser inconstitucional em 
relação à Constituição superveniente; nem o legislador poderia 
infringir  Constituição  futura.  A Constituição  sobrevinda  não 
torna  inconstitucionais  leis  anteriores  com  ela  conflitantes: 
revoga-as”.

Em  face  desse  acórdão  foram  opostos  embargos,  os  quais  foram 
rejeitados pela inexistência de vício alegado.
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O  IPSM  interpôs,  então,  recursos  especial  e  extraordinário,  não 
admitidos  pelo  TJMG.  O Estado de  Minas  Gerais  igualmente  interpôs 
recurso  extraordinário,  com  fundamento  no  art.  102,  I,  “a”  da 
Constituição da República, o qual foi admitido.

Em  suas  razões  recursais,  o  Estado  de  Minas  Gerais  aponta  a 
violação aos artigos 40; 42, §§ 1º e  2º, c/c 142, § 2º, X e § 3º; 149, § 1º e 195 
do texto constitucional.

Sustenta não serem aplicáveis aos servidores militares nem as regras 
do  regime geral  de  previdência  social,  tampouco as  regras  do  regime 
próprio de previdência dos servidores civis, pois são compulsoriamente 
inscritos no Instituto de Previdência Social dos Servidores Militares do 
Estado de Minas Gerais (IPSM), nos termos do artigo 3º, da Lei 10.366/90. 
Por  essa  razão,  não  foram  alcançados  pelas  Emendas  Constitucionais 
20/98 e 41/2003.

Considerando  a  relevância  do  tema,  o  Tribunal  reconheceu  a 
existência  de repercussão geral  da questão constitucional  suscitada (fl. 
328), conforme ementa a seguir transcrita:

“EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO. 
MILITAR  INATIVO.  REGIME  PREVIDENCIÁRIO 
APLICÁVEL.  COBRANÇA  DE  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA. RELEVÂNCIA JURÍDICA E ECONÔMICA 
DA  QUESTÃO  CONSTITUCIONAL.  EXISTÊNCIA  DE 
REPERCUSSÃO GERAL”. (DJ 19/06/2009)

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento 
do Recurso Extraordinário (fls. 354-361), sustentando a existência de uma 
distinção  constitucional  entre  servidores  civis  e  militares,  tendo  a 
Constituição permitido a instituição, por lei específica, de regras próprias 
para estes.

Asseverou que  “os  rigores  e  as  peculiaridades  do  serviço  militar 
constituem  dado  da  realidade  essencial  à  compreensão  da  existência 
dessas  regras  próprias,  inclusive  a  propósito  da  existência  de  regime 
previdenciário próprio para os militares”.
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Relatório

RE 596701 / MG 

A Associação dos Militares da Reserva e Pensionistas da Marinha - 
AMIRPEM  foi  admitida  como  amicus  curiae,  tendo  sido  rejeitadas  as 
inclusões  de  peticionantes  pessoas  físicas  como  terceiros  interessados, 
admitindo-se suas petições como memoriais (fls. 458-462).

É o relatório.
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Voto - MIN. EDSON FACHIN

20/04/2020 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 596.701 MINAS GERAIS

O recurso extraordinário deve ser provido.
A questão cinge-se à discussão, à luz dos artigos 40; 42, §§ 1º e 2º; 

142,  §  2º,  X,  e  §  3º;  149,  §  1º;  e  195,  da  Constituição  Federal,  da 
constitucionalidade, ou não, da cobrança de contribuição previdenciária 
sobre  pensões  e  proventos  de  militares  inativos  no  período  entre  a 
Emenda Constitucional 20/98 e a Emenda Constitucional 41/2003.

Esta  Corte  já  assentou,  em  inúmeros  julgamentos,  a 
constitucionalidade da cobrança de contribuições previdenciárias sobre 
inativos antes da Emenda Constitucional 20/98 (ADI 1.441-MC, Rel. Min. 
Octavio  Galotti,  RTJ  166/890;  RE  367.094-AgR,  Rel.  Min.  Sepúlveda 
Pertence, DJ de 27/06/2003; RE 357.652-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 
17/10/2003; RE 357.956-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 24/10/2003).

De igual  modo,  no julgamento da ADI-MC 2.010,  de relatoria  do 
Min.  Celso  de  Mello  (DJ  29.09.1999),  reconheceu-se,  através  da 
interpretação conjugada do artigo 195, II, com o artigo 40 §§ 8º e 12, na 
redação  dada  pela  Emenda  Constitucional  20/1998,  a 
inconstitucionalidade da cobrança de contribuições previdenciárias sobre 
proventos e rendas de servidores e seus respectivos pensionistas. 

Por fim, o Pleno, ao julgar o Recurso Extraordinário 580.871 QO-RG 
em  17.11.2010,  determinou  a  repetição  de  contribuição  cobrada  de 
servidor civil inativo ou pensionista, no período referente à vigência da 
EC 20/98, até a publicação da EC 41/2003.

Cabe a esta Corte, portanto, explicitar se o conteúdo dessas decisões 
aplica-se aos militares.

Para  tanto,  vejo  por  essencial  traçar  a  evolução  histórica  dos 
dispositivos legais e constitucionais relativos aos regimes de previdência 
de servidores públicos, civis ou militares, a fim de que se possa concluir 
pela  existência  de  distinção  entre  servidores  civis  e  militares  e,  de 
consequência,  de  regime  jurídico  próprio  dos  militares  e  pela 
aplicabilidade  ou  não,  a  essa  categoria  de  agentes  públicos,  dos 
dispositivos  constitucionais  e  dos  julgamentos  levados  a  efeito  pelo 
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Voto - MIN. EDSON FACHIN

RE 596701 / MG 

Supremo  atinentes  à  cobrança  de  contribuições  previdenciárias  dos 
servidores inativos.

1) PREVISÃO CONSTITUCIONAL

As Constituições  anteriores  à  de  1988,  quando  dispuseram sobre 
aqueles que prestavam serviços públicos, optaram sempre por distinguir 
servidores civis de militares. 

As Constituições de 1946 e 1967, primeiras a reconhecer a servidores 
o  direito  a  benefícios  previdenciários,  trataram  especificamente  da 
questão  dos  civis,  ao  se  referirem a  aposentadorias  dos  “funcionários 
públicos” por invalidez, compulsoriamente e voluntariamente.

A Constituição de 1946 dispunha sobre as Forças Armadas no Título 
VII, artigos 176 a 183, e aplicava aos militares os dispositivos dos artigos 
192  e  193.  No  Título  VIII,  artigos  194  a  198,  a  CF/46  dispunha  sobre 
direitos e deveres dos “funcionários públicos”. Os artigos cuja extensão se 
dava aos militares dispunham sobre aproveitamento de tempo de serviço 
e revisão de proventos de acordo com a revisão dos servidores ativos.

O  mesmo  fez  a  Constituição  de  1967,  dissociando  no  texto  os 
militares  das  forças  armadas  dos  servidores  civis,  ainda denominados 
funcionários públicos, trazendo previsões distintas para as duas classes: 
os artigos 92 a 94 para militares e os artigos 95 a 106 para funcionários 
públicos. Também estendeu a aplicação de apenas alguns dispositivos aos 
militares, atinentes a tempo de serviço e proventos de inatividade.

Não havia  nas  constituições  anteriores  previsão para cobrança de 
qualquer tipo de contribuição dos agentes públicos, sendo o custeio dos 
vencimentos e proventos de servidores civis totalmente custeados pela 
União, à conta do Tesouro Nacional.

A Constituição Federal de 1988, por seu turno, já em sua redação 
original,  quando  tratou  da  Ordem  Social,  estabeleceu  um  regime  de 
previdência social financiado “por toda a sociedade, de forma direta e 
indireta,  nos  termos  da  lei,  mediante  recursos  provenientes  dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, 
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Voto - MIN. EDSON FACHIN

RE 596701 / MG 

mediante contribuição dos empregadores e dos trabalhadores (artigo 195, 
I e II). 

Trouxe,  no  artigo  40,  critérios  para  a  concessão  de  benefícios 
previdenciários  aos  servidores,  referindo-se,  dadas  as  características 
estritamente  delineadas  nos  seus  incisos  (tempo  de  serviço,  invalidez, 
idade  mínima),  aos  servidores  civis.  Restou  omissa,  no  entanto,  em 
relação  à  previdência  dos  militares.  Estes  foram  considerados,  pelo 
constituinte originário, servidores públicos na acepção ampla do termo e, 
na  mesma linha  das  cartas  anteriores,  remetia  a  disciplina  do  regime 
jurídico dos militares à lei específica. 

Nesse contexto, pelas regras então vigentes, servidores públicos civis 
tinham seus proventos de aposentadoria vinculados à remuneração dos 
servidores em atividade, assim como os titulares de pensão por morte, 
nos termos do artigo 40 do Texto Constitucional. Na redação original da 
Constituição de 1988 ainda não havia sido previsto o custeio do Regime 
Próprio dos Servidores Civis.

No que toca especificamente aos militares, a Constituição dispôs da 
seguinte forma, no artigo 42:

“Art.  42.  São servidores militares  federais  os integrantes 
das  Forças  Armadas  e  servidores  militares  dos  Estados, 
Territórios  e  Distrito  Federal  os  integrantes  de  suas  polícias 
militares e de seus corpos de bombeiros militares.

§ 1º As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a 
elas  inerentes,  são  asseguradas  em  plenitude  aos  oficiais  da 
ativa,  da  reserva  ou  reformados  das  Forças  Armadas,  das 
polícias  militares  e  dos  corpos  de  bombeiros  militares  dos 
Estados,  dos  Territórios  e  do  Distrito  Federal,  sendo-lhes 
privativos os títulos, postos e uniformes militares.

§  2º  As  patentes  dos  oficiais  das  Forças  Armadas  são 
conferidas pelo Presidente da República, e as dos oficiais das 
polícias militares e corpos de bombeiros militares dos Estados, 
Territórios e Distrito Federal, pelos respectivos Governadores.

§ 3º O militar em atividade que aceitar cargo público civil 
permanente será transferido para a reserva.

§  4º  O  militar  da  ativa  que  aceitar  cargo,  emprego  ou 
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polícias militares e corpos de bombeiros militares dos Estados, 
Territórios e Distrito Federal, pelos respectivos Governadores.

§ 3º O militar em atividade que aceitar cargo público civil 
permanente será transferido para a reserva.

§  4º  O  militar  da  ativa  que  aceitar  cargo,  emprego  ou 
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função  pública  temporária,  não  eletiva,  ainda  que  da 
administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e 
somente  poderá,  enquanto  permanecer  nessa  situação,  ser 
promovido  por  antigüidade,  contando-se-lhe  o  tempo  de 
serviço  apenas  para  aquela  promoção  e  transferência  para  a 
reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos 
ou não, transferido para a inatividade.

§ 5º Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve.
§ 6º O militar, enquanto em efetivo serviço, não pode estar 

filiado a partidos políticos.
§ 7º O oficial das Forças Armadas só perderá o posto e a 

patente  se  for  julgado  indigno  do  oficialato  ou  com  ele 
incompatível,  por  decisão  de  tribunal  militar  de  caráter 
permanente,  em  tempo  de  paz,  ou  de  tribunal  especial,  em 
tempo de guerra.

§ 8º O oficial  condenado na justiça comum ou militar a 
pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença 
transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto 
no parágrafo anterior.

§ 9º A lei disporá sobre os limites de idade, a estabilidade e 
outras  condições  de  transferência  do  servidor  militar  para  a 
inatividade.

§ 10 Aplica-se aos servidores a que se refere este artigo, e a 
seus pensionistas, o disposto no art. 40, §§ 4º e 5º.

§ 11 Aplica-se aos servidores a que se refere este artigo o 
disposto no art. 7º, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX.”

Esses  servidores  públicos  militares  (assim  expressamente 
classificados  na  Seção  III  e  que,  na  redação  original  da  Constituição, 
compreendiam  os  integrantes  das  Forças  Armadas  e  os  servidores 
militares  dos  Estados,  Territórios  e  Distrito  Federal,  bem  como  seus 
Corpos de Bombeiros)  estavam vinculados à disciplina do artigo 42,  o 
qual, por sua vez, fazia remissão a dois parágrafos do artigo 40, também 
do Texto Constitucional,  e submetia aspectos afetos a limites de idade, 
estabilidade e transferência à disciplina de lei específica.

O artigo 142, por seu turno, trazia em seu bojo a definição de Forças 
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Armadas, valores e organização básica da instituição:

“Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, 
pelo  Exército  e  pela  Aeronáutica,  são  instituições  nacionais 
permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e 
na  disciplina,  sob  a  autoridade  suprema  do  Presidente  da 
República,  e  destinam-se  à  defesa  da  Pátria,  à  garantia  dos 
poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem.

§  1º  Lei  complementar  estabelecerá  as  normas  gerais  a 
serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das 
Forças Armadas.

§  2º  Não  caberá  habeas  corpus  em  relação  a  punições 
disciplinares militares.”

As reformas constitucionais que se seguiram (ECs 03 e 18) tiveram o 
objetivo  de  classificar  de  forma  diferente  os  militares  dos  Estados 
daqueles pertencentes às Forças Armadas e, ainda, diferenciar servidores 
públicos  civis  e  servidores  militares,  ressaltando  a  particularidade  do 
regime dos militares.

A Emenda Constitucional 03, de 1993, incluiu o § 6º ao artigo 40, 
para  definir  o  custeio  das  aposentadorias  e  pensões  dos  servidores 
públicos  federais,  com  recursos  provenientes  da  União  e  das 
contribuições  dos  servidores,  na  forma  da  lei,  reforçando  a  previsão 
existente no artigo 149, em sua redação original. 

Essa Emenda alterou o § 10 do artigo 42 para aplicar aos militares 
também o  disposto  no  §  6º  do  artigo  40,  o  qual  previa  o  custeio  das 
aposentadorias e pensões dos servidores com recursos provenientes da 
União e das contribuições dos servidores, na forma da lei.

A Emenda Constitucional 18 alterou sensivelmente as Seções II e III 
da Constituição,  separando expressamente as  categorias  de servidores, 
prevendo na  Seção  II  as  disposições  sobre  “Servidores  Públicos”  e  na 
Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, 
do  Distrito  Federal  e  dos  Territórios”,  parecendo  ter  dissociado  os 
militares da categoria “servidores públicos”.
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O regramento dos integrantes das Forças Armadas foi inteiramente 
disposto no artigo 142, ficando a disciplina do artigo 42 exclusiva para os 
membros das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos 
Estados, Distrito Federal e dos Territórios.

A Emenda Constitucional 20 trouxe alterações substanciais na forma 
de custeio do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, refletidas 
no art. 40, especialmente no que tange ao caráter contributivo do regime 
de  previdência  dos servidores  titulares  de cargos  efetivos  de  todos os 
entes federativos, a fim de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do 
sistema previdenciário desses agentes públicos.

No  entanto,  relativamente  aos  militares  dos  Estados  e  aos 
integrantes das Forças Armadas, o que fez a Emenda foi apenas realocar 
as previsões de aplicação do disposto nos §§ 4º e 5º então vigentes para os 
§§ 7º e 8º do art. 40, aos quais se remetia o art. 42 e que o reajuste dos 
proventos de aposentadoria na mesma proporção e na mesma data dos 
servidores  em  atividade  e  à  correspondência  da  pensão  por  morte  à 
totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.

Do  mesmo  modo,  a  Emenda  Constitucional  41/2003  trouxe 
importantes alterações no regime previdenciário dos servidores titulares 
de  cargos  efetivos  da  União,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios, 
passando a prever o caráter contributivo e solidário do RPPS, a incidência 
de  contribuição  previdenciária  sobre  proventos  e  pensões  e  o  fim  da 
paridade e integralidade.

Ainda, com a redação da Emenda Constitucional 41/2003, o § 20 do 
artigo  40  vedou  a  existência  de  mais  de  um  regime  próprio  de 
previdência  social  para  servidores  titulares  de  cargos  efetivos,  mas 
expressamente ressalvou o disposto no artigo 142, § 3º, inciso X, ou seja, o 
regime específico para os militares,  que regulamentasse o ingresso nas 
Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de 
transferência do militar para a inatividade. 

Por  fim,  a  EC  41/2003  revogou  o  inciso  IX  do  §  3º  do  art.  142, 
suprimindo  a  necessidade  de  observância  dos  §§  7º  e  8º,  ou  seja, 
mantendo-se  a  paridade  entre  a  pensão  militar  e  os  vencimentos  dos 
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militares em atividade, garantia não mais estendida aos servidores civis.
Eis o contexto do tratamento constitucional dispensado aos militares, 

que topograficamente não mais  se  encontram na seção dos  servidores 
públicos  e  etimologicamente  não  são  mais  pela  Constituição 
denominados servidores.

2)  A  CLASSIFICAÇÃO  DOS  AGENTES  PÚBLICOS  E  OS 
MILITARES

Ainda  que  os  militares,  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal,  e  os 
integrantes das Forças Armadas tenham sido deslocados da Seção dos 
Servidores  Públicos,  o  reconhecimento  da  incidência  da  contribuição 
previdenciária sobre os proventos recebidos pelos militares passa, ainda, 
pela  necessária  análise  do  enquadramento  dessa  classe  de  agentes 
públicos como servidores públicos. 

Há  inúmeras  definições  e  classificações  de  agentes  públicos  na 
doutrina nacional.

Hely Lopes Meirelles (in Curso de Direito Administrativo Brasileiro, 
41ª  Edição.  São  Paulo:  Malheiros,  2014, p.  71)  considera  que  agente 
público  é  gênero,  do  qual  são  espécies  os  agentes  políticos,  os  agentes  
administrativos,  os  agentes  honoríficos,  os  agentes  delegados  e  os  agentes  
credenciados,  não  considerando  que  militares  sejam  agentes  políticos. 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro (in Direito Administrtativo. 19ª Edição. São 
Paulo: Atlas, 2006, p. 499) inclui no rol de agentes públicos os militares, 
que  são  as  pessoas  físicas  sujeitas  a  regime  jurídico  específico  e  que 
prestam serviços ao Estado e à sociedade, “com vínculo estatutário sujeito 
a  regime  jurídico  próprio,  mediante  remuneração  paga  pelos  cofres 
públicos” (idem, p. 505). Ressalta a doutrinadora, na mesma linha do que 
já tratei no tópico anterior, que a partir da Emenda Constitucional 18/98 
os militares ficaram excluídos da categoria servidores públicos, conforme 
art. 42, da CFRB.

Para Marcelo Barroso Lima Brito de Campos, “entende-se por servidor  
titular  de  cargo  efetivo,  o  agente  público,  classificado  como  agente  

7 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BAEB-B4D6-6A7A-450E e senha A0DE-615F-FA63-C87E

Supremo Tribunal Federal

RE 596701 / MG 

militares em atividade, garantia não mais estendida aos servidores civis.
Eis o contexto do tratamento constitucional dispensado aos militares, 

que topograficamente não mais  se  encontram na seção dos  servidores 
públicos  e  etimologicamente  não  são  mais  pela  Constituição 
denominados servidores.

2)  A  CLASSIFICAÇÃO  DOS  AGENTES  PÚBLICOS  E  OS 
MILITARES

Ainda  que  os  militares,  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal,  e  os 
integrantes das Forças Armadas tenham sido deslocados da Seção dos 
Servidores  Públicos,  o  reconhecimento  da  incidência  da  contribuição 
previdenciária sobre os proventos recebidos pelos militares passa, ainda, 
pela  necessária  análise  do  enquadramento  dessa  classe  de  agentes 
públicos como servidores públicos. 

Há  inúmeras  definições  e  classificações  de  agentes  públicos  na 
doutrina nacional.

Hely Lopes Meirelles (in Curso de Direito Administrativo Brasileiro, 
41ª  Edição.  São  Paulo:  Malheiros,  2014, p.  71)  considera  que  agente 
público  é  gênero,  do  qual  são  espécies  os  agentes  políticos,  os  agentes  
administrativos,  os  agentes  honoríficos,  os  agentes  delegados  e  os  agentes  
credenciados,  não  considerando  que  militares  sejam  agentes  políticos. 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro (in Direito Administrtativo. 19ª Edição. São 
Paulo: Atlas, 2006, p. 499) inclui no rol de agentes públicos os militares, 
que  são  as  pessoas  físicas  sujeitas  a  regime  jurídico  específico  e  que 
prestam serviços ao Estado e à sociedade, “com vínculo estatutário sujeito 
a  regime  jurídico  próprio,  mediante  remuneração  paga  pelos  cofres 
públicos” (idem, p. 505). Ressalta a doutrinadora, na mesma linha do que 
já tratei no tópico anterior, que a partir da Emenda Constitucional 18/98 
os militares ficaram excluídos da categoria servidores públicos, conforme 
art. 42, da CFRB.

Para Marcelo Barroso Lima Brito de Campos, “entende-se por servidor  
titular  de  cargo  efetivo,  o  agente  público,  classificado  como  agente  

7 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BAEB-B4D6-6A7A-450E e senha A0DE-615F-FA63-C87E

Inteiro Teor do Acórdão - Página 14 de 95



Voto - MIN. EDSON FACHIN

RE 596701 / MG 

administrativo, na condição de servidor público que ocupa cargo permanente da  
estrutura da Administração Pública, cujo ingresso se dá por meio de concurso  
público de provas ou de provas e títulos e também a forma de ingresso do quinto  
constitucional  nos  tribunais”  (in Os  Direitos  Previdenciários  Expectados 
dos Servidores Públicos Titulares de Cargos Efetivos no Paradigma do 
Estado Democrático de Direito Brasileiro. Belo Horizonte, 2011).

Para o respeitado autor, não há mais como afirmar que os militares 
são “servidores públicos”, na acepção restrita dessa expressão, mas, sim, 
agentes  públicos  em  sentido  amplo.  Isso  porque  após  as  Emendas 
Constitucionais 18 e 19, de 1998, os servidores públicos são os civis e os 
militares,  são  simplesmente  militares,  sem  que  haja  a  precedência  da 
palavra servidor.

