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CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2017-2020 

ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 11/05/2020 

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, reuniram-
se, em segunda convocação, em canal virtual através do link https:/meet.jit.si/IPREF, 
os membros do Conselho Administrativo do IPREF (Gestão 2017-2020) para 
Assembleia Extraordinária. Estavam presentes (I) dentre os indicados pelo 
Executivo Municipal, os conselheiros titulares Claudia Regina Carapeta (IPREF), 
José André de Morais Filho (PMG), Márcio Rodolfo de Oliveira Alves (PMG), Paula 
Kobaiashi Inoue Tomita (PMG), empossada nesta data; (II) dentre os servidores 
eleitos, os conselheiros titulares Amilcar Antonio Mesquita Rizk (PMG), Luiz Carlos 
da Rocha Gonçalves (Inativos), Milton Augusto Diotti José (PMG), Renata Silva 
Moreira (CMG),  Rogério Tadeu Barbosa Romano (SAAE) e Wonderson Moreno 
(PMG). Dentre os suplentes, Sueli Francisco Lopes Leal (PMG) substituindo a 
conselheira titular Marilene Aparecida Cadina (PMG), cuja falta foi devidamente 
justificada e Henrique Lameirão Cintra (PMG). Presente, também, o Presidente do 
IPREF, Eduardo Augusto Reichert, acompanhado da Diretora Administrativa e 
Financeira do IPREF, Alessandra dos Santos Milagre Semensato. Iniciando a 
assembleia o Sr. Milton dá as boas vindas a Sra. Paula Kobaiashi Inoue Tomita, que 
foi nomeada pelo Executivo Municipal em substituição ao Sr. Roger Cesar Bianchi. 
Dando continuidade passa a pauta do dia: Apresentação do relatório sobre o P.A. 
87672/2019-PMG pelo Conselheiro Amilcar Antonio Mesquita Rizk  e deliberação do 
Projeto de Lei nº 1140/2020 que altera as Leis Municipais n/s 6056/2005 e 
7696/2019. Informa que o relatório foi disponibilizado a mais ou menos 15 minutos 
atrás no grupo do Conselho Administrativo criado no Whastapp e pergunta ao 
Conselheiro Amilcar se prefere explanar sobre o tema ou realizar a leitura do 
relatório. O Sr. Amilcar agradece pelo atendimento do seu pedido e fará a leitura na 
integra. O Sr. Milton passa a palavra ao Conselheiro Amilcar. O Sr. Amilcar agradece 
e passa a leitura - Relatório em anexo. Após concluída a leitura o Sr. Milton dá uma 
pausa de dois minutos. Em continuidade o Sr. Milton pergunta se o conselheiro quer 
fazer alguma explanação. O Sr. Amilcar diz que não. O Sr. Milton faz pergunta ao 
Sr. Amilcar: que logo no início você cita que a Emenda Constitucional é 
inconstitucional e a Portaria da Secretaria de Previdência também viola a 
Constituição Federal. Se a emenda faz parte da constituição como ela viola o texto 
constitucional. Não entendi o que você quis dizer com isso. O Sr. Amilcar diz que na 
verdade a gente quis dizer que já existe uma outra regra que garante o direito 
adquirido. Que é aquilo que a gente fala no final: Artigo sessenta Parágrafo quarto 
da Constituição e parágrafo quinto do artigo nono da emenda constitucional. Esse 
texto não seria considerado inconstitucional caso a gente considerasse aplicação da 
mudança de alíquota e aquele texto do parágrafo quinto da emenda, artigo nono, se 
for aplicado para os regimes de previdência que venham implantar a segregação de 
massa a partir de agora. Se a gente aplicar isso nos regimes que já aplicaram a 
segregação de massa, ou seja, quando a gente aplicou a segregação de massa em 
Guarulhos. A gente adequou, fez de acordo com as recomendações do Ministério 
da Previdência na época e, adequando-se a nossa legislação local aquilo que a 
constituição federal determinava. Então é isso, ele é constitucional se a gente 
considerar, no meu entendimento, pode ser que os colegas entendam diferente ai, 
se a gente aplicar isso aos regimes que já implantaram. O Sr. Milton fala que na 
realidade o entendimento é que é diferente, não que o texto seja inconstitucional. 
Porque só há inconstitucionalidade quando pleiteado no órgão competente, que no 
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caso da Constituição tem que ir para o Supremo para avaliar podendo sair liminar 
favorável ou declaração de ADIN ou indeferir ou sai um novo texto. Sr. Amilcar: 
exatamente. Milton então dispositivo legal é vigente contudo o entendimento de 
vocês é que o artigo sessenta que deveria prevalecer. Um segundo ponto, você 
separou as alíquotas como elas são hoje e como elas vão ser no futuro. Não lembro 
em que pagina que está. Hoje onze por cento empregado vai para catorze por cento, 
o empregador no caso que você chama de pequeno grupo, vai de onze ponto dois 
para dezessete e setenta e cinco por centro.  Amilcar: Milton pequeno grupo não é 
o empregador. Pequeno grupo somos nós. Milton: estou falando da parte patronal. 