A respeito dessa distinção, temos o ensinamento de José Afonso da 
Silva:

“A Emenda Constitucional  18/98 modificou a Sec.  III  do 
Cap.  VII  do  Título  III  da  Constituição,  que  compreendida  e 
compreende  apenas  o  art.  42.  Determinou  que  a  rubrica  da 
seção, que era: Dos Servidores Públicos Militares passasse a ser: 
Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
Retirou do art. 42 a matéria referente aos militares das Forças 
Armadas,  transferindo-a para o §3º  do art.  142,  acrescentado 
por aquela emenda.  A intenção confessada foi  a  de tirar  dos 
militares o conceito de servidores públicos que a Constituição 
lhes  dava,  visando  com isso  fugir  ao  vínculo  aos  servidores 
civis  que  esta  lhes  impunha.  Formalmente,  deixaram  de  ser 
conceituados de servidores militares. Com isso, aliás, reforçou a 
característica  militarista  das  Polícias  Militares  num momento 
em que parcela ponderável da sociedade busca desvinculá-las 
dessa  conceituação.  Ontologicamente,  porém,  nada  mudou 
porque os  militares  são,  sim,  servidores  públicos  em sentido 
amplo  como  eram  considerados  na  regra  constitucional 
reformada.  São  agentes  públicos,  como  qualquer  outro 
prestador de serviço ao Estado. A diferença é que agora se pode 
separar  as  duas  categorias,  em  lugar  de  servidores  civis  e 
servidores militares, embora assim sejam, em agentes públicos 
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administrativos  e  agentes  públicos  militares.”  (in Curso  de 
Direito Constitucional Positivo. 29 ed. São Paulo: Malheiros, p. 
701-702)

A Emenda  18  trouxe  à  Constituição,  como  visto,  uma  tendência 
descentralizadora no tocante ao regime jurídico dos militares. A primeira 
modificação foi  separar  o  gênero  agente público em duas espécies:  os 
servidores públicos e os militares. A segunda foi tratar separadamente os 
militares  integrantes  das  Forças  Armadas  dos  militares  das  polícias  e 
corpos de bombeiros dos Estados, Distrito Federal e Territórios.

De acordo com a Exposição de Motivos da EC 03/98, então PEC 338-
A, havia uma necessidade preeminente de alterar a situação dos membros 
das Forças Armadas, dos policiais militares e dos bombeiros militares em 
relação  aos  demais  servidores  englobados  no  Título  III.  Os  Ministros 
signatários  da  exposição  de  motivos  esclareceram,  à  época,  que  “a  
situação  do  militar  enquadrado  como  funcionário  ou  servidor  público  é  
prejudicial  tanto  ao  exercício  de  sua  profissão  como  às  próprias  Instituições  
Militares que, dessa forma, ficam impossibilitadas de dar, aos seus integrantes, a  
justa contrapartida por imposições e deveres normalmente pesados".

De fato, há grandes distinções entre os servidores públicos civis e os 
militares,  estes  classificados  como agentes  públicos  cuja  atribuição é  a 
defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar 
a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em 
razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja 
no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres.

De acordo com lição de Ives Gandra Martins:

“Juridicamente,  podemos  inferir  que  todos  os  agentes 
públicos  da  Administração  Pública  que  não  forem  militares 
serão  servidores  civis.  Isso  se  justifica  na  medida  em  que 
verificamos  as  diferenças  de  destinação  existente  entre  as 
categorias.  Diferenças  que  já  se  destacam  no  momento  da 
seleção para ingresso nas respectivas carreiras. Para o serviço 
público,  em  regra,  exige-se  um  conhecimento  técnico  prévio 
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para  o  desempenho  de  suas  funções,  ao  passo  que, 
contrariamente, para o interessado que queira ser militar, exige-
se apenas o conhecimento escolar comum, segundo a carreira a 
ser abraçada, pois todo o seu ofício será ensinado pelo Estado.

Mas  as  diferenças  não  param  aí.  Dos  agentes  da 
Administração Pública, em geral, exige-se eficiência, probidade, 
dedicação e interesse pela causa pública, porém, no âmbito do 
serviço público comum, tal empenho está restrito somente ao 
bom desempenho das respectivas funções, não indo além disso. 
Do militar espera-se um pouco mais de dedicação, haja vista o 
seu juramento de empenhar a própria vida para a defesa da 
sociedade  da  sua  Pátria,  além  de  outras  peculiaridades  que 
ressaltam as especiais diferenças entre os militares e os demais 
funcionários públicos”. (Regime geral dos servidores públicos e 
especial dos militares: imposição constitucional para adoção de 
regime próprio aos militares estaduais: inteligência dos arts. 40, 
parágrafos 20, 42 e 142, III, X, do texto supremo. In Revista dos 
tribunais, São Paulo, v. 94, n. 842, p. 85-102, dez. 2005)

Na  exposição  de  motivos  referida  alhures  (Proposta  de  Emenda 
Constitucional 338-A, que resultou na EC 19/98) constam algumas dessas 
diferenças que justificam o tratamento jurídico diferenciado aos militares:

“a) Ética profissional rigorosa, que impõe conduta moral 
irrepreensível e inibe qualquer tipo de reivindicação;

b) Observância irrestrita do cumprimento do dever, com o 
compromisso de sacrificar a própria vida em defesa da Pátria, o 
que ocorre mesmo na paz;

c) Dedicação exclusiva ao serviço, independentemente de 
horários,  sem  qualquer  remuneração  adicional,  além  de 
necessidade  de  respeito  à  hierarquia  e  disciplina,  com 
características disciplinares rígidas, a fim de que seja garantida 
a lei, a ordem e os poderes constituídos;

d)  Disponibilidade  permanente,  durante  o  mínimo  de 
trinta anos a serviço da Pátria, em condições de aptidão para o 
cumprimento de missão, em quaisquer circunstâncias;

e)  Afastamento  da  família  por  longos  e  indefinidos 
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períodos;
f) Proibição de sindicalização e greve;
g)  Impedimento  do  exercício  de  outra  atividade 

profissional,  enquanto  na  ativa,  e  dificuldade  de  acesso  ao 
mercado de trabalho, quando na inatividade.”

A  essas  diferenças  acrescentam-se  outras,  como  alto  grau  de 
letalidade e ferimentos em defesa da sociedade; riscos à vida, à saúde e à 
integridade física; vedação ao aviso-prévio e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de  Serviço,  à  participação  nos  lucros  de  empresas,  ao  seguro-
desemprego.

E mais: os militares, mesmo após colocados na reserva, conservam 
com  o  órgão  ao  qual  estiveram  vinculados  um  estreito  liame,  pois 
mantêm-se sob a proteção quanto à saúde, assistência,  além de outros 
direitos especiais  garantidos.  Ainda, podem ser novamente designados 
para o serviço ativo, quando na reserva remunerada, na forma do Decreto 
Federal 88.777/83, que aprovou o Regulamento para as polícias militares e 
corpos de bombeiros militares. 

Diante  dessas  distinções,  Marcelo  Barroso  Lima Brito  de  Campos 
contempla a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares 
(RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) dos 
demais  servidores  civis  federais,  estaduais  e  municipais  (in  Regime 
Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos.  5ª Ed. Curitiba: 
Juruá, 2014).

Diz o autor que os Regimes de Previdência Social dos Militares têm 
dois universos distintos de destinatários: os militares das Forças Armadas 
e seus dependentes e os militares estaduais e distritais, sendo que ambas 
as  categorias  têm  a  disciplina  previdenciária,  de  acordo  com  a 
Constituição Federal, como já visto acima, tratada por lei específica (art. 
42, caput, §§ 1º e 2º e art. 142, § 3º, X).

Segundo Marcelo Campos:

“Os regimes jurídicos administrativo e previdenciário dos 
militares  diferem  dos  respectivos  regimes  jurídicos  dos 
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servidores civis,  em razão das peculiaridades de cada grupo. 
Por exemplo, tecnicamente, o militar não se aposenta, eis que, 
na  verdade  a  sua  inatividade  tem  dois  estágios:  a  reserva 
remunerada, situação em que o reservista pode ser convocado a 
retomar  o  serviço  ativo  nas  condições  previstas  em  lei,  e  a 
reforma,  que  é  a  inatividade  definitiva  do  militar, 
correspondente à aposentadoria do servidor público civil.

Em consequência, as normas do RPPS não se aplicam de 
forma obrigatória ao RPSM, salvo o disposto no art. 40, § 9º, da 
Constituição de 1988, que se refere à contagem recíproca dos 
tempos de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal. 
Neste caso, a aplicação do direito à contagem recíproca decorre 
de  uma  consequência  lógica,  relativa  à  possibilidade  da 
migração  de  segurados  entre  regimes  previdenciários. 
Entretanto,  quanto  aos  demais  aspectos  caberá  à  lei  de  cada 
unidade da Federação a disciplina previdenciária dos militares.

Registre-se  que  essa  diferença  entre  os  regimes  dos 
militares e dos civis não deve, por um lado, limitar a autonomia 
dos entes federados de modo a inibir a disciplina própria para 
os  seus  respectivos  militares,  concedendo-lhes,  inclusive, 
vantagens  diferenciadas,  mas,  por  outro  lado,  também  não 
pode constituir forma de privilegiar uma categoria de agentes 
públicos em detrimento de outros. Na verdade a proximidade 
entre  os  regimes  é  desejável,  ainda  que  comporte  algumas 
diferenças, mas sempre com equidade.” (obra citada, p. 59-60)

Também o Procurador-Geral da República, em seu parecer, apontou 
que “aspectos como limites de idade, os casos de invalidez e a integralidade de  
proventos  devem  ser  regidos  em  consonância  com  os  mencionados  rigores  e  
peculiaridades do serviço militar. Mas, para adotar conformação mais benévola  
nesses  aspectos  sem condenar-se  ao  desequilíbrio  permanente  e  progressivo,  o  
regime  previdenciário  dos  militares  deve  também  comportar  regramento  de  
custeio que lhe assegure higidez atuarial.” (fls. 357-358)

Destaca-se  na  Jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e 
também  desta  Corte  uma  linha  de  entendimento  que  reconhece  a 
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existência  de  regimes  jurídicos  distintos  para  servidores  civis  e  os 
militares.

No  julgamento  do  Recurso  Especial  1.369.575-RJ,  de  relatoria  do 
Min. Mauro Campbell Marques, assim decidiu o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA 
OFENSA AOS  ARTS.  475  E  730  DO  CPC.  AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO.  TRIBUTÁRIO.  CONTRIBUIÇÃO 
DO  PLANO  DE  SEGURIDADE  DO  SERVIDOR  PÚBLICO 
(PSS).  RETENÇÃO.  VALORES  PAGOS  EM  CUMPRIMENTO 
DE  DECISÃO  JUDICIAL.  INEXIGIBILIDADE  DA 
CONTRIBUIÇÃO  SOBRE  PROVENTOS  E  PENSÕES 
MILITARES.

1. O recurso especial não merece ser conhecido em relação 
a questão que não foi tratada no acórdão recorrido, sobre a qual 
nem sequer foram apresentados embargos de declaração, ante a 
ausência do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 
356 do STF, por analogia).

2. Após a vigência da EC 18/98, não há mais dúvida de 
que os militares não se caracterizam como servidores públicos, 
de modo que estão sujeitos a um regime jurídico próprio (dos 
militares).  Como  bem  explica  Lucas  Rocha  Furtado,  "os 
militares são agentes públicos, mas não pertencem à categoria 
dos  servidores  públicos".  Ressalte-se  que  "o  regime  a  que 
submetem os militares não se confunde com aquele aplicável 
aos  servidores  civis,  visto  que  têm  direitos,  garantias, 
prerrogativas  e  impedimentos  próprios"  (RE  551.531/MG, 
Tribunal  Pleno,  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski,  DJe  de 
27.6.2008).

3. A análise da legislação de regência autoriza conclusão 
no sentido de que a distinção de regimes entre os servidores 
públicos civis e os militares alcança o plano previdenciário, bem 
como as respectivas contribuições. Em se tratando de sistemas 
com regras diferenciadas, não é possível impor a retenção de 
contribuição ao PSS, na forma do art. 16-A da Lei 10.887/2004, 
sobre proventos ou pensões militares, em razão da ausência de 
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previsão legal específica.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

não provido.” ( DJe de 19.12.2014 - grifei)

O acórdão do STJ faz referência a um julgado desta Corte, no qual o 
Min. Ricardo Lewandowski reconhece expressamente que aos militares 
não se aplica o regime dos servidores civis. Confira-se a ementa:

“CONSTITUCIONAL.  SERVIÇO  MILITAR 
OBRIGATÓRIO.  SOLDO.  VALOR  INFERIOR  AO  SALÁRIO 
MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, 
DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição 
Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração 
não  inferior  ao  salário  mínimo,  como  o  fez  para  outras 
categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os 
militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores 
civis,  visto  que  têm  direitos,  garantias,  prerrogativas  e 
impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço 
militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com 
a defesa da soberania  da pátria.  IV -  A obrigação do Estado 
quanto  aos  conscritos  limita-se  a  fornecer-lhes  as  condições 
materiais  para  a  adequada  prestação  do  serviço  militar 
obrigatório  nas  Forças  Armadas.  V  -  Recurso  extraordinário 
desprovido.” (RE 570.177, Tribunal Pleno, DJe 27.06.2008)

Nessa  oportunidade,  reconheceu-se  que  a  obrigatoriedade  de 
pagamento de benefício de valor mínimo não se aplica ao soldo pago ao 
militar,  pois,  pertencendo este  a  regime jurídico  próprio,  a  ele  não  se 
destinam regras cuja previsão não foi explicitada no Texto Constitucional. 
Concluiu-se  que  os  militares  somente  são  regidos  pelos  dispositivos 
relativos  a  salários,  benefícios  e  proventos  que  a  Constituição 
expressamente faz remissão.

Esse  também  foi  o  entendimento  anteriormente  adotado  pelo 
Supremo por ocasião do julgamento do RE 198.982/RS, de relatoria do 
Min. Ilmar Galvão, de cujo voto transcrevo o seguinte excerto:
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“De considerar-se, em primeiro lugar, que a Constituição 
Federal,  ao  enumerar,  no  art.  42,  §  11,  os  incisos 
correspondentes  aos  direitos  sociais  do  art.  7º  aplicáveis  aos 
servidores  públicos  militares,  diferentemente  do  que  fez 
relativamente aos servidores públicos civis, no art. 39, § 2º, não 
incluiu o inc. IV, que cuida do ‘salário mínimo fixado em lei, 
nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades 
vitais básicas...’

Vale  dizer  que  os  servidores  militares  não  foram 
contemplados,  na  Carta  de  1988,  com  a  garantia  de  uma 
remuneração não inferior ao salário mínimo.

Não  é  exata,  portanto,  a  assertiva  contida  no  acórdão 
recorrido  de  que  a  Constituição  ‘fixou  o  limite  mínimo  de 
remuneração  de  qualquer  trabalhador’,  sendo  que  não  o  fez 
relativamente aos servidores militares.

(...)
Não se olvide, ademais, que o regime a que se submetem 

os  militares  apresenta  peculiaridades  próprias,  diferindo, 
sobremaneira, como já assinalado, daquele estabelecido para os 
servidores públicos civis e os trabalhadores urbanos e rurais, 
segundo decorre do disposto nos arts. 142 e 143 da Constituição 
Federal”.

Nesse contexto, o atual desenho da Constituição e a interpretação 
conjugada  de  todos  os  dispositivos  permitem  concluir  pela  distinção 
entre servidores civis  e militares e pela necessidade de se aplicarem a 
estes apenas as normas expressamente previstas no Texto Constitucional, 
não se podendo atribuir às normas abrangência que a Constituição não 
pretendeu proporcionar.

Resta saber se desse desenho é possível extrair a conclusão de que, 
ainda  que  não  façam  parte  da  categoria  de  servidores  públicos,  é 
aplicável aos militares a interpretação dada por esta Corte no julgamento 
das ADIs 2.010, 3.105 e 3.128.
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3)  CONTRIBUIÇÃO  SOBRE  PROVENTOS  DOS  MILITARES 
INATIVOS

Como visto, as reformas constitucionais das Emendas 3, 18, 20, 41 e 
47 alteraram sensivelmente o regime jurídico dos servidores civis e dos 
militares e reforçaram a distinção entre essas duas categorias de agentes 
públicos.

Aos militares das Forças Armadas, a EC 20/98 determinou, mediante 
alteração do inciso IX do § 3º do art. 142, a aplicação do contido no § 9º do 
artigo  40,  que  trata  da  contagem  recíproca  do  tempo  de  serviço  ou 
contribuição  federal,  estadual  ou  municipal,  para  efeitos  de 
aposentadoria e disponibilidade. 

Determinou, ainda, que se aplicassem a esses servidores as regras 
contidas no artigo 142, §§ 2º e 3º, ressalvando à lei estadual específica a 
disposição sobre as matérias contidas no artigo 142, § 3º, inciso X. Não 
foram estendidas a essa categoria de agentes públicos as demais regras 
relacionadas  ao  regime  jurídico  de  contribuições,  aposentadorias  e 
pensões.

Então,  se  o  artigo 42,  §  1º  determina que,  de toda a  previsão do 
artigo 40, apenas se aplica aos militares dos Estados, do Distrito Federal e 
dos  Territórios  a  previsão  do  §  9º,  seria  uma  interpretação  deveras 
extensiva entender que todo o regime jurídico dos servidores civis seria 
aplicado  aos  militares.  Veja-se  que,  conforme  dito  acima,  no  mesmo 
momento  em  que  a  Carta  retirou  dos  servidores  civis  a  paridade  e 
integralidade,  retirou também do art.  42  a  remissão  que antes  fazia  a 
respeito desses capítulos aos militares (§ § 7º e 8º, na redação anterior à 
Emenda 41).

A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do 
art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio 
eloquente,  como já  concluiu  a  Corte  em relação  à  inaplicabilidade  da 
regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 
referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. Isso quer dizer 
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que  não  devem  ser  aplicadas  aos  militares,  seja  porque  a  própria 
Constituição  não  fez  expressa  remissão,  seja  porque  pertencentes  a 
categoria diversa de agentes públicos, as normas que tratam do caráter 
contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores 
públicos civis.

O Supremo Tribunal Federal tem decidido neste mesmo sentido em 
relação a outros dispositivos do artigo 40.

No julgamento da ADO 28/SP, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, 
expressamente  concluiu-se  que  a  redação  do  art.  42,  §  1º,  do  Texto 
Constitucional leva à inarredável inaplicabilidade da regra do art. 40, § 4º, 
da Constituição. Confira-se o excerto do voto da relatora:

“A interpretação  do  §  1º  do  art.  42  da  Constituição  da 
República impõe-se no sentido da inaplicabilidade da regra de 
aposentadoria especial prevista do art. 40, § 4º, da Constituição 
da República em favor de policial militar estadual (...)”

Reconhecendo a existência de regime jurídico diverso aos militares, 
confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  PREVIDENCIÁRIO. 
MILITAR.  APOSENTADORIA  ESPECIAL. 
INAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO 
DA  REPÚBLICA.  PRECEDENTES”  (ARE  824.832-AgR,  de 
minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.10.2014). “  É pacífica a 
jurisprudência da Corte de que cabe a lei estadual, nos termos 
do art. 42, § 1º, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, 
inciso  X,  da  Constituição  Federal.  3.  Inaplicável  ao  caso  o 
entendimento  firmado  no  MI  n.  721/DF,  Relator  o  Ministro 
Marco Aurélio,  uma vez que a Corte de origem consignou a 
existência  de  norma  estadual  específica  regulamentando  a 
aposentadoria dos policiais  militares do Estado de São Paulo 
(Decreto-Lei  n.  260/70)”  (RE 785.239-AgR,  Relator  o  Ministro 
Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23.6.2014).
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“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  APOSENTADORIA 
ESPECIAL.  POLICIAL  MILITAR.  REGRAMENTO  PRÓPRIO 
DIVERSO  DOS  SERVIDORES  PÚBLICOS  CIVIS. 
PRECEDENTES.  De  acordo  com  o  art.  42  da  Constituição 
Federal,  cabe  à  lei  própria  fixar  o  regime  jurídico  de 
aposentadoria  dos  servidores  militares,  de  modo  que, 
existindo  norma específica  (Lei  Complementar  n.  51/1985  ou 
Decreto-Lei  estadual  n.  260/1970),  não  há  que  se  falar  em 
omissão  legislativa.  Precedentes.  Agravo regimental  a  que se 
nega  provimento”  (ARE  781.359-AgR,  Relator  o  Ministro 
Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.4.2014).

“EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  NA 
RECLAMAÇÃO.  CONSTITUCIONAL.  POLICIAL  MILITAR. 
INDEFERIMENTO  PELA AUTORIDADE  ADMINISTRATIVA 
DE  APOSENTADORIA  ESPECIAL:  ART.  40,  §  4º,  DA 
CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  ALEGADO 
DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO 
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL:  NÃO  OCORRÊNCIA. 
PRECEDENTES.  AGRAVO  REGIMENTAL  AO  QUAL  SE 
NEGA PROVIMENTO”  (Rcl  18.758-AgR/DF,  de  relatoria  da 
Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJ 13.11.2014).

“Consoante exposto na decisão agravada,  ainda, no que 
diz respeito à aplicação dos MI 880 e 721 ao caso em comento, 
razão não assiste ao agravante, tendo em vista que a omissão 
legislativa declarada nas referidas decisões se deu em virtude 
de ausência de norma regulamentadora do art. 40, § 4º, da CF 
quanto aos servidores públicos civis no tocante à insalubridade. 
A  partir  do  artigo  mencionado  -  o  40,  §  4º,  da  CF,  não  é 
possível  verificar  a  existência  de violação constitucional  na 
espécie,  uma  vez  que  este  dispositivo  não  se  aplica  aos 
policiais  militares,  para  os  quais  a  Carta  Magna  reservou 
regramento  próprio.  Registro  que  a  Constituição  Federal 

18 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BAEB-B4D6-6A7A-450E e senha A0DE-615F-FA63-C87E

Supremo Tribunal Federal

RE 596701 / MG 

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  APOSENTADORIA 
ESPECIAL.  POLICIAL  MILITAR.  REGRAMENTO  PRÓPRIO 
DIVERSO  DOS  SERVIDORES  PÚBLICOS  CIVIS. 
PRECEDENTES.  De  acordo  com  o  art.  42  da  Constituição 
Federal,  cabe  à  lei  própria  fixar  o  regime  jurídico  de 
aposentadoria  dos  servidores  militares,  de  modo  que, 
existindo  norma específica  (Lei  Complementar  n.  51/1985  ou 
Decreto-Lei  estadual  n.  260/1970),  não  há  que  se  falar  em 
omissão  legislativa.  Precedentes.  Agravo regimental  a  que se 
nega  provimento”  (ARE  781.359-AgR,  Relator  o  Ministro 
Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.4.2014).

“EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  NA 
RECLAMAÇÃO.  CONSTITUCIONAL.  POLICIAL  MILITAR. 
INDEFERIMENTO  PELA AUTORIDADE  ADMINISTRATIVA 
DE  APOSENTADORIA  ESPECIAL:  ART.  40,  §  4º,  DA 
CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  ALEGADO 
DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO 
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL:  NÃO  OCORRÊNCIA. 
PRECEDENTES.  AGRAVO  REGIMENTAL  AO  QUAL  SE 
NEGA PROVIMENTO”  (Rcl  18.758-AgR/DF,  de  relatoria  da 
Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJ 13.11.2014).

“Consoante exposto na decisão agravada,  ainda, no que 
diz respeito à aplicação dos MI 880 e 721 ao caso em comento, 
razão não assiste ao agravante, tendo em vista que a omissão 
legislativa declarada nas referidas decisões se deu em virtude 
de ausência de norma regulamentadora do art. 40, § 4º, da CF 
quanto aos servidores públicos civis no tocante à insalubridade. 
A  partir  do  artigo  mencionado  -  o  40,  §  4º,  da  CF,  não  é 
possível  verificar  a  existência  de violação constitucional  na 
espécie,  uma  vez  que  este  dispositivo  não  se  aplica  aos 
policiais  militares,  para  os  quais  a  Carta  Magna  reservou 
regramento  próprio.  Registro  que  a  Constituição  Federal 

18 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BAEB-B4D6-6A7A-450E e senha A0DE-615F-FA63-C87E

Inteiro Teor do Acórdão - Página 25 de 95



Voto - MIN. EDSON FACHIN

RE 596701 / MG 

enumerou,  especificamente,  em  seu  art.  42,  §  1º,  os 
dispositivos  aplicáveis  aos  servidores  públicos  policiais 
militares, além do que vier fixado em lei, entre os quais não se 
inclui, portanto, o art. 40, § 4º” (ARE 722.381- AgR, Relator o 
Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.3.2013). 

Com efeito, o fundamento da declaração de inconstitucionalidade da 
cobrança  da  contribuição  previdenciária  sobre  inativos  no  período 
compreendido entre as Emendas 19 e 41 foi uma interpretação conjugada 
do conteúdo dos arts. 40, §§ 8º e 12, e 195, II, do Texto Constitucional. 

Em que pese o Pleno desta Corte, no julgamento da ADI-MC 2.010, 
de  relatoria  do  Min.  Celso  de  Mello  (DJ  29.09.1999),  tenha  atestado, 
através da interpretação conjugada do artigo 195, II, com o artigo 40, §§ 8º 
e  12,  na  redação  dada  pela  Emenda  Constitucional  20/1998,  a 
inconstitucionalidade da cobrança de contribuições previdenciárias sobre 
proventos e rendas de servidores e seus respectivos pensionistas o fez 
somente em relação aos servidores civis, não estendendo a vedação aos 
militares. 

No  mesmo  sentido,  o  Pleno,  ao  julgar  o  Recurso  Extraordinário 
580.871  QO-RG  em  17/11/2010,  relativo  à  repetição  de  contribuição 
cobrada de servidor civil inativo ou pensionista, no período referente à 
vigência  da  EC  20/98,  até  a  publicação  da  EC  41/2003,  novamente 
restringe-se a analisar a situação dos servidores civis, ficando os militares 
excluídos deste julgado.

É o que se extrai do excerto do voto do Ministro Gilmar Mendes, 
então Relator:

“A discussão trazida nestes autos refere-se à repetição de 
contribuição previdenciária (e afins)  cobrada de servidor civil 
inativo ou pensionista, no período referente à vigência da EC 
20/98, até a publicação da EC 41/03.

Repetida é a jurisprudência desta Corte no sentido de que 
as contribuições recolhidas por órgão de seguridade social dos 
servidores  civis  inativos  e  respectivos  pensionistas  após  a 
edição da EC 20/98 são inconstitucionais, por expressa hipótese 
de não incidência criada pela referida emenda. (...)
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Assim, somente após a edição da Emenda Constitucional 
nº 41, de 19 de dezembro de 2003, ao incluir o §18 no art. 40 do 
texto  constitucional,  possibilitou-se  a  contribuição  sobre  os 
proventos e rendas de aposentadorias e pensões dos servidores 
públicos inativos”. (grifei)

No julgamento  da  ADI-MC 2.010,  Pleno,  a  Corte  concluiu  que  a 
Constituição,  nesses  dispositivos,  na  redação  dada  pela  Emenda 
Constitucional  20/98,  criou  expressa  hipótese  de  não  incidência  da 
contribuição  previdenciária  sobre  os  proventos  dos  servidores  civis 
inativos e pensionistas. Somente após a redação do  caput do art. 40 ter 
sido alterada pela EC 41/2003 e de ter sido incluído o § 18 a este artigo é 
que se tornou novamente possível a cobrança da contribuição.

No entanto, como visto, a Constituição não previu a aplicação, aos 
militares, nem do caput do art. 40 e tampouco dos §§ 8º e 12.

Até a edição da EC 20, a Corte havia considerado constitucional a 
cobrança de  contribuição previdenciária  sobre  inativos,  na medida em 
que  ao  fazer  expressa  previsão,  no  §  6º  do  art.  40,  de  que  as 
aposentadorias  e  pensões  seriam  custeadas  mediante  recursos 
provenientes  da  União  e  das  contribuições  de  seus  servidores,  a 
Constituição, ao referir-se a “servidores públicos”, teria abrangido ativos 
e inativos.

Já a EC 20, ao dar nova redação ao art. 40 e não reproduzir a regra do 
§  6º,  impôs  a  criação  de  um  novo  regime  de  previdência  de  caráter 
contributivo  e  entregou  a  responsabilidade  do  custeio  deste  regime  à 
União e aos “servidores titulares de cargos efetivos”, em clara intenção de 
excluir  os  inativos  e  pensionistas.  A intenção da exclusão dos inativos 
ficou ainda mais clara com a aprovação da emenda supressiva do § 1º do 
art.  40  do  Projeto  de  Emenda  Constitucional  33/96,  que  previa  a 
contribuição  dos  inativos  e  pensionistas  no  custeio  dos  benefícios 
previdenciários.

Concluiu  a  Corte,  na  oportunidade,  aplicar  expressamente  aos 
servidores civis a vedação à instituição da exação prevista pelo art. 195, II, 
pois  o  §  12  determinava  que  se  aplicassem  ao  Regime  Próprio  dos 
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Servidores as regras previstas na Constituição para o Regime Geral de 
Previdência dos trabalhadores, “no que couber”.

No entanto, o § 12 não foi estendido aos militares pelo artigo 42 (dos 
Estados)  ou  artigo  142  (das  Forças  Armadas),  ou  seja,  em  nenhuma 
hipótese  se  aplicam,  aos  militares,  as  regras  do  Regime  Geral  de 
Previdência Social. Podem a eles ser destinadas, como visto, algumas das 
regras  do  Regime  Próprio  de  Previdência  dos  Servidores,  no  que  for 
expressa a Constituição.

Portanto,  partindo-se de premissa já assentada por esta Corte (RE 
570.177),  no  que  toca  ao  silêncio  eloquente  da  Constituição  quanto  às 
regras atinentes ao regime jurídico dos militares, tenho como inaplicável 
aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 
12,  e  artigo  195,  II,  da  Constituição  da  República,  sendo,  portanto, 
constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos 
dos militares da reserva remunerada e reformados.

Repito que a vedação à cobrança aos servidores civis inativos se deu 
mediante a compreensão de que essa cobrança era expressamente vedada 
em relação aos proventos dos trabalhadores do Regime Geral (art. 195, II), 
que esse Regime se  aplicava (e  ainda se  aplica),  no que coubesse,  aos 
servidores civis, e que o caput do art. 40, na redação da EC 20/98, fazia 
referência apenas a servidores ocupantes de cargos efetivos. 

No entanto, os militares não se encontram abrangidos pelo caput do 
art.  40,  que  trata  claramente  dos  servidores  civis,  e  não  há  nenhuma 
referência na Constituição à extensão, aos militares, das regras do regime 
geral  de  previdência  social,  e  tampouco se  pode afirmar  que eles  são 
ocupantes de cargos efetivos. 

Assim,  não  se  vislumbra  vedação  expressa  ou  decorrente  de 
interpretação integrativa da Constituição à instituição, a qualquer tempo, 
de  contribuição  previdenciária  sobre  proventos  de  militares  inativos 
estaduais, distritais, ou das Forças Armadas.

Não  encontro  tampouco  ofensa  ao  princípio  da  isonomia,  pois  a 
exceção  ao  tratamento  isonômico  entre  servidores  civis  e  militares 
decorre, como se viu, do próprio Texto Constitucional. Nas palavras do 
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Min.  Marco Aurélio,  “a exceção,  porque  resultante  da  própria  Constituição  
(CF, 142, § 3º, IV), legitima o tratamento diferenciado” (RE 570.177/MG).

Ademais, os militares das Forças Armadas, ativos, reformados ou da 
reserva remunerada, sempre contribuíram para a manutenção da pensão 
militar. Ela vem atualmente disciplinada no art. 71 da Lei 6.880/80, tem 
natureza  de  benefício  previdenciário  e  é  destinada  aos  dependentes-
beneficiários do militar. A contribuição mensal, prevista no art. 1º, da Lei 
3.765/60, para o custeio da pensão militar é descontada da remuneração 
daquele que está em atividade ou dos proventos do militar reformado ou 
da reserva.

Esses  descontos  mensais  a  título  de  pensão  militar  visam  à 
composição de um fundo que será utilizado na hipótese do óbito deste, a 
fim de garantir a subsistência dos seus beneficiários, conforme lição de 
Diógenes Gomes Vieira (in Comentários ao Estatuto dos Militares – Lei 
6.880/80, Curitiba: Juruá, 2013, p. 230).

A redação originária do art. 1º da Lei 3.765/60 tinha abrangência a 
todos os “militares da ativa, da reserva remunerada e reformados das Forças  
Armadas, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal”. No 
entanto,  a  Medida Provisória  2.215-10,  de  31.08.2001,  retirou da  lei  os 
pertencentes aos Corpos de Bombeiros e às Polícias Militares do Distrito 
Federal, que passaram a ser regidos por legislação própria.

Especificamente no que tange ao Estado de Minas Gerais, cuja lei é o 
objeto  de  declaração  de  constitucionalidade  desta  demanda,  desde  a 
edição  da  Lei  565/1911  os  oficiais  e  praças  do  Estado  recolhiam 
contribuição  equivalente  a  um  dia  de  vencimento  para  “prover  a  
subsistência das famílias dos oficiais e praças que falecerem”.

A Lei 10.366/90, atualmente em vigência e questionada nestes autos, 
criou o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de 
Minas Gerais e regulamentou a contribuição para o fundo criado com a 
finalidade de prestação de serviços de saúde, natalidade e funeral para o 
militar  em  atividade,  e  pensão,  pecúlio,  assistência  à  saúde,  auxílio-
reclusão e auxílio-funeral para os dependentes.

Ora,  os  militares  inativos,  diferentemente  dos  servidores  públicos 
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civis, sempre contribuíram para a manutenção dos benefícios pagos aos 
seus dependentes, conforme regras próprias e específicas, recepcionadas 
pela  Constituição  Federal  no  art.  142,  X c/c  art.  42,  §  1º,  em todas  as 
redações. 

Considerando a inexistência de “aposentadoria” para essa categoria 
de  agentes  públicos,  observa-se  que,  ao  contrário  do  que  ocorre  com 
servidores  públicos  civis  e  trabalhadores  da  iniciativa  privada,  os 
militares  nunca  contribuíram para  a  sua  aposentadoria,  apenas,  como 
dito, para as pensões de seus dependentes-beneficiários.

Assim,  ao  passar  à  inatividade  remunerada  ou  para  a  reserva, 
continuam,  mediante  previsão  em  lei  específica,  contribuindo  para  a 
pensão  militar,  que  será  paga  aos  seus  dependentes  quando  da  sua 
ausência.

Por  todas  essas  razões,  não  se  revela  coerente  dar  tratamento 
isonômico  a  uma  categoria  de  agentes  públicos  que  possui 
prerrogativas diversas dos servidores públicos civis. 

Dos  dispositivos  constitucionais  transcritos  e  do  histórico  fático, 
jurídico e doutrinário acima delineado, conclui-se que é a lei específica do 
respectivo  ente  federativo  o  instrumento  jurídico  apto  a  regular  os 
direitos  e  deveres  dos  militares  estaduais  e  de  seus  pensionistas.  O 
mesmo se diga em relação aos militares das Forças Armadas e à legislação 
federal respectiva.

A Constituição Federal, no inciso X do § 3º do art. 142, ao atribuir à 
lei específica a definição de requisitos próprios e regionais para o militar, 
demonstra claramente a intenção de outorgar à competência legislativa 
ordinária  a  conformação  de  um  regime  próprio  administrativo  para 
regular os aspectos mencionados no referido inciso X.

Justifica-se essa outorga pela enorme diversidade, problemas, riscos 
e ação de policiais militares que cada ente federativo possui, autorizando 
a  elaboração  de  legislação  específica  pertinente  às  peculiaridades  dos 
Estados  Federados.  O  §  2º  do  artigo  42,  na  redação  da  Emenda 
Constitucional 41/03, apenas veio a consolidar essa compreensão.

Nesse contexto, é inquestionável a atribuição dos entes federados de 
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disporem,  em  lei  específica,  sobre  as  regras  de  passagem  para  a 
inatividade  de  seus  respectivos  militares,  dentro  dos  limites  de 
competência legislativa previstos pela própria Carta. Assim, em que pese 
cada Estado possa tratar de forma diferenciada seus militares, de acordo 
com  as  suas  peculiaridades  locais,  é  certo  que  “as  legislações  vigentes  
quando do advento das Emendas 20 e 41, no que dispuserem sobre a passagem  
para a inatividade, foram todas recepcionadas, ou seja, até que os entes federados  
disponham de forma diversa, deverão observar as leis que vinham aplicando até  
então para efeitos de passagem para a reserva remunerada ou reforma de seus  
militares  e,  da  mesma  forma,  no  que  toca  à  questão  da  contribuição  
previdenciária” (BORGES, Mauro Ribeiro. Previdência Funcional. Curitiba: 
Juruá, 2006, p. 105).

Em  conclusão,  reputo  não  haver  inconstitucionalidade  na  norma 
estadual  que  previu,  mesmo  no  período  posterior  à  Emenda 
Constitucional  20/98,  a  cobrança  de  contribuição  sobre  proventos  dos 
militares  inativos,  diante  do  reconhecimento  de  que  esta  categoria  de 
agentes  públicos  possui,  desde  antes  da  Constituição  de  1988,  regime 
jurídico próprio e distinto do regime próprio dos servidores civis, o qual 
foi pela Carta recepcionado.

Nesse  contexto,  concluo  por  dar  provimento  ao  recurso 
extraordinário e proponho a fixação da seguinte tese: é constitucional a 
cobrança de contribuições  sobre os  proventos  dos  militares  inativos, 
aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos 
Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre 
o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda 
Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos 
dos  servidores  públicos  civis  e  porque  a  eles  não  se  estende  a 
interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 
195, II, da Constituição da República.

Diante do exposto, voto por dar provimento provimento ao recurso 
extraordinário, para assentar a constitucionalidade do art. 3º, I, ‘a’ e art. 
4º, § 1º, I, ambos da Lei 10.366/90, do Estado de Minas Gerais, reformar o 
acórdão  recorrido  e  afirmar  a  exigibilidade  de  contribuições  sobre 
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proventos  dos  militares  inativos  no  período  compreendido  entre  as 
Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.

Ficam invertidos os ônus sucumbenciais.
Custas ex lege.
É como voto.
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20/04/2020 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 596.701 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN

RECTE.(S) :ESTADO DE MINAS GERAIS 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 
RECDO.(A/S) :DÉLCIO MARQUES DOS SANTOS 
ADV.(A/S) :DENIS FONSECA BARROSO 
INTDO.(A/S) : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM 
ADV.(A/S) :ARILDO RICARDO 
AM. CURIAE. :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM. CURIAE. :ASSOCIAÇÃO DE MILITARES DA RESERVA E 

PENSIONISTA DA MARINHA - AMIRPEM 
ADV.(A/S) :HANDERSON RODRIGUES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO - IBDP 
ADV.(A/S) :GISELE LEMOS KRAVCHYCHYN 

V O T O

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: 

Sr. Presidente, discute-se,  in casu,  o Tema 160 da repercussão geral: 
Contribuição previdenciária sobre pensões e proventos de militares inativos entre  
a Emenda Constitucional nº 20/98 e a Emenda Constitucional nº 41/2003.

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Minas 
Gerais, com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, 
com o escopo de reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais que teria violado os artigos 40; 42, §§1º e 2º c/c 142, §2º, 
inciso X e §3º; 149, §1º e 195, todos da CF/88. 
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Na  origem,  o  Tribunal  a  quo confirmou  sentença  na  parte  que 
condenou o Estado de Minas Gerais a abster-se de cobrar contribuição 
previdenciária dos servidores militares aposentados e pensionistas, com 
base na Lei Estadual 10.366/1990. 

Assionalou o Tribunal de origem que:
(I)  a  Emenda  Constitucional   20/1998  revogou  a  Lei  Estadual 

10.366/1990 na parte em que instituiu a contribuição previdenciária sobre 
pensões e aposentadorias de militares inativos;

(II)  a  Emenda  Constitucional  nº  41/2003  não  teria  o  condão  de 
restabelecer norma anteriormente revogada.

Por  fim,  majorou  os  honorários  sucumbenciais.  Eis  a  ementa  do 
acórdão recorrido:

“EMENTA:  SERVIDOR  MILITAR  INATIVO. 
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  INCIDÊNCIA DA EC 
Nº  41/03.  REVOGAÇÃO  PARCIAL  DA LEI  ESTADUAL  Nº 
10.366/90  PELA  EMENDA  CONSTITUCIONAL  Nº  20/98. 
NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA. 

1- É permitida a incidência de contribuição previdenciária 
sobre  proventos  de  aposentadorias/pensão  dos  servidores 
militares  inativos  e  pensionistas,  a  partir  da  vigência  da 
Emenda Constitucional nº 41/03. 

2 – O vício da inconstitucionalidade é congênito à lei e há 
de ser apurado em face da Constituição vigente ao tempo de 
sua elaboração. Lei anterior não pode ser inconstitucional em 
relação à Constituição superveniente; nem o legislador poderia 
infringir  Constituição  futura.  A Constituição  sobrevinda  não 
torna  inconstitucionais  leis  anteriores  com  ela  conflitantes: 
revoga-as”.

Nas razões do Apelo Extremo, o Estado sustenta, em síntese, que:

(a) as EC’s 20/1998 e 41/2003 referem-se aos servidores inativos civis, 
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de  forma  que  não  alteraram  o  regime  previdenciário  próprio  dos 
militares;

(b) a previdência dos militares é regulamentada pelos artigos 42 e 
142 da Constituição Federal, que exigem apenas a edição de lei específica 
para disciplinar a matéria;

(c) há distinção entre o regime geral de previdência social, o regime 
próprio dos servidores civis e o regime próprio dos servidores militares.

Regularmente  intimado  a  apresentar  contrarrazões,  o  recorrido 
quedou-se inerte (fl. 151, Vol. 73).

Em 24/4/2009,  o  Plenário  desta  CORTE reconheceu  a  repercussão 
geral da matéria discutida nestes autos. 

Em parecer, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo 
provimento do recurso (Vol. 9).

Foram admitidos como  amici  curiae o Instituto de Previdência dos 
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais – IPSM, a Associação de 
Militares da Reserva e Pensionista da Marinha – AMIRPEM, o Instituto 
Brasileiro de Direito Previdenciário – IBDP e a União.

É o relatório.

Preenchidos  os  pressupostos  constitucionais  de  admissibilidade, 
passo à análise do mérito.

O  Tribunal  de  origem  confirmou  a  sentença  na  parte  em  que 
determinou a restituição dos descontos de 8%, a título de contribuição 
previdenciária, incidentes sobre aposentadorias e pensões dos militares. 
A propósito, veja-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 0, 
fl. 13):

“Por  consequência,  tem-se  que  o  regime  previdenciário 
próprio dos  militares  enquadra-se nos  mesmos princípios do 
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regime especial  dos  servidores  civis,  com amparo  no caráter 
contributivo e solidário. Daí a aplicação dos mesmos critérios 
gerais relativos às contribuições, vantagens e vedações”.

O artigo 150, II,  da Constituição Federal consagrou o princípio da 
isonomia nas relações  tributárias,  ao vedar a instituição de tratamento 
desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. 

Ocorre que, não raro, para se alcançar a igualdade substancial em 
matéria  tributária,  é  necessário  fazer  discriminação  positiva  entre 
contribuintes em situação diferenciada.

Dessa forma, dadas as peculiaridades de cada contribuinte, o sistema  
tributário brasileiro vem adotando fortíssima tendência a tratar diferentemente os  
contribuintes, gerando regimes específicos, alíquotas diferenciadas, reduções de  
bases de cálculo,  diferimentos, isenções e incentivos (LEANDRO PAULSEN. 
Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da 
jurisprudência.  9.  ed.  Porto  Alegre:  Livraria  do  Advogado:  ESMAFE, 
2007, pg. 194).

Feitas  essas  considerações,  a  análise  teleológica  da  Emenda 
Constitucional  18/1998,  que  disciplina  o  regime  constitucional  dos 
militares,  denota  sua  finalidade  em  separar  o  regime  previdenciário 
aplicável  aos  militares  do  regime  próprio  aplicável  aos  servidores 
públicos. 

Para tanto, alterou a nomenclatura da Seção II do Capítulo VII do 
Título  III  do  texto  constitucional,  trocando  a  expressão  “servidores  
públicos civis” por “servidores públicos”, apenas. 

Em seguida, na Seção III, alterou a expressão “servidores públicos  
militares” por “dos militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios”.

Verifica-se claramente,  portanto,  que a Emenda buscou apartar os 
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militares  dos  demais  servidores  públicos,  passando  a  ter  regramento 
constitucional próprio quanto a seus direitos e obrigações.