Amilcar: já confundi a cabeça toda aqui. Milton: o grande grupo a patronal está em 
vinte ponto setenta e cinco por cento e vai para dezessete ponto setenta e cinco por 
cento. Tudo bem até ai. Ai você faz a menção que houve uma diminuição na folha. 
Mas você verificou se este pequeno grupo “somos nós” aqui, com exceção do 
Romano, a Paula. Só os transpostos. Significa que a nossa contribuição é sobre o 
todo e não sobre o teto como os demais. Ai se você pega em valor real, valor 
financeiro e der porcentagem. Você chegou a ver se há equilíbrio. Amilcar: eu não 
me lembro agora dos valores Milton. Mas chegamos a ver isso sim. Milton: vocês 
analisaram também os outros dois processos que são da contratação, mas 
verificaram neste processo nº 87672/2019, que você pegou para fazer o relatório. 
Você fala que ele teve abertura catorze do onze de dois mil e dezenove, e a empresa 
é contratada só depois, lá no final de novembro. Ai você fala como que poderia já ter 
havido e pré definido, e você cita os catorze por cento. Só que a emenda 
constitucional é publicada no dia doze de novembro, então, os catorze por cento não 
sai da emenda constitucional que já foi promulgada e publicada antes da contratação 
da empresa? Os catorze por cento não seria por causa disso ou não. Amilcar: quem 
pode justificar não sou eu, mas a administração. Milton: estou perguntando se no 
seu entendimento. Amilcar: exatamente, a gente também está questionando isso. A 
gente também não sabe. Quem tem que justificar isso é o IPREF. Milton: tem uma 
questão do superavitário ou déficit. Isso é uma questão que nós já debatemos em 
dois mil e dez, dois mil e onze, independente, pra mim Milton, da segregação de 
massa ou não, existe uma questão contábil, que foi para atingir o CRP. Objetivo 
principal que era a amortização do passivo não foi feito, até porque não 
precisaríamos está discutindo isso agora. Vocês falam também da 
inconstitucionalidade desse parágrafo quinze, então nós vamos na mesma linha da 
pergunta que eu te fiz. Por isso que eu te fiz a pergunta, já que é um entendimento, 
no momento que ele esta vigente ele pode ser aplicado. É isso? Amilcar: é isso, 
enquanto o Supremo não julgar. Acredito que a gente pode seguir o rito processual 
com o novo entendimento. Milton: eu gostaria que fossem levantando a mão quem 
gostaria de entrar no debate: Luiz, Eduardo, alguém mais gostaria de fazer pergunta 
ou tirar uma dúvida. Romano, Claudia, Lameirão: por enquanto não. Então Luiz, você 
com a palavra. Luiz Carlos: boa tarde a todos. Gostaria de perguntar para o Eduardo. 
Na hipótese de não aprovar a alíquota de catorze por cento como vai ficar a 
contribuição em caso de aplicação de uma alíquota progressiva. E quais seriam os 
valares que poderiam ser cobrados nas contribuições futuras se a gente tiver uma 
alíquota diferenciada e não tiver essa que temos hoje proposta de acordo com a 
Emenda cento e três. Lembrando que em dois mil e cinco o governo fez um projeto 
de lei que foi para a Câmara, que é a Lei Municipal seis mil e cinquenta e seis. 
Naquela época o servidor pagava onze e o município vinte e dois. Numa mágica 
grande passou para onze ponto dois por cento. Quer dizer: o governo passou a 
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pagar zero virgula dois acima da alíquota que pagava o servidor. Até dá para 
entender pelo seguinte. Não tendo dinheiro o fundo é financeiro, vai suplementar e 
vai equilibrar a conta financeiramente. Caso hoje que não pode mais ser desta forma, 
você tem que atender a constituição que reza que o mínimo é catorze. Lembrando 
que a gente recolhia onze na lei de 2019 e o patronal era vinte ponto setenta e cinco, 
então dava trinta e um ponto setenta e cinco. Quer dizer: o número não foi achado 
como deu se para entender. O que se fez é o seguinte, do que eu entendi. O Instituto 
esperou fechar o exercício de dois mil e dezenove para poder fazer um novo cálculo 
atuarial e chegou na mesma proporção, ou seja, trinta e um ponto setenta e cinco 
por cento. Que não justifica o governo municipal pagar além daquilo que é 
necessário e tirar esse dinheiro, por exemplo, de uma atividade pública, de serviço 
público essencial para o município. Se infelizmente o cálculo fosse por exemplo, 
trinta e três ponto quatro, seria justificável o governo colocar um valor acima, no meu 
entendimento. Eu gostaria que você explicasse como ficaria a alíquota progressiva 
no caso de ela ser implantada no município e quais os servidores que seriam 
atingidos com esse alíquota progressiva. Milton: você tem mais algum 
questionamento. Luiz Carlos: não, é só isso. Milton: então você está se referindo ao 
aporte do ano passado que passou de cento e cinquenta milhões, ou para mais ou 
para menos na folha de pagamento e proventos. Luiz Carlos: exato isso faz parte. 