Corroborando  essa  tese,  cita-se  trecho  do  parecer  elaborado  pela 
Comissão Especial da Câmara dos Deputados, instituída para analisar as 
alterações efetivadas pela EC 18/1998:

“A Mensagem Presidencial nº 346, de 23 de março de 1996, 
recepcionada nesta Casa Legislativa sob a forma de proposta de 
Emenda à Constituição nº 336/96,  busca, com as modificações 
que  pretende  ver  introduzidas  no  texto  da  Lei  Maior,  a 
desvinculação dos militares dos servidores públicos civis. A 
separação, no entanto, já ocorre por se tratar de duas categorias 
de  agentes  inconfundíveis.  Destarte,  ainda  que  incluídos  no 
mesmo capítulo que cuida dos servidores públicos civil e ainda 
que  havidos  como  servidores  públicos  pela  vigente 
Constituição, não estão igualados ou parificados. 

(Disponível  em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarinteg
ra;jsessionid=B77E530F71ECF4016ABCFCD766C17379.proposic
oesWebExterno2?codteor=1242353&filename=Dossie+-
PEC+338/1996)

Veja-se, ainda, trecho da Exposição de Motivos 152, de 25 de março 
de 1996, que resultou na EC 18/1998:

“[...]  a Constituição não qualifica o Serviço Militar como 
serviço  público.  Ao  denominá-lo  Serviço  Militar  reforça  o 
argumento  de  que  a  atividade  militar  transcende  o  serviço 
público,  por  imprescindível,  insubstituível  e  peculiar.  Desse 
modo, verifica-se que foi uma decisão equivocada qualificar os 
militares  como  “servidores  públicos  militares”,  no  contexto 
constitucional. Seria mais apropriado e correto o termo Militar.

A situação  do  militar  enquadrado  como funcionário  ou 
servidor  público  é  prejudicial  tanto  ao  exercício  de  sua 
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profissão  como  às  próprias  Instituições  Militares  que,  dessa 
forma,  ficam impossibilitadas  de  dar,  aos  seus  integrantes,  a 
justa  contrapartida  por  imposições  e  deveres  normalmente 
pesados.  Entre  ambos,  pode  haver  alguns  pontos  comuns, 
porém  totalmente  distintos  na  essência  e  na  finalidade, 
devendo, portanto, ser encarados e tratados de forma diferente, 
consoante  legislações  específicas”.  (Disponível  em: 
http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp°selCodColecaoCsv=D&
Datain=10/8/1996&txpagina=22295&altura=700&largura=800)

Dessa  forma,  em  razão  das  peculiaridades  de  cada  atividade,  os 
militares  deixaram  de  ser  considerados  servidores  públicos.  Por 
consequência,  não  há  obrigatoriedade  em  se  estabelecer  um  regime 
similar, aplicável tanto aos militares, como aos servidores públicos civis. 

Ainda  nessa  linha,  peço  vênia  para  reproduzir  trecho  do  voto 
proferido pelo Ilustre Min. RICARDO LEWANDOWSKI, relator do RE 
570.177/MG,  julgado  sob  o  rito  da  repercussão  geral  (Tema  15),  DJe. 
27/06/2008,  no  qual  o  Plenário  desta  CORTE  discutiu  a 
constitucionalidade do §2º do art. 18 da MP 2.215-10/2001, que previa a 
possibilidade de praças prestadoras de serviço militar inicial e as praças 
especiais receberem soldo em valor inferior ao salário mínimo:

“Não se olvide, ademais, que o regime a que se submetem 
os  militares  apresenta  peculiaridades  próprias,  diferindo 
sobremaneira, como já assinalado, daquele estabelecido para os 
servidores públicos civis e os trabalhadores urbanos e rurais, 
segundo decorre do disposto nos arts. 142 e 143 da Constituição 
Federal.

A título de exemplo, e apenas com o intuito de ressaltar 
alguns aspectos que pontuam as diferenças do regime ao qual 
se submetem os militares, menciono que a Carta Magna lhes 
veda: i) a impetração de habeas corpus, no caso de punições 
disciplinares (art. 142, § 2º); ii) a sindicalização e a greve (art. 
142, § 3º, IV) ; iii) a filiação a partidos políticos, enquanto em 
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serviço ativo (art. 143, § 3º,V) ; e iv) o alistamento eleitoral, em 
relação aos conscritos (art. 14, § 2º, da CF). 

Não  vejo  como,  portanto,  estender-se  às  praças  que 
prestam serviço militar inicial obrigatório a garantia abrigada 
no art. 7º, VI, da Carta Magna”.

O julgado ficou assim ementado:

“CONSTITUCIONAL.  SERVIÇO  MILITAR 
OBRIGATÓRIO.  SOLDO.  VALOR  INFERIOR  AO  SALÁRIO 
MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, 
DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição 
Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração 
não  inferior  ao  salário  mínimo,  como  o  fez  para  outras 
categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os 
militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores 
civis,  visto  que  têm  direitos,  garantias,  prerrogativas  e 
impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço 
militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com 
a defesa da soberania  da pátria.  IV -  A obrigação do Estado 
quanto  aos  conscritos  limita-se  a  fornecer-lhes  as  condições 
materiais  para  a  adequada  prestação  do  serviço  militar 
obrigatório  nas  Forças  Armadas.  V  -  Recurso  extraordinário 
desprovido”.

Feitas  essas  considerações,  cumpre  analisar  se  as  regras 
previdenciárias  aplicáveis  aos  militares  são  iguais  às  dos  servidores 
públicos.

Ainda no ano de 1998, a EC 20 introduziu novas regras ao regime 
previdenciário  dos  servidores  públicos.  Uma  das  medidas  foi  a 
implementação  do  §  12  do  artigo  40  da  CF/88   (topograficamente 
localizado na Seção II do Capítulo VII do Título III), que determinou a 
aplicação supletiva do Regime Geral  de Previdência Social  (RGPS) aos 
servidores públicos.
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Dessa  forma,  a  imunidade  de  contribuição  previdenciária  dos 
inativos vinculados ao RGPS passou a valer também para os servidores 
públicos.

Em  2003,  a  EC  41  procedeu  à  nova  alteração  no  regime 
previdenciário dos servidores públicos, incluindo expressamente no caput 
do artigo 40 que a contribuição se daria  mediante contribuição do respectivo  
ente  público,  dos  servidores  ativos  e  inativos  e  dos  pensionistas.  Trouxe, 
portanto, o fim da imunidade dos servidores inativos e pensionistas.

No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a EC 20/1998, 
no que tange aos dispositivos que regulamentaram a previdência própria 
dos servidores públicos, era aplicável aos militares, de forma que estes 
também  teriam  direito  à  imunidade  das  contribuições  sobre 
aposentadorias e pensões. 

Logo,  reputou  indevidas  as  contribuições  dos  militares  inativos 
efetuadas após a edição da EC nº 20/1998, haja vista que a emenda teria 
revogado  parte  da  Lei  10.366/1990,  do  Estado  de  Minas  Gerais  (que 
regulamentou o regime previdenciário dos militares). 

Seguindo essa trilha, entendeu, ainda, que a edição da EC 41/2003 
não tinha o condão de repristinar a lei estadual revogada, de forma que, 
para instituir contribuição previdenciária incidente sobre aposentadorias 
e pensões dos militares inativos, seria necessária a edição de nova lei.

Ora, no que concerne aos militares, a EC 20/1998 também deu nova 
redação ao § 1º do artigo 42 da CF/88 (localizado na Seção III do Capítulo 
VII  do  Título  III),  dispondo que  aplicam-se  aos  militares  dos  Estados,  do  
Distrito  Federal  e  dos  Territórios,  além  do  que  vier  a  ser  fixado  em  lei,  as  
disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a  
lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X,  
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sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Em que pese a clareza do mandamento constitucional, o Tribunal de 
origem  deu  interpretação  ampliativa  ao  dispositivo,  determinando  a 
aplicação de todo o artigo 40 da CF/88 aos militares.

Sr. Presidente,  data venia,  parece-me evidente que, quanto ao artigo 
40 da CF/88, apenas o §9º (que estabelece a regra da contagem recíproca 
do tempo de serviço) é aplicável aos militares. 

Interpretação  que  aplica  o  §12  aos  militares  viola  frontalmente  o 
texto  constitucional,  haja  vista  que,  dada  a  singularidade  de  cada 
atividade, o constituinte foi expresso em eleger, especificamente, a norma 
do regime dos servidores públicos que deve ser estendida aos militares.

Observa-se,  ainda,  que  o  artigo  42,  §1º,  remete  à  lei  estadual  a 
competência para dispor sobre as matérias elencadas no artigo 142, §3º, 
inciso X, abaixo transcrito:

“Art. 142, §3º, X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças 
Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições 
de transferência do militar para a inatividade,  os direitos,  os 
deveres,  a  remuneração,  as  prerrogativas  e  outras  situações 
especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas 
atividades,  inclusive  aquelas  cumpridas  por  força  de 
compromissos internacionais e de guerra. “

Corrobora, ainda, a tese de regimes distintos o §20 do artigo 40 (com 
redação dada pela EC nº 41/2003), que veda a existência de mais de um 
regime  de  previdência  dos  servidores  públicos,  ressalvando 
expressamente  a  possibilidade  de  instituição  de  regime previdenciário 
próprio dos militares:

“Art.  40,  §  20.  Fica  vedada a  existência  de  mais  de  um 
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regime  próprio  de  previdência  social  para  os  servidores 
titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora 
do  respectivo  regime  em  cada  ente  estatal,  ressalvado  o 
disposto no art. 142, § 3º, X.”

Dessa  forma,  não  é  possível  afirmar  que  a  Constituição  Federal 
instituiu  um  único  regime  previdenciário  aplicável  aos  servidores 
públicos e aos militares.

Enfim,  o  Estado de  Minas Gerais,  no âmbito  de sua competência 
constitucional,  regulamentou  a  matéria  relacionada  à  incidência  de 
contribuição  sobre  os  proventos  de  aposentadorias  e  pensões  dos 
militares através da Lei  Estadual  10.366/1990,  que,  por todas as razões 
expostas, não sofreu qualquer limitação com a edição da EC 20/1998.

Pelo  exposto,  DOU  PROVIMENTO  ao  Recurso  Extraordinário, 
acompanhando o Ilustre Ministro Relator.
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20/04/2020 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 596.701 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN

RECTE.(S) :ESTADO DE MINAS GERAIS 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 
RECDO.(A/S) :DÉLCIO MARQUES DOS SANTOS 
ADV.(A/S) :DENIS FONSECA BARROSO 
INTDO.(A/S) : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM 
ADV.(A/S) :ARILDO RICARDO 
AM. CURIAE. :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM. CURIAE. :ASSOCIAÇÃO DE MILITARES DA RESERVA E 

PENSIONISTA DA MARINHA - AMIRPEM 
ADV.(A/S) :HANDERSON RODRIGUES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO - IBDP 
ADV.(A/S) :GISELE LEMOS KRAVCHYCHYN 

VOTO

O  Senhor  Ministro  Gilmar  Mendes:  Trata-se  de  recurso 
extraordinário, com repercussão geral, interposto em face de acórdão que 
julgou  ser  inconstitucional  a  cobrança  de  contribuição  previdenciária 
sobre  pensões  e  proventos  de  militares  inativos  entre  a   Emenda 
Constitucional  20/98  e  a   Emenda  Constitucional  41/03,  e  legítima  a 
cobrança a partir da  Emenda Constitucional 41/03, desde que instituída 
por lei específica posterior a essa Emenda.

É contra essa decisão que o Estado de Minas Gerais interpõe recurso 
extraordinário, no qual alega violação aos artigos 40, 42, § 1º e § 2º, c/c o 
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art.  142, § 2º,  inciso X, e § 3º;  149, § 1º;  e 195 da Constituição Federal. 
Sustenta, que "não se pode aplicar aos militares o que é disposto exclusivamente  
no  interesse  dos  servidores  civis  e  do  regime  geral  de  previdência".  Afirma, 
ainda, que "a CR/88 é expressa em dizer que o regime dos militares (inclusive a  
inatividade) deve atender a suas peculiaridades (art. 142, § 3º, X) - e, realmente,  
têm eles regime muito diferenciado, inclusive no que diz respeito à idade e tempo  
de contribuição para aposentadoria, não se lhes aplicando as enormes vedações  
aos inativos civis trazidas pelas EC 20/98 e 41/03". 

Em 24.4.2009, o Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão 
constitucional suscitada. Eis a ementa desse acórdão:

“CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  MILITAR 
INATIVO.  REGIME  PREVIDENCIÁRIO  APLICÁVEL. 
COBRANÇA  DE  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA. 
RELEVÂNCIA  JURÍDICA  E  ECONÔMICA  DA  QUESTÃO 
CONSTITUCIONAL.  EXISTÊNCIA  DE  REPERCUSSÃO 
GERAL.”(RE 596701 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 
18.6.2009)

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento 
do recurso, por meio de parecer assim ementado:

“Constitucional e Administrativo. Recurso extraordinário. 
Contribuição previdenciária sobre proventos de militar inativo. 
Lei 10.366/90 do Estado de Minas Gerais. Constitucionalidade. 
Peculiaridades  dos  serviço  militar.  Razoabilidade  de  regime 
previdenciário próprio para os militares, inclusive com regras 
sobre custeio que assegurem seu equilíbrio. Inaplicabilidade do 
regime  previdenciário  do  art.  40  da  CRFB  aos  militares. 
Inteligência do art. 42, caput e §§1º e 2°, do art. 142, § 3°, X e do 
art.  40,  §20,  da  CRFB.  Manifestação  pelo  provimento  do 
recurso”.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao meu voto.
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O  cerne  da  presente  questão  consiste  em  saber  se  ofende  a 
Constituição Federal, mais especificamente o então art. 40, com a redação 
dada  pela  Emenda  Constitucional  20/98,  a  cobrança  de  contribuição 
previdenciária sobre pensões e proventos de militares inativos.

 É certo que em relação aos servidores civis, a jurisprudência pacífica 
desta  Suprema  Corte  é  no  sentindo  da  inconstitucionalidade  da 
incidência de contribuição previdenciária sobre proventos e pensões, no 
período entre a Emenda Constitucional 20/98 e a Emenda Constitucional 
41/03. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS - CONTRIBUIÇÃO 
DE SEGURIDADE SOCIAL - LEI Nº 9.783/99 - ARGÜIÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DESSE 
DIPLOMA LEGISLATIVO - RELEVÂNCIA JURÍDICA DA TESE 
PERTINENTE À NÃO-INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DE 
SEGURIDADE  SOCIAL  SOBRE  SERVIDORES  INATIVOS  E 
PENSIONISTAS DA UNIÃO FEDERAL (CF, ART. 40, CAPUT, E 
RESPECTIVO § 12, C/C O ART. 195, II, NA REDAÇÃO DADA 
PELA EC Nº 20/98) - ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS - ESCALA 
DE PROGRESSIVIDADE DOS ADICIONAIS TEMPORÁRIOS 
(ART. 2º DA LEI Nº 9.783/99) - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO 
PRINCÍPIO  QUE  VEDA A TRIBUTAÇÃO  CONFISCATÓRIA 
(CF,  ART.  150,  IV)  E  DE  DESCARACTERIZAÇÃO  DA 
FUNÇÃO  CONSTITUCIONAL  INERENTE  À 
CONTRIBUIÇÃO  DE  SEGURIDADE  SOCIAL  - 
PLAUSIBILIDADE  JURÍDICA  -  MEDIDA  CAUTELAR 
DEFERIDA EM PARTE.  PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE 
DOS  PROJETOS  REJEITADOS  NA  MESMA  SESSÃO 
LEGISLATIVA  (CF,  ART.  67)  -  MEDIDA  PROVISÓRIA 
REJEITADA  PELO  CONGRESSO  NACIONAL  - 
POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE LEI, 
PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, NO INÍCIO DO ANO 
SEGUINTE  ÀQUELE  EM  QUE  SE  DEU  A  REJEIÇÃO 
PARLAMENTAR DA MEDIDA PROVISÓRIA.
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(…)
A CONSTITUIÇÃO  DA REPÚBLICA NÃO  ADMITE  A 

INSTITUIÇÃO  DA  CONTRIBUIÇÃO  DE  SEGURIDADE 
SOCIAL SOBRE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO. - A 
Lei nº 9.783/99, ao dispor sobre a contribuição de seguridade 
social  relativamente a pensionistas e a servidores  inativos da 
União,  regulou,  indevidamente,  matéria  não  autorizada  pelo 
texto  da  Carta  Política,  eis  que,  não  obstante  as  substanciais 
modificações  introduzidas  pela  EC  nº  20/98  no  regime  de 
previdência  dos  servidores  públicos,  o  Congresso  Nacional 
absteve-se, conscientemente, no contexto da reforma do modelo 
previdenciário, de fixar a necessária matriz constitucional, cuja 
instituição se revelava indispensável para legitimar, em bases 
válidas, a criação e a incidência dessa exação tributária sobre o 
valor  das  aposentadorias  e  das  pensões.  O  regime  de 
previdência de caráter contributivo, a que se refere o art.  40, 
caput, da Constituição, na redação dada pela EC nº 20/98, foi 
instituído, unicamente, em relação "Aos servidores titulares de 
cargos  efetivos...",  inexistindo,  desse  modo,  qualquer 
possibilidade jurídico-constitucional de se atribuir, a inativos e 
a pensionistas da União, a condição de contribuintes da exação 
prevista na Lei nº 9.783/99. Interpretação do art. 40, §§ 8º e 12, 
c/c o art. 195, II, da Constituição, todos com a redação que lhes 
deu a EC nº 20/98. (…) (ADI  2010 MC-DF, Rel. Mnistro Celso 
de Mello, Pleno, DJ 12.4.2002)

No mesmo sentido, pode-se citar, entre outros,  o RE nº 408.824/RS-
AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 25.4.08; o RE 470085 
AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 26-06-2009; o RE 
490676 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 25-
11-2010.

O raciocínio subjacente a essas decisões é o de que o então art. 40 da 
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 
20/1998  previu  o  regime  previdenciário  contributivo,  o  que  não 
autorizaria a incidência de contribuição previdenciária dos inativos, sem 
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20/1998  previu  o  regime  previdenciário  contributivo,  o  que  não 
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expressa autorização constitucional.

Para o presente caso, resta saber se o referido art. 40 tinha aplicação 
aos militares.  Confira-se o que dizia o art.  40 da Constituição Federal, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998:

CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

(...)
SEÇÃO II

DOS SERVIDORES PÚBLICOS
(...)

“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.” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 
15/12/98)

Perceba-se que o referido dispositivo encontrava-se na seção II, que 
cuida  dos  servidores  públicos,  do  Capítulo  VII,  que  trata  da 
Administração Pública.  A seção seguinte, seção III  do mesmo Capítulo 
VII, trata dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
disciplinando quais as regras são aplicáveis a estes. Já se percebe, assim, 
que a própria Constituição Federal separou a disciplina dos servidores 
públicos  civis  e  a  dos  militares,  tratando  em  seções  diferentes  os 
respectivos regimes jurídicos.

Nesse contexto,  quando da vigência da Emenda Constitucional nº 
20/1998, o art. 42 e §§1º e 2º, da Constituição Federal estabeleciam que:

CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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(...)
SEÇÃO III

DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS

Art.  42  Os membros  das  Polícias  Militares  e  Corpos de 
Bombeiros  Militares,  instituições  organizadas  com  base  na 
hierarquia e disciplina, são militares dos Estados,  do Distrito 
Federal  e  dos  Territórios.  (Redação  dada  pela  Emenda 
Constitucional nº 18, de 1998)

§  1º  Aplicam-se  aos militares  dos  Estados,  do  Distrito 
Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, 
as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º 
e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias 
do  art.  142,  §  3º,  inciso  X,  sendo  as  patentes  dos  oficiais 
conferidas  pelos  respectivos  governadores.  (Redação  dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

§ 2º Aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios e a seus pensionistas, aplica-se o disposto no art. 
40, §§ 7º e 8º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, 
de 15/12/98) (realce atual)

Deve-se esclarecer que atualmente o §2º do art. 42 da Constituição 
Federal possui outra redação, dada pela Emenda Constitucional nº 41/03, 
a qual não tem relevância para o deslinde da presente controvérsia.

Ora,  para  além  de  estabelecer  um  regime  jurídico  específico  e 
localizado  em  seções  diferentes,  a  Constituição  Federal  fez  menção 
expressa  a  quais  dispositivos  aplicáveis  aos  servidores  públicos  civis 
também seriam aplicáveis aos militares. E, entre eles, não se encontra o 
caput do então art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional 20/98.

Conforme bem esclarecido por Lucas Rocha Furtado:

“Distinção  maior  se  verifica  em  relação  ao  regime  dos 
militares  em  relação  àquele  aplicável  aos  servidores  civis.  A 
aprovação  da  EC  nº  18/98,  que  suprimiu  dos  militares  a 
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qualificação  de  servidores  públicos,  não  teve  caráter 
exclusivamente terminológico. Ao fazer essa separação, ou seja, 
ao dispor que os militares não são servidores públicos, as regras 
pertinentes  ao  regime  jurídico  destes  últimos  (servidores 
públicos)  somente  passam  a  ser  aplicáveis  aos  militares  se 
houver expressa referência no texto constitucional.” (Furtado, 
Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: 
Fórum, 2013, p. 734)

Em sendo assim, entendo que a disciplina prevista no  caput  do art. 
40  da  Constituição  Federal,  com  a  redação  dada  pela  Emenda 
Constitucional nº 20/1998, não se aplica aos militares. Por conseguinte, o 
entendimento  desta  Suprema Corte  quanto  à  inconstitucionalidade  da 
incidência de contribuição previdenciária sobre proventos e pensões dos 
servidores civis não é extensível aos militares.

Ademais,  da  leitura  do  §2º  do  art.  42  da  Constituição  Federal, 
percebe-se que cabe à lei estadual específica a disciplina dos militares dos 
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Territórios  em  relação  às  matérias 
tratadas no art. 142, § 3º, inciso X, o qual assim dispõe:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, 
pejo  Exército  e  pela  Aeronáutica,  são  instituições  nacionais 
permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e 
na  disciplina,  sob  a  autoridade  suprema  do  Presidente  da 
República,  e  destinam-se  à  defesa  da  Pátria,  à  garantia  dos 
poderes constitucionais c, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem.

(...)
§ 3° Os membros das Forcas Armadas são denominados 

militares, aplicando-se-Ihes, além das que vierem a ser fixadas 
em lei, as seguintes disposições:

(...)
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os 

limites  de  idade,  a  estabilidade  e  outras  condições  de 
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transferência  do  militar  para  a  inatividade,  os  direitos,  os 
deveres,  a  remuneração,  as  prerrogativas  e  outras  situações 
especiais dos militares  ,   consideradas as peculiaridades de suas 
atividades,  inclusive  aquelas  cumpridas  por  força  de 
compromissos internacionais e de guerra. (realce atual)

Percebe-se,  assim,  que  a  Constituição  Federal  atribuiu 
expressamente à lei estadual a competência para disciplinar as matérias 
que dizem respeito à transferência do militar estadual para a inatividade, 
seus direitos, deveres e outras situações especiais. 

Cumpre  notar  ainda  que,  conforme  esclarecido  pela  União  na 
condição  de  amicus  curiae,  os  militares  inativos  da  União  há  muito 
contribuem para a previdência, com base na Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos 
Militares)  e  Lei  nº  3.765/60,  o  que  reforça  a  ideia  de  que  não  havia 
vedação constitucional para instituição de contribuição previdenciária de 
militar inativo estadual por lei do respectivo ente.

Diante  do  exposto,  acompanho  o  relator,  entendendo  que  a  Lei 
10.366/90 do Estado de Minas Gerais encontra-se de acordo com o art. 42, 
§1º da Constituição Federal, razão pela qual dou provimento ao recurso 
extraordinário.

É como voto.
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 596.701 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) :ESTADO DE MINAS GERAIS 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 
RECDO.(A/S) :DÉLCIO MARQUES DOS SANTOS 
ADV.(A/S) :DENIS FONSECA BARROSO 
INTDO.(A/S) : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM 
ADV.(A/S) :ARILDO RICARDO 
AM. CURIAE. :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM. CURIAE. :ASSOCIAÇÃO DE MILITARES DA RESERVA E 

PENSIONISTA DA MARINHA - AMIRPEM 
ADV.(A/S) :HANDERSON RODRIGUES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO - IBDP 
ADV.(A/S) :GISELE LEMOS KRAVCHYCHYN 

V O T O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Tem-se extraordinário 
interposto em face de acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais assentou indevida a contribuição previdenciária 
sobre proventos e pensões de militares inativos no período compreendido 
entre as Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003. Eis a síntese do 
pronunciamento recorrido:

SERVIDOR  MILITAR  INATIVO.  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA.  INCIDÊNCIA  DA  EC  Nº41/03. 
REVOGAÇÃO  PARCIAL  DA LEI  ESTADUAL  Nº  10.366/90 
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. NECESSIDADE 
DA EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA. 1- É permitida a incidência 
de  contribuição  previdenciária  sobre  proventos  de 
aposentadorias/pensão  dos  servidores  militares  inativos  e 

Supremo Tribunal Federal
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pensionistas, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 
41/03. 2- O vício da inconstitucionalidade é congênito à lei e há 
de ser apurado em face da Constituição vigente ao tempo de 
sua elaboração. Lei anterior não pode ser inconstitucional em 
relação à Constituição superveniente; nem o legislador poderia 
infringir  Constituição  futura.  A Constituição  sobrevinda  não 
torna  inconstitucionais  leis  anteriores  com  ela  conflitantes: 
revoga-as.

[…]

Dispondo sobre o regime geral de previdência social, o art. 
195,  II,  da  Constituição,  com  a  redação  dada  pela  Emenda 
Constitucional nº20/98,  excluiu expressamente a possibilidade 
de cobrança de contribuição sobre aposentadorias e pensões.

Por sua vez, o § 12 do art. 40, com a redação conferida pela 
referida Emenda Constitucional,  estabeleceu que o regime de 
previdência dos servidores públicos observará, no que couber, 
os  requisitos  e  critérios  fixados  para  o  regime  geral  de 
previdência  social.  Sendo  assim,  a  imunidade  tributária 
estabelecida pelo art.  195, II,  também era aplicável ao regime 
previdenciário  dos  servidores  públicos de todos os níveis  da 
federação.

Este entendimento foi consagrado pelo Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 2.010/DF (DJU 12-04-2002,  p.  51),  tendo 
como  relator  o  Ministro  Celso  de  Mello,  que,  em  seu 
substancioso e erudito voto, teceu as seguintes considerações: 

[…]

Tem-se  que  o  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores 
Militares  do  Estado  de  Minas  Gerais  vem  realizado  os 
descontos previdenciários com base no disposto no art. 4º, § 1º, 

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 796D-0667-D9B6-0460 e senha 738F-B8E4-C61B-738C

Supremo Tribunal Federal

RE 596701 / MG 

pensionistas, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 
41/03. 2- O vício da inconstitucionalidade é congênito à lei e há 
de ser apurado em face da Constituição vigente ao tempo de 
sua elaboração. Lei anterior não pode ser inconstitucional em 
relação à Constituição superveniente; nem o legislador poderia 
infringir  Constituição  futura.  A Constituição  sobrevinda  não 
torna  inconstitucionais  leis  anteriores  com  ela  conflitantes: 
revoga-as.

[…]

Dispondo sobre o regime geral de previdência social, o art. 
195,  II,  da  Constituição,  com  a  redação  dada  pela  Emenda 
Constitucional nº20/98,  excluiu expressamente a possibilidade 
de cobrança de contribuição sobre aposentadorias e pensões.

Por sua vez, o § 12 do art. 40, com a redação conferida pela 
referida Emenda Constitucional,  estabeleceu que o regime de 
previdência dos servidores públicos observará, no que couber, 
os  requisitos  e  critérios  fixados  para  o  regime  geral  de 
previdência  social.  Sendo  assim,  a  imunidade  tributária 
estabelecida pelo art.  195, II,  também era aplicável ao regime 
previdenciário  dos  servidores  públicos de todos os níveis  da 
federação.

Este entendimento foi consagrado pelo Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 2.010/DF (DJU 12-04-2002,  p.  51),  tendo 
como  relator  o  Ministro  Celso  de  Mello,  que,  em  seu 
substancioso e erudito voto, teceu as seguintes considerações: 

[…]

Tem-se  que  o  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores 
Militares  do  Estado  de  Minas  Gerais  vem  realizado  os 
descontos previdenciários com base no disposto no art. 4º, § 1º, 

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 796D-0667-D9B6-0460 e senha 738F-B8E4-C61B-738C

Inteiro Teor do Acórdão - Página 52 de 95



Voto Vogal

RE 596701 / MG 

inc.  I,  da  Lei  Estadual  nº  10.366/90,  mesmo  após  edição  da 
Emenda  Constitucional  nº  20/98,  que  não  mais  permitia  a 
incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de 
aposentadoria/pensão.

Eis  que  a  Lei  Estadual  nº  10.366/90  foi  parcialmente 
revogada  com  a  edição  da  Emenda  Constitucional  nº  20/98, 
mormente  na  parte  em  que  dispunha  sobre  a  contribuição 
previdenciária dos servidores militares inativos.

Assim, tendo em vista que a aludida lei passou a estar em 
contrariedade  com  a  ordem  constitucional-previdenciária 
introduzida pela Emenda Constitucional nº 20/98, resta patente 
a sua invalidade e ineficácia no atual sistema jurídico vez que a 
posterior edição da Emenda Constitucional nº 41/03 não tem o 
condão de restaurar àquele diploma legislativo apto a ampara a 
exação até então vedada.

Portanto, não há como realizar desconto previdenciário 
nos proventos dos servidores militares inativos com base no art. 
4º,  §1º,  inc.  I,  da  Lei  Estadual  nº  10.366/90,  revogado  pela 
Emenda  Constitucional  nº  20/98,  sob  pena  de  se  admitir 
repristinação,  disciplinada  no  §3º,  do  art.  2º,  da  Lei  de 
Introdução ao Código Civil, não prevista.

[…]

No extraordinário, formalizado com alegado fundamento na alínea 
“a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, o Estado de Minas 
Gerais  aponta  violados  os  artigos  40;  42,  parágrafos  1º  e  2º;  142, 
parágrafos  2º,  inciso  X,  e  3º;  149,  §  1º;  e  195  da  Carta  da  República. 
Sublinha devida a  referida contribuição relativamente aos proventos dos 
militares  inativos,  a  teor  do  artigo  3º  da  Lei  estadual  nº  10.366/1990, 
ressaltando a inaplicabilidade das regras do regime geral de previdência 
social e do regime próprio dos servidores públicos. Segundo discorre, não 
há correlação entre os regulamentos, considerado o disposto no § 12 do 
artigo 40 da Lei Maior, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
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20/1998,  a  não  alcançar  os  militares.  Sustenta  que  peculiaridades  do 
serviço militar justificariam tratamento previdenciário próprio.  

A  Procuradoria-Geral  da  República  opina  pelo  provimento  do 
recurso,  assinalando  distinção  entre  os  regimes  de  servidores  civis  e 
militares. 

A Associação dos Militares da Reserva e Pensionistas da Marinha – 
AMIRPEM, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário  – IBDT e a 
União foram admitidos na qualidade de terceiros interessados.

Atendidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  o  extraordinário 
merece trânsito, conforme reconhecido quando, no Plenário Virtual, em 
24  de  abril  de  2009,  o  Colegiado  entendeu configurada  a  repercussão 
geral do tema.

O debate cinge-se a saber se a contribuição dos militares inativos, 
prevista  na  Lei  Estadual  nº  10.366/1990,  teria  sido  suplantada  com  o 
advento da Emenda Constitucional nº 20/1998.

Rememorem  o  pronunciamento  do  Supremo  no  julgamento  da 
medida  cautelar  na  ação  direta  de  inconstitucionalidade  nº  2.010/DF, 
relator ministro Celso de Mello, cujo acórdão foi publicado no Diário da 
Justiça de 29 de setembro de 1999. O Pleno assentou a incompatibilidade, 
com a Lei  Maior,  da contribuição previdenciária  sobre os  proventos  e 
pensões, a partir do contido nos artigos 40, § 12, e 195, inciso II, da Lei 
Maior,  na  redação  dada  pela  referida  emenda constitucional,  os  quais 
transcrevo para fins de documentação:

Artigo 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. 

[…]
§  12  -  Além  do  disposto  neste  artigo,  o  regime  de 

previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo 
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observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o 
regime geral de previdência social. 

Artigo 195 - A seguridade social será financiada por toda a 
sociedade,  de  forma  direta  e  indireta,  nos  termos  da  lei, 
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes 
contribuições sociais:

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência 
social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão 
concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata 
o art. 201; 

Destacou-se a ausência da regra matriz de incidência tributária, no 
casos dos aposentados. Confiram trecho da ementa formalizada:

A CONSTITUIÇÃO  DA REPÚBLICA NÃO  ADMITE  A 
INSTITUIÇÃO  DA  CONTRIBUIÇÃO  DE  SEGURIDADE 
SOCIAL SOBRE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO. - A 
Lei nº 9.783/99, ao dispor sobre a contribuição de seguridade 
social  relativamente a pensionistas e a servidores  inativos da 
União,  regulou,  indevidamente,  matéria  não  autorizada  pelo 
texto  da  Carta  Política,  eis  que,  não  obstante  as  substanciais 
modificações  introduzidas  pela  EC  nº  20/98  no  regime  de 
previdência  dos  servidores  públicos,  o  Congresso  Nacional 
absteve-se, conscientemente, no contexto da reforma do modelo 
previdenciário, de fixar a necessária matriz constitucional, cuja 
instituição se revelava indispensável para legitimar, em bases 
válidas, a criação e a incidência dessa exação tributária sobre o 
valor  das  aposentadorias  e  das  pensões.  O  regime  de 
previdência de caráter contributivo, a que se refere o art.  40, 
caput, da Constituição, na redação dada pela EC nº 20/98, foi 
instituído, unicamente, em relação "Aos servidores titulares de 
cargos  efetivos...",  inexistindo,  desse  modo,  qualquer 
possibilidade jurídico-constitucional de se atribuir, a inativos e 
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a pensionistas da União, a condição de contribuintes da exação 
prevista na Lei nº 9.783/99.

 
A  óptica  foi  reafirmada  no  exame  da  questão  de  ordem  no 

extraordinário  de  nº  580.871/SP,  relator  ministro  Gilmar  Mendes, 
submetido  à  sistemática  da  repercussão  geral  –  Tema  nº  343  –,  com 
acórdão veiculado no Diário da Justiça de 13 de dezembro de 2010:

Questão  de  ordem.  2.  É  devida  a  devolução  aos 
pensionistas  e  inativos  de  contribuição  previdenciária 
indevidamente recolhida no período entre a EC 20/98 e a EC 
41/03,  sob  pena  de  enriquecimento  ilícito  do  ente  estatal. 
Precedentes. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão 
Geral.  Aplicabilidade.  4.  Questão  de  ordem  acolhida  para 
reconhecer a repercussão geral,  reafirmar a jurisprudência do 
Tribunal, negar provimento ao recurso, autorizar a devolução 
aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos 
de instrumento que versem sobre o mesmo tema, autorizando 
as instâncias de origem a adotar procedimentos do art. 543-B, § 
3º, do Código de Processo Civil. 

Os pronunciamentos revelam ter o Supremo adotado enfoque linear 
no sentido de não ser devido o tributo, considerados os proventos, ante a 
regra  de  não  incidência  introduzida  pela  Emenda  Constitucional  nº 
20/1998.

Descabe articular  as peculiaridades dos militares,  excluindo-os do 
conceito de servidor público e impondo tributação.

A  Lei  estadual  nº  10.366/1990  foi  suplantada  pela  Emenda 
Constitucional nº 20/1998.

Divirjo  do  Relator  para,  conhecendo  do  extraordinário,  negar-lhe 
provimento. Fixo tese no sentido da inconstitucionalidade da incidência 
de contribuição previdenciária sobre proventos de militares inativos no 
período compreendido entre  as  Emendas  Constitucionais  nº  20/1998  e 
41/2003. 

É o voto.
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20/04/2020 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 596.701 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN

RECTE.(S) :ESTADO DE MINAS GERAIS 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 
RECDO.(A/S) :DÉLCIO MARQUES DOS SANTOS 
ADV.(A/S) :DENIS FONSECA BARROSO 
INTDO.(A/S) : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM 
ADV.(A/S) :ARILDO RICARDO 
AM. CURIAE. :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM. CURIAE. :ASSOCIAÇÃO DE MILITARES DA RESERVA E 

PENSIONISTA DA MARINHA - AMIRPEM 
ADV.(A/S) :HANDERSON RODRIGUES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO - IBDP 
ADV.(A/S) :GISELE LEMOS KRAVCHYCHYN 

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE): 
Trata-se, na origem, de ação declaratória, c/c ordinária de cobrança 

com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Délcio Marques dos Santos 
contra  o  Estado  de  Minas  Gerais  e  o  Instituto  de  Previdência  dos 
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM).

Aduziu o autor que foi transferido para a inatividade em maio de 
2004  e  que,  mesmo após  o  advento  da  EC nº  20/98,  continuou sendo 
descontada de seus proventos a contribuição previdenciária. Defendeu, 
contudo,  que,  no período que vai  da entrada em vigor de tal  emenda 
constitucional e  o advento da EC nº 41/03,  seria inconstitucional exigir o 
tributo dos servidores inativos, inclusive dos militares. Sustentou também 
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que,  a  partir  dessa última emenda constitucional,  só  poderia  incidir  a 
contribuição  sobre  a  parcela  dos  proventos  que  ultrapassasse  o  limite 
máximo estabelecido para o regime geral da previdência social.

A sentença foi pela procedência dos pedidos. Houve a determinação 
de  restituição,  observado  o  prazo  prescricional,  dos  descontos  da 
contribuição de 8%, "ressalvada a possibilidade de descontos em relação 
àqueles servidores que percebem proventos superiores ao limite máximo 
de isenção previsto (R$ 2.668,00), ficando mantidas todas as vantagens ao 
autor". Foram os réus condenados nas custas e nos honorários.

Contra a sentença, apelaram o autor e ambos os réus.
O tribunal de origem deu provimento parcial ao recurso do autor, 

tão  somente  para  majorar  os  honorários  sucumbenciais,  negando 
provimento às apelações interpostas pelo IPSM e pelo Estado de Minas 
Gerais.

O acórdão recorrido foi assim ementado:

“SERVIDOR  MILITAR  INATIVO.  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA.  INCIDÊNCIA  DA  EC  Nº  41/03. 
REVOGAÇÃO  PARCIAL  DA LEI  ESTADUAL  Nº  10.366/90 
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. NECESSIDADE 
DA EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA. 1- É permitida a incidência 
de  contribuição  previdenciária  sobre  proventos  de 
aposentadorias/pensão  dos  servidores  militares  inativos  e 
pensionistas, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 
41/03. 2- O vício da inconstitucionalidade é congênito à lei e há 
de ser apurado em face da Constituição vigente ao tempo de 
sua elaboração. Lei anterior não pode ser inconstitucional em 
relação à Constituição superveniente; nem o legislador poderia 
infringir  Constituição  futura.  A Constituição  sobrevinda  não 
torna  inconstitucionais  leis  anteriores  com  ela  conflitantes: 
revoga-as.”

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.
Contra  o  acórdão  o  Estado  de  Minas  Gerais  interpôs  recurso 

extraordinário, alegando violação dos arts. 40; 42, §§ 1º e 2º c/c  os arts. 
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142, § 3º, X; 149, § 1º; e 195, todos da Constituição Federal. 
Mais  especificamente,  aduz  o  recorrente  que:  a)  compete 

exclusivamente ao estado legislar sobre contribuição previdenciária dos 
servidores ocupantes de cargo público; b) o texto constitucional separa os 
três regimes previdenciários existentes no país: o regime geral, o regime 
dos servidores públicos civis ocupantes de cargos públicos e o regime dos 
servidores públicos militares;  c) a Constituição sempre previu, no caso 
dos militares, situação bem distinta da dos civis: não há condição para os 
benefícios da inatividade; d) ademais, ela remete, no caso dos militares 
estaduais,  toda  a  disciplina  da  inatividade  para  a  lei  estadual  e  não 
estabelece nenhuma relação entre o regime dos militares e o dos civis ou 
o  geral;  e)  não  se  pode  aplicar  aos  militares  o  que  é  disposto 
exclusivamente no interesse dos servidores  civis  e  no regime geral  da 
previdência; f) a EC nº 20/98 não incluiu a imunidade previdenciária dos 
servidores públicos militares sujeitos a regime próprio.

O  Tribunal  Pleno  reconheceu  a  repercussão  geral  da  questão 
constitucional  suscitada.  Eis  o  título  do  Tema  nº  160:  “[c]ontribuição 
previdenciária  sobre pensões  e  proventos  de  militares  inativos  entre  a 
Emenda Constitucional nº 20/98 e a Emenda Constitucional nº 41/2003.”

O parecer do Procurador-Geral da República foi pelo provimento do 
recurso.

É o relatório.
Encontra-se em discussão saber se é constitucional a incidência de 

contribuição  previdenciária  sobre  pensões  ou  proventos  de  militares 
inativos no período entre a EC nº 20/98 e a EC nº 41/03.

Para  o  Relator,  o  Ministro  Edson  Fachin,  é  o  caso  de  se  dar 
provimento  ao  recurso  extraordinário,  de  modo  a  assentar  a 
constitucionalidade do art. 3º, I, a e art. 4º, § 1º, I, ambos da Lei 10.366/90,  
do Estado de Minas Gerais, reconhecendo a exigibilidade da tributação 
questionada.

Sua Excelência, em resumo, destaca que há sensíveis diferenças entre 
servidores públicos civis e militares que resultam em distinção (i) entre 
seus  regimes  previdenciários  e  (ii)  na  cobrança  de  contribuições 
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previdenciárias. Eis a tese de repercussão geral proposta:

“é  constitucional  a  cobrança  de  contribuições  sobre  os 
proventos  dos  militares  inativos,  aqui  compreendidos  os 
Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do 
Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o 
período  de  vigência  da  Emenda  Constitucional  20/98  e  da 
Emenda Constitucional  41/03,  por serem titulares de regimes 
jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles 
não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 
40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.”

Peço vênia para divergir de Sua Excelência.
No  julgamento  da  ADI  nº  2.010/DF-MC,  a  Corte  concluiu  pela 

impossibilidade de se cobrar, com o advento da EC nº 20/98, contribuição 
previdenciária  dos  servidores  públicos  inativos  e  dos  pensionistas. 
Consoante  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  a  cobrança 
dessa exação somente pôde ser retomada a partir da EC nº 41/03 (vide 
ADI nº 3.105/DF).

Ao examinar a ADI nº 2.189/PR-MC, o Tribunal, em sede de cognição 
sumária,  entendeu ser  o  caso de  se  aplicar  aquela  orientação  também 
quanto  à  contribuição  previdenciária  dos  militares  inativos  e 
pensionistas. Nesse sentido deferiu-se medida cautelar para suspender, 
até decisão definitiva, as normas do art. 28, I, Lei nº 12.398/98 do Estado 
do Paraná, com a redação dada pela Lei nº 12.556/991,  que determinavam 
a  cobrança  da  contribuição  previdenciária  em  face  dos  militares  da 
reserva remunerada e reformados e dos respectivos pensionistas.

Na  ocasião,  o  então  Relator,  o  Ministro  Sepúlveda  Pertence 
consignou, em síntese, que tal entendimento decorria da interpretação do 
art. 40, § 12, c/c o art. 195, II, da Constituição Federal, e do fato de que, 
1 Vide o teor do art. 28 da Lei nº 12.398, de 30/12/1998, com a redação da Lei nº 12.556,  

de 25/5/1999: “Art.  28 – O FUNDO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA e o FUNDO DE 

SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES serão constituídos: I – pelas contribuições mensais ao 

Estado,  dos  servidores  ativos,  inativos,  dos  militares  do  Estado da  ativa,  da  reserva 

remunerada e reformados e dos respectivos pensionistas;” (grifo nosso).
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nos debates para a aprovação da EC nº 20/98, teria havido o afastamento 
da tributação em tela, seja quanto aos servidores públicos (civis) e a seus 
pensionistas,  seja  quanto  aos  militares  e  também  aos  respectivos 
pensionistas.

A respeito do assunto, transcrevo trecho do voto proferido por Sua 
Excelência no julgamento da citada ADI nº 2.189/PR-MC:

“Mas,  como  então  —  na  mesma  ADInMC  2.087  — 
igualmente  frisei,  sob  a  EC  20/98,  contudo,  a  um  dos 
fundamentos, pelo menos, da decisão liminar do Tribunal, não 
se logrou oferecer réplica aceitável: a que extrai da combinação 
do novo art. 40, § 12 com o novo art. 195, II, a impossibilidade 
constitucional de fazer incidir contribuição previdenciária sobre 
proventos de aposentadoria e pensões do setor público. 

Extrai-se do primeiro - o § 12 do art. 40 CF, conforme a EC 
20/98 - que, além do disposto no caput e nos onze parágrafos 
anteriores,  ‘o  regime  de  previdência  dos  servidores  públicos 
titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos 
e critérios fixados para o regime geral de previdência social’. 

Dessa norma de remissão - dado que nada faz descabida a 
sua  aplicação  ao  regime especial  de  previdência  do  servidor 
público efetivo, delineado no conjunto normativo do art. 40 - 
resulta a aplicabilidade, também aos beneficiários dele, da parte 
final  do  art.  195,  II,  CF,  no  que  veda  incida  a  contribuição 
previdenciária sobre ‘aposentadoria e pensão’. 

Essa conseqüência lógica  da abertura,  no art.  40,  §  12 à 
aplicação  subsidiária  ao  servidor  público  da  imunidade 
literalmente  adstrita  aos  beneficiários  do  regime  geral  de 
previdência pode ser contrária às aspirações e inspirações dos 
formuladores  iniciais  da  proposta  da  reforma  constitucional, 
afinal resultante na emenda constitucional referida. 

Não se trata, porém, de um fruto ocasional e imprevisto 
de  algum  descuido  da  elaboração  da  EC  20/98.  E  sim,  pelo 
contrário, de uma resultante inevitável da reiterada derrota na 
Câmara dos Deputados da proposta governamental de fazer 
incidir  a  contribuição  sobre  aposentados  e  pensionistas  de 
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servidor público. 
É só recordar - como fiz em meu voto na ADIn MC 2010 - 

o que sucedeu a respeito nos sucessivos momentos do processo 
de  elaboração  da  EC  20/98,  precisamente  documentados  no 
cuidadoso trabalho da Dra. Cláudia Fernanda Pereira (Reforma 
da Previdência - Aprovada e Comentada, ed. Brasília Jurídica, 
1999).

A proposta  de  emenda  constitucional  do  Presidente  da 
República - após o caput do art. 40 CF, similar ao que veio a ser 
aprovado - estatuía (ob. cit., p. 384): 

‘Art. 40 (...) § 1º - O custeio dos benefícios do regime 
previdenciário  referido  neste  artigo  será  feito  mediante 
contribuições  dos  servidores  públicos  ativos  e  inativos, 
bem como dos pensionistas e do respectivo ente estatal, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro 
e atuarial.’

O mesmo se propunha com relação aos militares inativos 
e seus pensionistas (art 42, § 9º). 

A inovação já  não se incluiu,  porém, no substitutivo do 
relator da Comissão Especial, Deputado Euler Ribeiro, no qual 
o art. 40, § 2º, reduzia as fontes de custeio das ‘aposentadorias e 
pensões dos servidores públicos’ aos ‘recursos provenientes do 
respectivo  ente  estatal  e  da  contribuição  dos  servidores 
públicos’. (ob. Cit., p. 392) 

O substitutivo continha disposição idêntica com relação 
aos militares (art. 42, § 9º ,III, ib, p. 393). 

O  substitutivo  Euler  Ribeiro  acabou  rejeitado  no 
plenário  da  Câmara  dos  Deputados,  como  relatado  no  MS 
22503; mas a emenda aglutinativa do Deputado Michel Temer, 
que acabou aprovada, não o alterou no particular (cf. arts. 40, § 
5º - ob. cit., p. 402), salvo na remessa da questão dos militares 
a um regime próprio, a ser estabelecido em lei complementar 
(art. 42, § 9º - ob. cit., p. 403). 

Com o substitutivo do Senador Beni Veras, aprovado na 
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Câmara Alta, é que ressurgiu, com temperamentos, a pretensão 
originária do governo (ob. cit., p. 407):

‘Art. 40 (...) § 1º. As aposentadorias e pensões serão 
custeadas  com  recursos  provenientes  das  contribuições 
dos servidores e pensionistas e do respectivo ente estatal, 
na  forma  da  lei,  não  incidindo  contribuição  sobre 
aposentadoria e pensão de valor igual ou inferior ao limite 
máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201.’

Mas,  no  mesmo  substitutivo  Beni  Veras  aparece, 
originalmente, sob o nº 13, o futuro art. 40, § 12 (ob. it., p. 409):

‘Art. 40 (...) 
§  13.  Além  do  disposto  neste  artigo,  o  regime  de 

previdência  dos  servidores  públicos  titulares  de  cargo 
efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios 
fixados para o regime geral de previdência social.’

A remissão, no contexto daquele substitutivo do Senado, 
não tinha a ver, porém, com a questão de qua: não obstante a 
redação  proposta  para  o  art.  195,  II,  já  estabelecesse  a 
imunidade à contribuição dos proventos e pensões do regime 
geral,  só até o limite destes é que a exclusão se estenderia a 
inativos e pensionistas do setor público, por força da redação 
então aprovada para o art. 40, § 1º. 

Ocorre que, voltando à Câmara, essa última reiteração, da 
proposta  do  Executivo,  no  particular,  acabou  novamente 
rejeitada. 

Foram aprovados, porém, o § 13 do art. 40 (que resultou 
no § 12 do texto promulgado) e o art. 195, II: a recordação do 
processo  formador  da  emenda  evidencia,  pois,  que  a 
imunidade  irrestrita  de  proventos  dos  servidores  públicos 
inativos e dos respectivos pensionistas à contribuição social - 
como  resulta  inequivocamente  da  combinação  desses  dois 
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dispositivos - não foi um acidente, mas traduziu com precisão 
a  dupla  recusa  da  Câmara  dos  Deputados  à  proposta  de 
submetê-los à exação” (destaquei).

O julgamento da ADI nº 2.189/PR-MC foi assim ementado:

“I.  Contribuição  previdenciária:  incidência  sobre 
proventos da inatividade e pensões de servidores públicos (L. 
est. 12.398/98, do Paraná): densa plausibilidade da argüição da 
sua  inconstitucionalidade,  sob  a  EC  20/98,  já  afirmada  pelo 
Tribunal  (ADnMC  2.010,  29.9.99).  1.  Reservado  para  outra 
oportunidade  o  exame mais  detido  de  outros  argumentos,  é 
inequívoca,  ao  menos,  a  plausibilidade  da  argüição  de 
inconstitucionalidade da norma local questionada, derivada da 
combinação, na redação da EC 20/98, do novo art. 40, § 12, com 
o art. 195, II, da Constituição Federal, e reforçada pela análise 
do processo legislativo da recente reforma previdenciária,  no 
qual  reiteradamente derrotada,  na Câmara dos  Deputados,  a 
proposta  de  sujeição  de  aposentados  e  pensionistas  do  setor 
público à contribuição previdenciária. 2. O art. 195, § 4º, parece 
não legitimar a instituição de contribuições sociais sobre fontes 
que a Constituição mesma tornara imunes à incidência delas; de 
qualquer sorte, se o autorizasse, no mínimo, sua criação só se 
poderia fazer por lei complementar. 3. Aplica-se aos Estados e 
Municípios  a  afirmação  da  plausibilidade  da  argüição 
questionada: análise e evolução do problema. 4. Precedentes” 
(ADI  nº  2189/PR-MC,  Tribunal  Pleno,  Relator  o  Ministro 
Sepúlveda Pertence, DJ de 9/6/2000).

Note-se que, com apoio na ADI nº 2.010/DF-MC, na ADI nº 3.105/DF 
e, mais precisamente, também na ADI 2189-MC, a Corte até então vem 
aplicando o  entendimento  de  que,  no  período que vai  da entrada em 
vigor da EC nº 20/98 até o advento da EC nº 41/03, não se pode exigir 
contribuição  previdenciária  dos  militares  inativos  ou  de  seus 
pensionistas.

Nessa toada, vale recordar o exame do RE nº 475.076/SC-AGR pela 
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Segunda Turma. Questionava a União, por meio do apelo extremo, que 
merecia  reforma  acórdão  que  havia  reconhecido  a  não  incidência  da 
contribuição previdenciária prevista na MP nº 2.131/00 sobre proventos 
de militares. Sustentava ela que os militares não estavam abrangidos pelo 
art.  195,  II,  da  Constituição  Federal,  “visto  possuírem  regime  de 
previdência  próprio,  nos  termos  do  disposto  no  artigo  142,  §  3º,  da 
Constituição do Brasil”.

O Relator, o Ministro Eros Grau, destacou que, com a EC nº 41/03, os 
servidores  passaram  a  contribuir  para  a  previdência  social  em 
“obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e 
atuarial, bem como aos objetivos da universalidade, equidade na forma 
de participação no custeio e diversidade da base de financiamento”. Na 
sequência,  assentou  que  “os  servidores  públicos  militares  não  foram 
excepcionados  da  incidência  da  norma”,  sendo  certo  que  “a 
inexigibilidade  da  contribuição  –  para  todos  os  servidores,  quer  civis, 
quer militares – é reconhecida tão-somente no período entre o advento da 
EC 20 até a edição da EC 41”.

Eis a ementa do RE nº 475.076/SC-AgR:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA. 
PROVENTOS.  MILITAR.  INCIDÊNCIA.  EC  41/03.  1.  O 
Supremo, por ocasião do julgamento da ADI n. 3.105, Relatora a 
Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.8.04, registrou inexistir’’norma 
de imunidade tributária absoluta’. A Corte afirmou que, após o 
advento  da  Emenda  Constitucional  n.  41/03,  os  servidores 
públicos passariam a contribuir para a previdência social  em 
’obediência  aos  princípios  da  solidariedade  e  do  equilíbrio 
financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de 
universalidade, equidade na forma de participação no custeio e 
diversidade  da  base  de  financiamento’.  2.  Os  servidores 
públicos  militares  não foram excepcionados da incidência  da 
norma,  razão  pela  qual  não  subsiste  a  pretensa  imunidade 
tributária  relativamente  à  categoria.  A  inexigibilidade  da 
contribuição  ---  para  todos  os  servidores,  quer  civis,  quer 
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militares  ---  é  reconhecida  tão-somente  no  período  entre  o 
advento da EC 20 até a edição da EC 41, conforme é notório no 
âmbito  deste  Tribunal.  Agravo  regimental  a  que  se  dá 
provimento” (RE nº 475.076/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o 
Ministro Eros Grau, DJe de 19/12/08).

Vai na mesma direção o AI nº 594.104/RJ-AgR,  julgado pela Segunda 
Turma,  Relatora  a  Ministra  Ellen  Gracie,  DJe  de  21/5/10  (o  acórdão, 
contudo, foi depois anulado e os autos foram devolvidos ao tribunal de 
origem,  tendo  em  vista  o  reconhecimento  da  repercussão  geral  da 
matéria).

Cumpre, ainda, destacar que, nos idos de 2009, assumi a relatoria da 
ADI  nº  2189/PR.  No  ano  seguinte,  foi  ela,  juntamente  com  a  ADI  nº 
2.158/PR,  submetida  a  julgamento  definitivo.  Na  sessão  de  15/9/10,  o 
Tribunal Pleno, no mérito,  por unanimidade e nos termos de meu voto, 
julgou procedente a ação direta. Ressalte-se que, na ocasião, concluí pela 
declaração de inconstitucionalidade, dentre outras, daquelas normas do 
art. 28, I, Lei nº 12.398/98, com a redação dada pela Lei nº 12.556/99, do 
Estado  do  Paraná,  que  determinavam  a  cobrança  da  contribuição 
previdenciária em face dos militares da reserva remunerada e reformados 
e dos respectivos pensionistas.

Eis a ementa do julgamento definitivo da ADI nº 2.189/PR:

“Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.  PGR.  Lei  nº 
12.398/98-Paraná. Decreto estadual nº 721/99. Edição da EC nº 
41/03.  Substancial  alteração  do  parâmetro  de  controle.  Não 
ocorrência  de  prejuízo.  Contribuição  dos  inativos. 
Inconstitucionalidade  sob  a  EC  nº  20/98.  Precedentes.  1.  Em 
nosso  ordenamento  jurídico,  não  se  admite  a  figura  da 
constitucionalidade  superveniente.  Mais  relevante  do  que  a 
atualidade do parâmetro de controle é a constatação de que a 
inconstitucionalidade persiste e é atual,  ainda que se refira a 
dispositivos da Constituição Federal que não se encontram mais 
em vigor. Caso contrário, ficaria sensivelmente enfraquecida a 
própria  regra  que  proíbe  a  convalidação.  2.  A  jurisdição 
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constitucional  brasileira  não  deve  deixar  às  instâncias 
ordinárias a solução de problemas que podem, de maneira mais 
eficiente,  eficaz  e  segura,  ser  resolvidos  em sede de controle 
concentrado de normas. 3. A Lei estadual nº 12.398/98, que criou 
a  contribuição  dos  inativos  no  Estado  do  Paraná,  por  ser 
inconstitucional  ao  tempo  de  sua  edição,  não  poderia  ser 
convalidada pela Emenda Constitucional nº 41/03. E, se a norma 
não  foi  convalidada,  isso  significa  que  a  sua 
inconstitucionalidade persiste e é atual,  ainda que se refira a 
dispositivos da Constituição Federal que não se encontram mais 
em vigor, alterados que foram pela Emenda Constitucional nº 
41/03.  Superada  a  preliminar  de  prejudicialidade  da  ação, 
fixando o entendimento de, analisada a situação concreta, não 
se assentar o prejuízo das ações em curso, para evitar situações 
em que uma lei que nasceu claramente inconstitucional volte a 
produzir, em tese, seus efeitos, uma vez revogada as medidas 
cautelares concedidas já há dez anos. 4. No mérito, é pacífica a 
jurisprudência desta Corte no sentido de que é inconstitucional 
a  incidência,  sob  a  égide  da  EC  nº  20/98,  de  contribuição 
previdenciária  sobre  os  proventos  dos  servidores  públicos 
inativos e dos pensionistas, como previu a Lei nº 12.398/98 do 
Estado do Paraná (cf. ADI nº 2.010/DF-MC, Relator o Ministro 
Celso de Mello, DJ de 12/4/02; e RE nº 408.824/RS-AgR, Segunda 
Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 25/4/08).  5. Ação 
direta julgada procedente” (ADI nº 2.189/PR, Tribunal pleno, de 
minha relatoria, DJe de 16/12/10).

Em  suma,  considero  inconstitucional  a  cobrança  da  contribuição 
previdenciária em face dos militares inativos e de seus pensionistas no 
período que vai da entrada em vigor da EC nº 20/98 até o advento da EC 
nº 41/03.

Antes de passar para a parte dispositiva de meu voto, ressalto que os 
militares, sejam eles das Forças Armadas, sejam das polícias militares ou 
dos corpos de bombeiros militares dos estados ou do Distrito Federal, 
diferenciam-se sobremaneira dos servidores públicos (civis).

Evidenciando essa distinção, merece ser destacado, como exemplo, 
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que:  os  militares  se  submetem  à  hierarquia  e  à  disciplina;  às  Forças 
Armadas cabe as importantes missões de defender a Pátria, garantir os 
poderes  constitucionais e  garantir  a  lei  e  a  ordem, sendo certo que as 
polícias militares e os corpos de bombeiros militares constituem forças 
auxiliares  e  reservas  do  Exército;  às  polícias  militares  cabem a polícia 
ostensiva e  a preservação da ordem pública;  aos corpos de bombeiros 
militares  incumbe  a  execução  de  atividades  de  defesa  civil,  além  de 
outras atribuições definidas em lei. 

Não  se  olvide,  ademais,  da  existência  de  vários  direitos  que  são 
aplicáveis  aos  servidores  públicos  civis,  mas  não  aos  militares,  e  da 
existência de deveres próprios e de obrigações específicas aos quais esses 
se submetem. 

Dentro  desse  contexto,  cito  trecho  do  artigo  intitulado  Militar:  a 
dedicação exclusiva e a disponibilidade permanente, publicado em 2016. 
Fazendo  referência  aos  militares  das  Forças  Armadas,  o  General  de 
Divisão  Eduardo  Castanheira  Garrido,  autor  do  artigo,  assim  se 
manifestou:

 “[...]  os  militares  estão  sujeitos  a  situações  bastante 
peculiares e que caracterizam a essência da profissão. O risco de 
vida, os preceitos rígidos de hierarquia e disciplina, a dedicação 
integral  e  exclusiva,  a  disponibilidade  permanente,  o  pronto 
emprego, a mobilidade geográfica, o vigor físico, a proibição de 
filiação  a  partidos  políticos,  a  proibição  de  sindicalização  e 
greves,  o  vínculo  com  a  profissão  e  a  supressão  de  direitos 
sociais  (horas  extras,  adicional  noturno,  adicional  de 
periculosidade, FGTS, entre outros) são características daqueles 
que voluntariamente optaram pelo serviço em prol da pátria e 
necessárias à garantia da existência e perpetuação das Forças 
Armadas. 

Os constantes serviços de 24 horas nos postos iniciais, sem 
que  tenha  qualquer  tipo  de  folga;  as  jornadas  no  terreno, 
levando-o a ausentar-se rotineiramente dos seus familiares; os 
períodos  de  internato  para  formação  básica  dos  jovens  que 
prestam o serviço militar inicial, as atividades inopinadas que 
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cada  vez  mais  são  comuns  (combate  ao  mosquito  Aedes 
Aegypti, operações de garantia da lei e da ordem, combate ao 
desmatamento, o apoio a diversas ações governamentais, entre 
outras) somente são factíveis por conta da dedicação exclusiva, 
da  disponibilidade  permanente  e  do  elevado  sentimento  de 
cumprimento do dever que é desenvolvido nos militares desde 
seus passos iniciais na caserna. 

O militar  está  permanentemente  pronto  para  cumprir  a 
missão que lhe for determinada pelas autoridades competentes.

[...]  Não se trata  de  exigir  equiparações  de  direitos,  até 
porque  alguns  deles  são  incompatíveis  com  o  exercício  da 
profissão militar. Trata-se, tão somente, da evidenciação de que 
os  militares  pertencem  a  uma  categoria  profissional  com 
características  extremamente  peculiares,  que  tem  implicações 
diretas não só na sua própria vida, mas também em todo o seu 
núcleo familiar. 

As  especificidades  da  carreira  militar  a  distinguem  das 
demais  profissões  e  devem  pautar  as  comparações  entre 
militares e civis no que tange as suas carreiras.”2

Em sentido convergente, em 2017, o então Comandante do Exército, 
o General de Exército Eduardo Dias da Costa Villas Bôas,  no artigo A 
Nação e seus militares, também fazendo alusão aos integrantes da Forças 
Armadas, asseverou que as diversas restrições de direitos a que ficam eles 
submetidos,  em  razão  das  especificidades  do  serviço  castrense,  são 
contrabalançadas com a proteção social garantida pelo estado. 

Em suas palavras:

“As  Forças  Armadas  são  instituições  permanentes  de 
Estado, que exigem dos seus quadros requisitos que extrapolam 
meras  relações  trabalhistas  entre empregador  e  empregado e 
caracterizam a essência da profissão militar: servir à Nação, sem 
nenhuma contestação.  Essa relação da sociedade com os seus 

2 Disponível em: <http://www.eb.mil.br/documents/10138/7879948/Militar+-+A+dedica

%C3%A7%C3%A3o+Exclusiva+e+a+Disponibilidade+Permanente/bccf883e-719b-497f-9a9c-

d347da9eaf63>
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militares  é  uma  espécie  de  ‘contrato  social’,  no  qual  fica 
acordado que as restrições de direitos – às quais aderem os 
militares – são recompensadas com a devida proteção social 
que lhes confere a Nação.

[...]
Pouco conhecido do público é o fato de que, ao final da 

carreira de 30 anos, quando transferido para a inatividade, as 
horas  trabalhadas  pelo  militar  equivalem  a  45  anos,  se 
comparadas  às  de  um  trabalhador  civil.  Isso  se  deve  à 
realização  de  atividades  de  adestramento  e  operações 
continuadas, além dos serviços de escala de 24 horas, seguidas 
de expediente no dia posterior, inclusive em fins de semana e 
feriados,  tudo  isso  sem  os  conhecidos  direitos  sociais  e 
trabalhistas  legalmente  concedidos  aos  trabalhadores  das 
outras classes, tais como o adicional de periculosidade, o FGTS 
e as horas extras”3 (grifo nosso). 

Note-se  que  muitas  das  considerações  relativas  aos  militares  das 
Forças Armadas citadas nos artigos acima estendem-se, com as devidas 
compreensões, aos militares estaduais e do distrito federal.

 E  a  partir  dessas  e  daquelas  outras  considerações  realmente  se 
percebe  a  existência  de  peculiaridades  da  carreira  dos  militares  que 
justificam terem eles tratamento específico ou diferenciado (o que não 
significa privilégio) em diversas  áreas,  inclusive na da proteção social, 
como bem destacou o General  de Exército,  ao tratar dos militares  das 
Forças Armadas.

Pois bem. Como visto, entendo não ser possível se cobrar em face 
dos militares inativos ou de seus de pensionistas a chamada contribuição 
previdenciária no período que vai da entrada em vigor da EC nº 20/98 até 
o advento da EC nº 41/03. Mas esse entendimento a que chego não se 
deve  à  razão  de  equiparação  que  faço  entre  militares  e  servidores 
públicos (civis). Longe disso. 

3 Disponível  em: 

<http://www.eb.mil.br/documents/10138/7948276/Artigo_Gen+Villas+Boas.pdf/5377d466-

11c6-437f-8551-0a5a9e353048>.
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Na  verdade,  meu  entendimento  se  apoia  na  jurisprudência  do 
próprio Supremo Tribunal Federal, que, levando em conta os processos 
legislativos pertinentes, concluiu terem os parlamentares impedido com a 
EC  nº  20/98  a  cobrança  de  contribuição  previdenciária  em  face  dos 
servidores  públicos  inativos  e  dos  militares  inativos,  bem  como  dos 
respectivos pensionistas, mas permitido o retorno da tributação com a EC 
nº 41/03.

Ante  o  exposto,  nego  provimento  ao  recurso  extraordinário. 
Proponho a fixação da seguinte tese para o Tema nº 160 de repercussão 
geral:

“É inconstitucional a cobrança de contribuições sobre os 
proventos  dos  militares  inativos,  aqui  compreendidos  os 
Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do 
Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o 
período  de  vigência  da  Emenda  Constitucional  20/98  e  da 
Emenda Constitucional 41/03.”

É como voto.
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20/04/2020 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 596.701 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN

RECTE.(S) :ESTADO DE MINAS GERAIS 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 
RECDO.(A/S) :DÉLCIO MARQUES DOS SANTOS 
ADV.(A/S) :DENIS FONSECA BARROSO 
INTDO.(A/S) : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM 
ADV.(A/S) :ARILDO RICARDO 
AM. CURIAE. :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AM. CURIAE. :ASSOCIAÇÃO DE MILITARES DA RESERVA E 

PENSIONISTA DA MARINHA - AMIRPEM 
ADV.(A/S) :HANDERSON RODRIGUES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO - IBDP 
ADV.(A/S) :GISELE LEMOS KRAVCHYCHYN 

VOTO

A  Senhora  Ministra  Rosa  Weber:  1.  Trata-se  de  recurso 
extraordinário,  com  repercussão  geral  reconhecida,  interposto  pelo 
Estado de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado 
que,  ao julgamento de recurso de apelação,  manteve a procedência do 
pedido  de  restituição  dos  valores  pagos  a  título  de  contribuição 
previdenciária. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“SERVIDOR  MILITAR  INATIVO.  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIARIA.  INCIDÊNCIA  DA  EC  N°41/03. 
REVOGAÇÃO  PARCIAL  DA LEI  ESTADUAL  N°  10.366/90 

Supremo Tribunal Federal
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PELA  EMENDA  CONSTITUCIONAL  N°  20/98. 
NECESSIDADE  DA  EDIÇÃO  DE  LEI  ESPECÍFICA.  1-  É 
permitida  a  incidência  de  contribuição  previdenciária  sobre 
proventos  de  aposentadorias/pensão  dos  servidores  militares 
inativos  e  pensionistas,  a  partir  da  vigência  da  Emenda 
Constitucional n° 41/03. 2- O vício da inconstitucionalidade é 
congênito à lei  e há de ser apurado em face da Constituição 
vigente ao tempo de sua elaboração. Lei anterior não pode ser 
inconstitucional em relação à Constituição superveniente; nem 
o  legislador  poderia  infringir  Constituição  futura.  A 
Constituição  sobrevinda  não  torna  inconstitucionais  leis 
anteriores  com  ela  conflitantes:  revoga-as”.  (APELAÇÃO 
CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO N° 1.0024.05.747151-8/003 - 
COMARCA DE BELO HORIZONTE -  REMETENTE:  JD 2  V 
FEITOS  TRIBUTÁRIOS  ESTADO  COMARCA  BELO 
HORIZONTE  -  APELANTE(S):  DELCIO  MARQUES  DOS 
SANTOS  PRIMEIRO(A)(S),  IPSM  INST  PREVIDÊNCIA 
SERVIDORES  MILITARES  MG  SEGUNDO(A)(S),  ESTADO 
MINAS GERAIS TERCEIRO(A)(S) – APELADO(A)(S): ESTADO 
MINAS  GERAIS,  IPSM  INST  PREVIDÊNCIA  SERVIDORES 
MILITARES  MG,  DELCIO  MARQUES  DOS  SANTOS  - 
RELATORA: EXMa. SRa. DESa. MARIA ELZA) 

2. Em primeiro  grau,  a  ação  declaratória  cumulada  com ação  de 
cobrança foi ajuizada por Delcio Marques dos Santos, militar da reserva 
da Polícia Militar de Minas Gerais, a fim de obter a restituição dos valores 
pagos a título de contribuição previdenciária, à alegação de que deve ser 
observada a imunidade previdenciária de ativos e pensionistas antes da 
vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003.

O pedido foi julgado procedente.
3. Irresignado, o Estado de Roraima, em recurso de apelação, alegou 

que “não se aplicam aos servidores militares nem as regras do regime geral de  
previdência social e nem as regras do regime próprio dos servidores civis, motivo  
pelo qual afiguram-se devidos os descontos nos proventos de aposentadoria dos  
servidores militares instituídos pela Lei Estadual nº 10.336/90”.

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 20E5-2FD4-410D-AA05 e senha 7CF0-B508-9200-9E81

Supremo Tribunal Federal

RE 596701 / MG 

PELA  EMENDA  CONSTITUCIONAL  N°  20/98. 
NECESSIDADE  DA  EDIÇÃO  DE  LEI  ESPECÍFICA.  1-  É 
permitida  a  incidência  de  contribuição  previdenciária  sobre 
proventos  de  aposentadorias/pensão  dos  servidores  militares 
inativos  e  pensionistas,  a  partir  da  vigência  da  Emenda 
Constitucional n° 41/03. 2- O vício da inconstitucionalidade é 
congênito à lei  e há de ser apurado em face da Constituição 
vigente ao tempo de sua elaboração. Lei anterior não pode ser 
inconstitucional em relação à Constituição superveniente; nem 
o  legislador  poderia  infringir  Constituição  futura.  A 
Constituição  sobrevinda  não  torna  inconstitucionais  leis 
anteriores  com  ela  conflitantes:  revoga-as”.  (APELAÇÃO 
CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO N° 1.0024.05.747151-8/003 - 
COMARCA DE BELO HORIZONTE -  REMETENTE:  JD 2  V 
FEITOS  TRIBUTÁRIOS  ESTADO  COMARCA  BELO 
HORIZONTE  -  APELANTE(S):  DELCIO  MARQUES  DOS 
SANTOS  PRIMEIRO(A)(S),  IPSM  INST  PREVIDÊNCIA 
SERVIDORES  MILITARES  MG  SEGUNDO(A)(S),  ESTADO 
MINAS GERAIS TERCEIRO(A)(S) – APELADO(A)(S): ESTADO 
MINAS  GERAIS,  IPSM  INST  PREVIDÊNCIA  SERVIDORES 
MILITARES  MG,  DELCIO  MARQUES  DOS  SANTOS  - 
RELATORA: EXMa. SRa. DESa. MARIA ELZA) 

2. Em primeiro  grau,  a  ação  declaratória  cumulada  com ação  de 
cobrança foi ajuizada por Delcio Marques dos Santos, militar da reserva 
da Polícia Militar de Minas Gerais, a fim de obter a restituição dos valores 
pagos a título de contribuição previdenciária, à alegação de que deve ser 
observada a imunidade previdenciária de ativos e pensionistas antes da 
vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003.

O pedido foi julgado procedente.
3. Irresignado, o Estado de Roraima, em recurso de apelação, alegou 

que “não se aplicam aos servidores militares nem as regras do regime geral de  
previdência social e nem as regras do regime próprio dos servidores civis, motivo  
pelo qual afiguram-se devidos os descontos nos proventos de aposentadoria dos  
servidores militares instituídos pela Lei Estadual nº 10.336/90”.

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 20E5-2FD4-410D-AA05 e senha 7CF0-B508-9200-9E81

Inteiro Teor do Acórdão - Página 73 de 95



Voto Vogal

RE 596701 / MG 

O  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais,  por  maioria,  negou 
provimento ao recurso.

4. Inconformado,  o  Estado  de  Minas  Gerais  manejou  o  presente 
recurso extraordinário.

Aponta a violação dos artigos 40; 42, §§ 1º e 2º; 142, § 3º, X;  149, § 1º; 
e  195  da  Constituição  da  República,  uma  vez  que  as  Emendas 
Constitucionais 20/98 e 41/03 não alteraram o regime previdenciário dos 
militares.

Sustenta que “por conseguinte, a EC 20/98, ao contrário do que alegou a  
recorrida,  não  incluiu  a  imunidade  previdenciária  dos  servidores  públicos  
militares, sujeitos a regime próprio, que no caso do Estado de Minas Gerais está  
estipulado na Lei 10.366/90”.

Requer,  por  fim,  o  provimento  do  recurso  para  que  seja  julgado 
improcedente o pedido de restituição das contribuições.

5. Reconhecida  a  existência  de  repercussão  geral da  questão 
constitucional suscitada, assim delimitada:

“CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  MILITAR 
INATIVO.  REGIME  PREVIDENCIÁRIO  APLICÁVEL. 
COBRANÇA  DE  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA. 
RELEVÂNCIA  JURÍDICA  E  ECONÔMICA  DA  QUESTÃO 
CONSTITUCIONAL.  EXISTÊNCIA  DE  REPERCUSSÃO 
GERAL”.

6. Admitidos como amici curiae: a União; Associação de Militares da 
Reserva e Pensionistas da Marinha  – AMIRPEM; e o Instituto Brasileiro 
de Direito Previdenciário  – IBDP.

7. A Procuradoria-Geral  da  República  defende  o provimento  do 
recurso, em parecer assim ementado:

“Constitucional e Administrativo. Recurso extraordinário. 
Contribuição previdenciária sobre proventos de militar inativo. 
Lei 10.366/90 do Estado de Minas Gerais. Constitucionalidade. 
Peculiaridades  dos  serviço  militar.  Razoabilidade  de  regime 
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previdenciário próprio para os militares, inclusive com regras 
sobre custeio que assegurem seu equilíbrio. Inaplicabilidade do 
regime  previdenciário  do  art.  40  da  CRFB  aos  militares. 
Inteligência do art. 42, caput e §§ 1 o e 2", do art. 142, § 3", X e 
do art.  40,  §  20,  da CRFB. Manifestação pelo  provimento do 
recurso”. 

8. Com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC/2015, foi determinada 
pelo Relator, o Ministro Edson Fachin, a suspensão nacional  de todas a 
causas que apresentem questão idêntica à que será resolvida no presente 
caso.

9. O recurso extraordinário foi interposto ao fundamento de ofensa 
aos artigos 40; 42, §§ 1º e 2º; 142, § 3º, X; 149, § 1º; e 195 da Constituição 
da República:

“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. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência 
de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus 
proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

I  -  por  invalidez  permanente,  sendo  os  proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente 
de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, na forma da lei;  (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

II  -  compulsoriamente,  com proventos  proporcionais  ao 
tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 
(setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 88, de 2015)
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III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo 
de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos 
no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as 
seguintes  condições:   (Redação  dada  pela  Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, 
se  homem,  e  cinqüenta  e  cinco  anos  de  idade  e  trinta  de 
contribuição,  se  mulher;     (Redação  dada  pela  Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)     (Vide Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998)

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta 
anos  de  idade,  se  mulher,  com  proventos  proporcionais  ao 
tempo  de  contribuição.   (Redação  dada  pela  Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)

§  2º  Os  proventos  de  aposentadoria  e  as  pensões,  por 
ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração 
do  respectivo  servidor,  no  cargo  efetivo  em  que  se  deu  a 
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da 
pensão.  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 
1998)

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por 
ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações 
utilizadas  como  base  para  as  contribuições  do  servidor  aos 
regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na 
forma da lei.   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 
19.12.2003)

§  4º  É  vedada  a  adoção  de  requisitos  e  critérios 
diferenciados  para  a  concessão  de  aposentadoria  aos 
abrangidos pelo regime de que trata  este artigo,  ressalvados, 
nos  termos  definidos  em  leis  complementares,  os  casos  de 
servidores:   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, 
de 2005)

I  portadores  de  deficiência;   (Incluído  pela  Emenda 
Constitucional nº 47, de 2005)

II  que  exerçam  atividades  de  risco;    (Incluído  pela 
Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
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III  cujas  atividades  sejam  exercidas  sob  condições 
especiais  que  prejudiquem  a  saúde  ou  a  integridade  física. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

§ 5º  Os requisitos de idade e de tempo de contribuição 
serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no  § 1º, 
III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo 
de  efetivo  exercício  das  funções  de  magistério  na  educação 
infantil e no ensino fundamental e médio.   (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

§ 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 previsto neste artigo.  (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 15/12/98)

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão 
por  morte,  que  será  igual:   (Redação  dada  pela  Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003)

I  -  ao  valor  da  totalidade  dos  proventos  do  servidor 
falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
regime  geral  de  previdência  social  de  que  trata  o  art.  201, 
acrescido  de  setenta  por  cento  da  parcela  excedente  a  este 
limite,  caso  aposentado  à  data  do  óbito;  ou   (Incluído  pela 
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no 
cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 
social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da 
parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do 
óbito.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§  8º  É  assegurado  o  reajustamento  dos  benefícios  para 
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme 
critérios  estabelecidos  em lei.    (Redação  dada pela  Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§  9º  O  tempo  de  contribuição  federal,  estadual  ou 
municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo 
de  serviço  correspondente  para  efeito  de  disponibilidade. 
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(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§  10  -  A lei  não  poderá  estabelecer  qualquer  forma  de 

contagem de  tempo de  contribuição  fictício.    (Incluído  pela 
Emenda  Constitucional  nº  20,  de  15/12/98)     (Vide  Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)

§ 11 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total 
dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da 
acumulação  de  cargos  ou  empregos  públicos,  bem  como  de 
outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de 
previdência  social,  e  ao  montante  resultante  da  adição  de 
proventos  de  inatividade  com  remuneração  de  cargo 
acumulável  na  forma desta  Constituição,  cargo  em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo 
eletivo.    (Incluído  pela  Emenda  Constitucional  nº  20,  de 
15/12/98)

§  12  -  Além  do  disposto  neste  artigo,  o  regime  de 
previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo 
observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o 
regime geral  de  previdência  social.    (Incluído  pela  Emenda 
Constitucional nº 20, de 15/12/98)

§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem 
como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-
se o regime geral de previdência social.   (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 15/12/98)

§  14  -  A  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os 
Municípios,  desde  que  instituam  regime  de  previdência 
complementar para os seus respectivos servidores titulares de 
cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e 
pensões  a  serem  concedidas  pelo  regime  de  que  trata  este 
artigo,  o  limite  máximo  estabelecido  para  os  benefícios  do 
regime  geral  de  previdência  social  de  que  trata  o  art.  201. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata 
o § 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder 
Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos, 
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no  que  couber,  por  intermédio  de  entidades  fechadas  de 
previdência complementar, de natureza pública, que oferecerão 
aos respectivos participantes planos de benefícios somente na 
modalidade de  contribuição definida.     (Redação  dada pela 
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o 
disposto nos  §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que 
tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do 
ato  de  instituição  do  correspondente  regime  de  previdência 
complementar.   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 
15/12/98)

§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para 
o  cálculo  do  benefício  previsto  no  §  3°  serão  devidamente 
atualizados,  na  forma  da  lei.   (Incluído  pela  Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§  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.   (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§  19.  O  servidor  de  que  trata  este  artigo  que  tenha 
completado  as  exigências  para  aposentadoria  voluntária 
estabelecidas  no  §  1º,  III,  a,  e  que  opte  por  permanecer  em 
atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao 
valor  da  sua  contribuição  previdenciária  até  completar  as 
exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§  20. Fica  vedada  a  existência  de  mais  de  um  regime 
próprio de previdência social para os servidores titulares de 
cargos  efetivos,  e  de  mais  de  uma  unidade  gestora  do 
respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto 
no art. 142, § 3º, X.   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 
19.12.2003)

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá 

8 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 20E5-2FD4-410D-AA05 e senha 7CF0-B508-9200-9E81

Supremo Tribunal Federal

RE 596701 / MG 

no  que  couber,  por  intermédio  de  entidades  fechadas  de 
previdência complementar, de natureza pública, que oferecerão 
aos respectivos participantes planos de benefícios somente na 
modalidade de  contribuição definida.     (Redação  dada pela 
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o 
disposto nos  §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que 
tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do 
ato  de  instituição  do  correspondente  regime  de  previdência 
complementar.   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 
15/12/98)

§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para 
o  cálculo  do  benefício  previsto  no  §  3°  serão  devidamente 
atualizados,  na  forma  da  lei.   (Incluído  pela  Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§  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.   (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§  19.  O  servidor  de  que  trata  este  artigo  que  tenha 
completado  as  exigências  para  aposentadoria  voluntária 
estabelecidas  no  §  1º,  III,  a,  e  que  opte  por  permanecer  em 
atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao 
valor  da  sua  contribuição  previdenciária  até  completar  as 
exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§  20. Fica  vedada  a  existência  de  mais  de  um  regime 
próprio de previdência social para os servidores titulares de 
cargos  efetivos,  e  de  mais  de  uma  unidade  gestora  do 
respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto 
no art. 142, § 3º, X.   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 
19.12.2003)

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá 

8 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 20E5-2FD4-410D-AA05 e senha 7CF0-B508-9200-9E81

Inteiro Teor do Acórdão - Página 79 de 95



Voto Vogal

RE 596701 / MG 

apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de 
pensão que superem o dobro do limite  máximo estabelecido 
para os benefícios do regime geral de previdência social de que 
trata  o art.  201 desta  Constituição,  quando o beneficiário,  na 
forma da lei, for portador de doença incapacitante.  (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

(…)
Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de 

Bombeiros  Militares,  instituições  organizadas  com  base  na 
hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios.                            (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

§  1º  Aplicam-se  aos  militares  dos  Estados,  do  Distrito 
Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, 
as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º 
e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias 
do  art.  142,  §  3º,  inciso  X,  sendo  as  patentes  dos  oficiais 
conferidas pelos respectivos governadores.    (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

§  2º  Aos  pensionistas  dos  militares  dos  Estados,  do 
Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em 
lei específica do respectivo ente estatal.    (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

(…)
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, 

pelo  Exército  e  pela  Aeronáutica,  são  instituições  nacionais 
permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e 
na  disciplina,  sob  a  autoridade  suprema  do  Presidente  da 
República,  e  destinam-se  à  defesa  da  Pátria,  à  garantia  dos 
poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem.

(…)
§ 3º  Os membros das Forças Armadas são denominados 

militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas 
em  lei,  as  seguintes  disposições:   (Incluído  pela  Emenda 
Constitucional nº 18, de 1998)
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(...)
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os 

limites  de  idade,  a  estabilidade  e  outras  condições  de 
transferência  do  militar  para  a  inatividade,  os  direitos,  os 
deveres,  a  remuneração,  as  prerrogativas  e  outras  situações 
especiais  dos  militares,  consideradas  as  peculiaridades  de 
suas  atividades, inclusive  aquelas  cumpridas  por  força  de 
compromissos  internacionais  e  de  guerra.     (Incluído  pela 
Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

(…)
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, § 6º, relativamente às contribuições a que 
alude o dispositivo.

§  1º  Os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios 
instituirão  contribuição,  cobrada  de  seus  servidores,  para o 
custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que 
trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição 
dos servidores titulares de cargos efetivos da União.  (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

(…)
Art.  195. A seguridade social será financiada por toda a 

sociedade,  de  forma  direta  e  indireta,  nos  termos  da  lei, 
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes 
contribuições sociais:   (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 
1998)

I  -  do  empregador,  da  empresa  e  da  entidade  a  ela 
equiparada na forma da lei, incidentes sobre:    (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho 
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe 
preste  serviço,  mesmo  sem  vínculo  empregatício;   (Incluído 
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pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
b)  a  receita  ou  o  faturamento;   (Incluído  pela  Emenda 

Constitucional nº 20, de 1998)
c) o lucro;   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998)
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência 

social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão 
concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata 
o art. 201;  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 
1998)

III - sobre a receita de concursos de prognósticos.
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de 

quem  a  lei  a  ele  equiparar.    (Incluído  pela  Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

§  1º  As  receitas  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos 
Municípios  destinadas  à  seguridade  social  constarão  dos 
respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.

§ 2º A proposta de orçamento da seguridade social será 
elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis  pela 
saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as 
metas  e  prioridades  estabelecidas  na  lei  de  diretrizes 
orçamentárias,   assegurada  a  cada  área  a  gestão  de  seus 
recursos.

§  3º  A  pessoa  jurídica  em  débito  com  o  sistema  da 
seguridade  social,  como  estabelecido  em  lei,  não  poderá 
contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou 
incentivos  fiscais  ou creditícios.   (Vide  Medida  Provisória  nº 
526, de 2011)    (Vide Lei nº 12.453, de 2011)

§  4º  A  lei  poderá  instituir  outras  fontes  destinadas  a 
garantir  a  manutenção  ou  expansão  da  seguridade  social, 
obedecido o disposto no art. 154, I.

§  5º  Nenhum benefício  ou serviço  da  seguridade social 
poderá  ser  criado,  majorado  ou  estendido  sem  a 
correspondente fonte de custeio total.

§  6º  As contribuições sociais  de que trata este  artigo só 
poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da 
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publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não 
se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b".

 § 7º São isentas de contribuição para a seguridade social 
as entidades beneficentes de assistência social que atendam às 
exigências estabelecidas em lei.

§  8º  O  produtor,  o  parceiro,  o  meeiro  e  o  arrendatário 
rurais  e  o  pescador  artesanal,  bem  como  os  respectivos 
cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia 
familiar,  sem  empregados  permanentes,  contribuirão  para  a 
seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o 
resultado  da  comercialização  da  produção  e  farão  jus  aos 
benefícios  nos  termos  da  lei.   (Redação  dada  pela  Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)

§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput 
deste  artigo  poderão  ter  alíquotas  ou  bases  de  cálculo 
diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização 
intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição 
estrutural  do  mercado  de  trabalho.    (Redação  dada  pela 
Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos 
para o sistema único de saúde e ações de assistência social da 
União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos 
Estados  para  os  Municípios,  observada  a  respectiva 
contrapartida  de  recursos.   (Incluído  pela  Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)

§  11.  É  vedada  a  concessão  de  remissão  ou anistia  das 
contribuições  sociais  de que tratam os incisos I,  a,  e  II  deste 
artigo,  para  débitos  em  montante  superior  ao  fixado  em  lei 
complementar.   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 
1998)

§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para 
os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e 
IV  do  caput,  serão  não-cumulativas.   (Incluído  pela  Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na hipótese de 
substituição gradual, total ou parcial, da contribuição incidente 
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na  forma do  inciso  I,  a,  pela  incidente  sobre  a  receita  ou  o 
faturamento.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003)

10. Transcrevo fração do voto da Relatora, a Desembargadora Maria 
Elza, em decisão exarada, por maioria, pelo Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais ao julgamento do recurso de apelação que ensejou a interposição 
do presente recurso extraordinário:

“(...)
Tem-se  que  o  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores 

Militares  do  Estado  de  Minas  Gerais  vem  realizado  os 
descontos previdenciários com base no disposto no art. 4o, §1°, 
inc.  I,  da  Lei  Estadual  n°  10.366/90,  mesmo  após  edição  da 
Emenda  Constitucional  n°20/98,  que  não  mais  permitia  a 
incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de 
aposentadoria/pensão. Eis que a Lei Estadual n° 10.366/90 foi 
parcialmente revogada com a edição da Emenda Constitucional 
n°  20/98,  mormente  na  parte  em  que  dispunha  sobre  a 
contribuição previdenciária dos servidores militares inativos.

Assim, tendo em vista que a aludida lei passou a estar em 
contrariedade  com  a  ordem  constitucional-previdenciária 
introduzida pela Emenda Constitucional n° 20/98, resta patente 
a sua invalidade e ineficácia no atual sistema jurídico vez que a 
posterior edição da Emenda Constitucional n° 41/03 não tem o 
condão de restaurar àquele diploma legislativo apto a ampara a 
exação até então vedada.

Portanto,  não  há  como  realizar  desconto  previdenciário 
nos proventos dos servidores militares inativos com base no art. 
4o,  §1°,  inc.  I,  da  Lei  Estadual  n°  10.366/90,  revogado  pela 
Emenda  Constitucional  n°  20/98,  sob  pena  de  se  admitir 
repristinação,  disciplinada  no  §3°,  do  art.  2o,  da  Lei  de 
Introdução ao Código Civil, não prevista.

Nesse sentido, eis o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal:

“EMENTA: CONSTITUIÇÃO. LEI ANTERIOR QUE 
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A  CONTRARIE.  REVOGAÇÃO. 
INCONSTITUCIONALIDADE  SUPERVENIENTE. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. A lei ou é constitucional ou não é 
lei. Lei inconstitucional é uma contradição em si. A lei é 
constitucional quando fiel à Constituição; inconstitucional 
na medida em que a desrespeita, dispondo sobre o que lhe 
era vedado. O vício da inconstitucionalidade é congênito à 
lei e há de ser apurado em face da Constituição vigente ao 
tempo  de  sua  elaboração.  Lei  anterior  não  pode  ser 
inconstitucional em relação à Constituição superveniente; 
nem o legislador poderia infringir Constituição futura. A 
Constituição  sobrevinda  não  torna  inconstitucionais  leis 
anteriores com ela conflitantes: revoga-as. Pelo fato de ser 
superior,  a  Constituição  não  deixa  de  produzir  efeitos 
revogatórios. Seria ilógico que a lei fundamental, por ser 
suprema,  não  revogasse,  ao  ser  promulgada,  leis 
ordinárias. A lei maior valeria menos que a lei ordinária. 2. 
Reafirmação da  antiga jurisprudência  do  STF,  mais  que 
cinqüentenária. 3. Ação direta de que se não conhece por 
impossibilidade  jurídica  do  pedido.”  (ADI  2  /  DF  - 
DISTRITO  FEDERAL;  AÇÃO  DIRETA  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE  Relator:  Min.  PAULO 
BROSSARD;  Julgamento  06/02/1992;  Órgão  Julgador: 
Tribunal  Pleno  Publicação:  DJ  DATA-21-11-97  PP-60585 
EMENT VOL-01892-01 PP-00001). 
Assim,  nos  termos  do  disposto  no  §2°,  do  art.  42,  a 

Constituição da República Federativa do Brasil,  necessário se 
faz  a  edição  de  lei  específica  instituindo  a  contribuição 
previdenciária  sobres  os  proventos  dos  servidores  militares 
inativos. Destarte, afiguram-se indevidos quaisquer descontos, 
a  título  de  contribuição  previdenciária  nos  proventos  de 
aposentadoria da impetrante, com base no art. 4o, §1°, inc. I, da 
Lei  Estadual  n°  10.366/90,  porquanto  não  foi  editada  lei 
instituidora do tributo após a Emenda Constitucional n°41/03.

Todavia,  diante  do  pleito  inaugural  do  requerente, 
mantém-se o dispositivo da sentença proferida pelo juízo a quo 
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no  que  diz  respeito  a  este  aspecto”.  (APELAÇÃO  CÍVEL / 
REEXAME  NECESSÁRIO  N°  1.0024.05.747151-8/003  - 
COMARCA DE BELO HORIZONTE -  REMETENTE:  JD 2  V 
FEITOS  TRIBUTÁRIOS  ESTADO  COMARCA  BELO 
HORIZONTE  -  APELANTE(S):  DELCIO  MARQUES  DOS 
SANTOS  PRIMEIRO(A)(S),  IPSM  INST  PREVIDÊNCIA 
SERVIDORES  MILITARES  MG  SEGUNDO(A)(S),  ESTADO 
MINAS GERAIS TERCEIRO(A)(S) – APELADO(A)(S): ESTADO 
MINAS  GERAIS,  IPSM  INST  PREVIDÊNCIA  SERVIDORES 
MILITARES  MG,  DELCIO  MARQUES  DOS  SANTOS  - 
RELATORA: EXMa. SRa. DESa. MARIA ELZA) 

11. O Estado recorrente sustenta a constitucionalidade da incidência 
de contribuição sobre os proventos dos militares da reserva, uma vez que 
as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03 não teriam alterado o regime 
previdenciário dos militares.

Segue alegando que não se aplicam aos servidores militares as regras 
do regime geral de previdência social, nem as regras do regime próprio 
dos servidores civis, motivo pelo qual afiguram-se devidos os descontos 
nos proventos de aposentadoria dos servidores militares instituídos pela 
Lei Estadual nº 10.336/90.

12.   A  questão  constitucional que  se  apresenta  é  concernente  ao 
regime previdenciário aplicável ao militar inativo e a possibilidade de 
lhe serem cobradas contribuições. 

O  constituinte  previu  as  espécies  de  regimes  previdenciários,  a 
saber:  o Regime Geral  de Previdência Social  –  RGPS –,  que abrange a 
maioria dos trabalhadores privados, e o Regime Próprio de Previdência 
Social – RPPS – destinado aos servidores públicos efetivos. 

O RPPS dos servidores efetivos  civis  possui  base fundamental  no 
artigo  40  da  Constituição  Federal.  Aos  militares,  conforme  disciplina 
estabelecida  pela  Emenda  Constitucional  nº  20/1998,  é  aplicável 
unicamente o §9º do aludido artigo 40. Os demais lhes são estranhos. Isso 
porque o  §  20  do  mencionado artigo  autoriza a  existência  de  regimes 
próprios  de  previdência  social  diferenciados  entre  servidores  públicos 
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próprios  de  previdência  social  diferenciados  entre  servidores  públicos 

15 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 20E5-2FD4-410D-AA05 e senha 7CF0-B508-9200-9E81

Inteiro Teor do Acórdão - Página 86 de 95



Voto Vogal

RE 596701 / MG 

efetivos  civis  e  militares:  “Fica  vedada a existência  de  mais  de  um regime  
próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de  
mais  de  uma  unidade  gestora  do  respectivo  regime  em  cada  ente  estatal,  
ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X. 

Por sua vez, o artigo 142, § 3º, X, da Carta magna assim dispõe: “a lei  
disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e  
outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os  
deveres,  a  remuneração,  as  prerrogativas  e  outras  situações  especiais  dos  
militares,  consideradas as peculiaridades  de  suas atividades,  inclusive  aquelas  
cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”.    

Desse modo,  a Lei  Fundamental apresenta as normas relativas ao 
funcionamento do RPPS dos servidores efetivos civis, mas  distingue os 
militares e determina a elaboração de lei  específica,  a  cargo de cada 
ente, para a disciplina, à parte, do RPPS dos militares. Há, portanto, um 
duplo regime próprio.

Quanto  aos  militares  dos  Estados e  do  Distrito  Federal,  a 
Constituição da República, no  art. 42, §1º, estatui a competência da lei 
estadual  específica  para dispor  sobre  as  matérias  do art.  142,  §4º,  X: 
“Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além  
do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do  
art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do  
art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos  
governadores”.  

No  esfera  da União,  portanto,  a  matéria  é  regulada  pela  Lei 
6.880/1980, que versa sobre o Estatuto dos Militares. São estabelecidas 
regras  específicas  para  a  passagem do  militar  à  inatividade  mediante 
reforma.

No  plano estadual, cada membro da federação deve normatizar a 
matéria mediante lei. E assim o fez o Estado de Minas Gerais, ao editar a 
Lei  10.366/90,  que  dispõe  sobre  o  Instituto  de  Previdência  dos 
Servidores  Militares  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  IPSM. Foi 
estabelecido,  pois,  o  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  dos 
servidores militares de Minas Gerais.
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O regramento constitucional relativo ao RPPS constante do artigo 40, 
com  exceção  do  §9º  –  referente  à  contagem  recíproca  do  tempo  de 
contribuição  –,  é  destinado  apenas  aos  servidores  públicos  efetivos 
civis. Nessa linha, o quanto disposto pelas Emendas Constitucionais de 
nº  20/98  e  41/03,  ora  vedando,  ora  autorizando  a  cobrança  de 
contribuição das aposentadorias e pensões, não se aplica aos servidores 
públicos  efetivos  militares  dos  Estados,  entes  que  possuem 
competência plena para exercer a específica regulação do tema.

O  regime  de  previdência  dos  militares  é  diverso  daquele 
estabelecido para os civis. Tal diferenciação: (i) justifica-se em razão das 
peculiaridades do serviço militar;  e  (ii)  autoriza a  existência  de regras 
próprias de passagem para a inatividade.

Para o custeio dessas conformações distintas é plausível e razoável 
sejam estipuladas  regras igualmente diferenciadas daquelas definidas 
para os servidores efetivos civis,  como previsto pelo Estado de Minas 
Gerais, mesmo mantes da Emenda Constitucional 41/003, que possibilitou 
a incidência de contribuição sobre aposentadorias e pensões dos civis.

A Lei  Estadual  em  exame  prestigiou  o  princípio  do  equilíbrio 
financeiro  e  atuarial,  de  modo  a  evitar  um  descompasso  que 
comprometa o pagamento dos benefícios.  

A  interpretação  da  Constituição  permite  que,  quando  da 
normatização  do  regime  próprio  de  previdência  social  dos  servidores 
militares estaduais, seja instituída contribuição após a reforma, a fim de 
assegurar  o  custeio  e  a  higidez  atuarial  do  regime previdenciário  em 
alusão.

Não  há  falar,  pois,  de  isonomia,  quando  o  discrímen  foi 
constitucionalmente marcado.

Desse  modo,  é  inconstitucional  a  decisão  judicial  que  afasta  a 
incidência de lei estadual que, forte na competência constitucional que 
lhe foi atribuída, estabelece regras específicas para o regime próprio de 
previdência social dos servidores militares, inclusive com a instituição 
de contribuição após a reserva remunerada ou a reforma.

13.  Colho precedentes desta Corte quanto aos regimes próprios de 
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previdência social dos militares: 

“AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE. 
ARTIGOS 8º, 9º E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 
125/2012,  DE MINAS GERAIS.  LEGITIMIDADE ATIVA DAS 
ENTIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS 
ARTIGOS 42, §§ 1º E 2º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL.  EXIGÊNCIA  DE  LEI  ESTADUAL  ESPECÍFICA. 
COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA O ESTABELECIMENTO 
DE  NORMAS  GERAIS. ARTIGO  22,  XXI  E  XXIII.  1.  A 
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  estabelece  os 
seguintes requisitos a serem atendidos pelas entidades de classe 
no ajuizamento de ação de controle concentrado: a) abrangência 
nacional; b) delimitação subjetiva da associação; c) pertinência 
temática;  e  d)  compatibilidade  entre  a  abrangência  da 
representação  da  associação  e  o  ato  questionado.  Requisitos 
atendidos  pelas  associações  postulantes.  Legitimidade  ativa 
reconhecida.  2.  A Lei  Complementar  Estadual  125/2012,  do 
Estado  de  Minas  Gerais,  por  tratar  exclusivamente  sobre  o 
regime jurídico dos militares daquele Estado e sobre regras de 
previdência  do regime próprio  dos  militares  e  praças,  tem a 
especificidade exigida pela Constituição Federal, atendendo ao 
comando dos arts. 42, §§ 1º e 2º e 142, § 3º, X, da Constituição 
Federal.  3.  O Supremo Tribunal  Federal  tem jurisprudência 
dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, 
nos  termos  do  art.  42,  §  1º,  da  Constituição  Federal, 
regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre 
as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares 
estaduais.  A  atribuição  da  competência  legislativa  federal 
para edição de normas gerais das polícias militares e corpos 
de  bombeiros  militares,  necessárias  para  regular  a 
competência,  estrutura,  organização,  efetivos,  instrução, 
armamento,  justiça  e  disciplina  que  lhes  importem  um 
controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência 
legislativa  dos  Estados  para  tratar  das  especificidades 
atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como 
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objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em 
relação aos militares que lhes preste serviço. 4. Ação direta de 
inconstitucionalidade  conhecida  e,  no  mérito,  julgada 
improcedente”. (ADI 4912, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, 
Tribunal  Pleno,  julgado  em  11/05/2016,  PROCESSO 
ELETRÔNICO  DJe-106  DIVULG  23-05-2016  PUBLIC  24-05-
2016, destaquei)

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  CONSTITUCIONAL,  ADMINISTRATIVO  E 
PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS 
MILITAR E CIVIL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES 
DA EDIÇÃO  DA EMENDA CONSTITUCIONAL  Nº  20  DE 
1998. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE PREVISTA NA RESSALVA 
DETERMINADA PELO  ART.  11  DA REFERIDA EMENDA. 
AGRAVO  REGIMENTAL  DESPROVIDO.  1.  A  restrição 
inaugurada  pelo  art.  11  da  EC  nº  20/98,  no  que  pertine  à 
impossibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria 
dos servidores civis e dos militares, não se aplicam àqueles que 
tenham  retornado  ao  serviço  público  antes  da  edição  da 
referida emenda, ressalvado, em qualquer caso, o limite do teto 
remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF. Precedentes: ADI 
1.328,  Plenário,  Rel.  Min.  ELLEN  GRACIE,  DJ  18.6.2004;  AI 
483.076-AgR-AgR,  rel.  Min.  GILMAR  MENDES,  Segunda 
Turma, DJe 1º.12.2010;  RE 382.389-AgR,  Segunda Turma, Rel. 
Min. ELLEN GRACIE, DJe de 10.11.2006. 2. In casu, o acórdão 
recorrido  assentou:  “ADMINISTRATIVO  E 
CONSTITUCIONAL.  SERVIDOR  PÚBLICO  FEDERAL 
MILITAR  E  CIVIL.  APOSENTADORIA  COMPULSÓRIA 
ESTATUTÁRIA.  LEI  N.  8.112/90.  ACUMULAÇÃO  DE 
PROVENTOS DE APOSENTADORIA CIVIL E DE REFORMA 
MILITAR.  POSSIBILIDADE.  RESSALVA  DO  ART.  11  DA 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98.  PRECEDENTES DO 
STF E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E 
REMESSA  OFICIAL  DESPROVIDAS.  1.  O  impetrante  foi 
transferido para a reserva remunerada do Exército pelo Decreto 
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REMESSA  OFICIAL  DESPROVIDAS.  1.  O  impetrante  foi 
transferido para a reserva remunerada do Exército pelo Decreto 
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de 09.04.1980, publicado em 10.04.1980 e em 15 de abril de 1980 
foi  contratado  pela  Presidência  da  República  (Secretaria  de 
Assuntos  Estratégicos),  sendo  posteriormente  lotado  no 
Comando  do  Exército,  tendo  sido  aberto  processo 
administrativo para aposentadoria compulsória no cargo civil 
de analista de informações quando completou 70 anos de idade 
em 05.09.2004, no qual lhe foi exigida a opção pelos proventos 
da  reserva  remunerada  ou  pela  aposentadoria  civil.  2.  A 
Emenda Constitucional nº 20/98 disciplinou a acumulação de 
proventos  e  vencimentos a partir  da data  de sua publicação, 
acrescentando  o  §10  ao  art.  37  da  CF/88,  que  vedou 
expressamente a cumulação de proventos civis e militares com 
vencimentos  de  cargo,  emprego  ou  função  pública,  mas 
ressalvou,  no  seu  art.  11,  a  percepção  de  proventos  civis  ou 
militares cumulada com a remuneração do serviço público para 
aqueles que tenham ingressado novamente no serviço público 
até a data da publicação da Emenda. 3. O impetrante ingressou 
no  serviço  público  civil  sob  o  regime celetista,  e  quando da 
promulgação da Constituição em 1988 havia implementado o 
requisito  temporal  de  5  (cinco)  anos  exigido  pelo  art.  19  do 
ADCT da CF/88, tendo, portanto, adquirido a estabilidade no 
emprego. Com o advento da Lei 8.112/90, foi transposto para o 
regime jurídico estatutário, nos termos do seu art. 243, com a 
conversão dos empregos em cargos públicos. Assim, como era 
estável  no  serviço  público  e  estava  amparado  pela  ressalva 
contida  no  art.  11  da  EC  20/98,  acumulou  os  proventos 
decorrentes  da  reforma  militar  e  os  vencimentos 
correspondentes ao cargo civil até a data da sua aposentadoria 
compulsória em 2004, quando passou a fazer jus aos respectivos 
proventos civis. 4. O art. 11 da Emenda Constitucional nº 20/98, 
em sua segunda parte, vedou expressamente a concessão de 
mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência dos 
servidores civis previsto no art. 40 da Constituição Federal de 
1988. No entanto, não há qualquer referência à concessão de 
proventos militares, estes previstos nos arts. 42 e 142 da CF/88. 
5. Como o impetrante foi reformado na carreira militar em 1980 
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e  ingressou no  serviço  público  civil  no  mesmo ano,  ou seja, 
antes  da  edição  da  EC  20/98,  não  ocorreu  a  acumulação  de 
proventos decorrentes do art. 40 da CF/88 típica de servidores 
civis, vedada pelo art. 11 da EC 20/98, fazendo jus o mesmo à 
percepção de  provento  civil  cumulado com provento  militar, 
situação  não  alcançada  pela  proibição  da  referida  Emenda. 
Precedentes do STF e desta Corte (STF, MS 25.192/DF, Plenário, 
Rel. Min. Eros Grau, DJ. 06/05/2005, p. 08; MS 24.958/DF, Rel. 
Min.  Marco  Aurélio,  Plenário,  DJ.  01/04/2005,  p.  06;  AMS 
2003.34.00.024321-5/DF,  Rel.  Juiz  Federal  Miguel  Ângelo  De 
Alvarenga  Lopes  (conv),  Primeira  Turma,  DJ  p.49  de 
21/01/2008). 6. Sendo legal a acumulação de proventos civis de 
aposentadoria  com proventos  militares  de  reforma na  forma 
pretendida,  não  pode  prevalecer  o  procedimento  da 
Administração no sentido de exigir a opção pelos proventos da 
reserva remunerada ou pela aposentadoria civil, e muito menos 
de exonerá-lo em caso de recusa, uma vez que o impetrante faz 
jus  à  percepção  de  sua  aposentadoria  compulsória  no  cargo 
civil cumulativamente com os proventos militares de reforma, 
nos termos do art. 40, §1º, II, da CF/88 c/c art. 11 da EC nº 20/98 
e do art. 186, II, c/c art. 187, da Lei nº 8.112/90.” (grifos nossos).” 
3. Agravo regimental desprovido”. (AI 801096 AgR, Relator(a): 
Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  julgado  em  06/12/2011, 
ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-239  DIVULG  16-12-2011 
PUBLIC 19-12-2011, destaquei)

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  ACUMULAÇÃO  DE  PROVENTOS. 
CIVIL  E  MILITAR.  POSSIBILIDADE.  1.  A  Emenda 
Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, em seu artigo 
11, apenas proíbe a percepção de mais de uma aposentadoria 
pelo  regime  de  previdência  a  que  se  refere  o  art.  40  da 
Constituição do Brasil. Nada dispôs a propósito da acumulação 
de percepção de provento civil [CB/88, artigo 40] com provento 
militar  [CB/88,  artigo 42].  2.  Agravo  regimental  a  que se  dá 
provimento”. (RE 527714 AgR, Relator(a):  Min. EROS GRAU, 
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Segunda Turma, julgado em 05/06/2007, DJe-047 DIVULG 28-
06-2007  PUBLIC  29-06-2007  DJ  29-06-2007  PP-00131  EMENT 
VOL-02282-16 PP-03171 LEXSTF v. 29, n. 343, 2007, p. 300-304 
RT v. 96, n. 865, 2007, p. 129-131, destaquei)

14. Ante  o  exposto,  conheço do  recurso  extraordinário  e  dou-lhe 
provimento.

É como voto.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 596.701
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECDO.(A/S) : DÉLCIO MARQUES DOS SANTOS
ADV.(A/S) : DENIS FONSECA BARROSO (92131/MG)
INTDO.(A/S) : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM
ADV.(A/S) : ARILDO RICARDO (26482/MG)
AM. CURIAE. : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DE MILITARES DA RESERVA E PENSIONISTA DA 
MARINHA - AMIRPEM
ADV.(A/S) : HANDERSON RODRIGUES (25630/SC) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (00000/DF)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO - 
IBDP
ADV.(A/S) : GISELE LEMOS KRAVCHYCHYN (18200/SC)

Decisão:  O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 160 da 
repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para 
assentar a constitucionalidade do art. 3º, I, ‘a’, e do art. 4º, § 
1º, I, ambos da Lei 10.366/90 do Estado de Minas Gerais, reformar 
o  acórdão  recorrido  e  afirmar  a  exigibilidade  de  contribuições 
sobre  proventos  dos  militares  inativos  no  período  compreendido 
entre as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, ficando invertidos 
os ônus sucumbenciais e estabelecidas custas ex lege, nos termos 
do voto do Relator, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Dias 
Toffoli  (Presidente).  Foi  fixada  a  seguinte  tese:  "É 
constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos 
militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o 
Corpo  de  Bombeiros  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal  e  os 
integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da 
Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por 
serem  titulares  de  regimes  jurídicos  distintos  dos  servidores 
públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação 
integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, 
II, da Constituição da República". Falaram: pelo recorrente, o Dr. 
Breno Rabelo Lopes, Procurador do Estado; pelo recorrido, o Dr. 
Filipe Guerra Jácome; pelo amicus curiae Associação de Militares 
da Reserva e Pensionistas da Marinha - AMIRPEM, o Dr. José Bressan 
Martins Júnior; e, pelo amicus curiae União, o Dr. Paulo Mendes de 
Oliveira,  Procurador  da  Fazenda  Nacional.  Não  participou  deste 
julgamento, por motivo de licença médica no início da sessão, o 
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Ministro  Celso  de  Mello  (art.  2º,  §  5º,  da  Res.  642/2019). 
Plenário, Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020.

 
Composição:  Ministros  Dias  Toffoli  (Presidente),  Celso  de 

Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen 
Lúcia,  Luiz  Fux,  Rosa  Weber,  Roberto  Barroso,  Edson  Fachin  e 
Alexandre de Moraes.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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