Milton: Eduardo você tem a palavra. Eduardo: primeiro temos que rememorar aquela 
questão, falada na assembleia passada, todos os servidores migrados a alíquota 
deles incide sobre no máximo seis mil cento e um reais, que é o teto do INSS, que 
pela emenda constitucional é de catorze por cento, ou seja, eu não consigo ter 
alíquota inferior porque a emenda constitucional ela diz que para eu utilizar alíquotas 
progressivas eu teria que ter vantagem econômica. Eu tenho que ter uma alíquota 
que quando eu fizer a média ponderada de tudo seja maior que catorze por cento. 
Se todo servidor migrado contribui com no máximo catorze por cento como eu 
conseguir compensar as alíquotas inferiores. A única coisa que eu vislumbro é você 
aumentar a alíquota de quem recebe mais e tem base. A emenda por exemplo cria 
a possibilidade de você aplicar alíquota de catorze e meio por cento para quem 
ganha até dez mil quatrocentos e quarenta e oito reais, de dezesseis e meio por 
cento para quem ganha até vinte mil oitocentos e noventa e seis reais, dezenove por 
cento para quem ganha até quarenta mil setecentos e quarenta e sete reais. Houve 
o aporte anual de cento e cinquenta milhões para conseguir pagar as aposentadorias 
e pensões do plano financeiro. O plano se torna deficitário. A existência de 
segregação de massa por si só já é uma característica de déficit. Tanto que a própria 
emenda trata disso, eu não posso considerar que meu plano é superavitário se eu 
tiver alíquota suplementar ou segregação de massa. A gente já passa do 
pressuposto que se tem segregação de massa o plano é deficitário. Sobre os pontos 
do relatório já posso fazer algumas considerações. Quanto ao P.L. não ter sido 
enviado com a íntegra do cálculo atuarial, eu acho que cabe a quem vai analisar 
solicitar ou não. O cálculo atuarial é público. Eu encaminhei com os pareceres, mas 
se formalizar e precisar do calculo inteiro, é uma questão de solicitar. Quanto aos 
cálculos atuariais eles ficam públicos no site da secretaria da Previdência e no site 
do IPREF. Então assim, não vejo prejuízo. Inclusive as apresentações foram feitas 
aqui para o Conselho Administrativo para explicar tudo como foi feito a base do 
cálculo atuarial. Item quatro, vamos de novo. Eu expliquei na reunião da semana 
passada que o atuarial faz toda a necessidade de contribuição, que foi de trinta e 
um ponto setenta e cinco por cento. A diferença é que até o ano passado a 
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possibilidade era de no mínimo onze para o servidor e no máximo catorze para o 
servidor, o patronal no mínimo igual ao do servidor e no máximo o dobro do servidor, 
ou seja, no ano passado foi escolhido pela administração pública que o servidor 
contribuísse o mínimo possível. Foi uma escolha da administração. Hoje pela 
Emenda 103 não é possível manter a contribuição de onze por cento. Então, não é 
que a contribuição aumentou ou diminuiu para se manter em trinta e um ponto 
setenta e cinco. A diferença é a maneira como eu posso dividir ela entre o servidor 
e o empregador. O item cinco me causa estranheza e do jeito que ele está posto, 
me desculpa a palavra, é de uma irresponsabilidade muito grande. Que o projeto, o 
P.A. em questão foi aberto com a minuta de P.L. que só tratava da alíquota do 
servidor. Então quando alguém fala que há indício de que a empresa foi contratada 
para subsidiar uma escolha de alíquota, ela é algo irresponsável. Vocês estão 
acusando a minha idoneidade como gestor e o processo está à disposição. Se você 
pegar o processo do projeto que foi enviado para a Câmara, o ofício que dá início 
naquele processo, ele só trata do aumento da alíquota para catorze por cento. 
Inclusive informado ao Administrativo na reunião ordinária do mês de dezembro de 
2019, está na ata informada do conselho administrativo. O processo é aberto em 
novembro, então, o que fiz em novembro foi respeitar uma emenda constitucional 
que tinha sido promulgada. Eu me sinto ofendido com a maneira como foi colocada. 
Lameirão: Eduardo, só um aparte. A contratação da empresa é por licitação, 
ninguém está falando que você fez isso ou aquilo. Eduardo: mas estão falando que 
a empresa foi contratada para subsidiar o que a Administração quer. Wonderson: 
Não fala da contratação da empresa. Fala do produto apresentado. Isso não foi 
irresponsabilidade nossa não. Não acusamos o senhor Presidente. Não acusamos 
ninguém da contratação. Estamos falando de produto apresentado. Vamos imaginar 
a hipótese que a empresa contratada, tudo na hipótese, ela para deixar o 
contratante, é, mais contente com o seu produto apresentado, ele adequou. Mas 
ninguém está dizendo que o senhor sugeriu ou o senhor contratou. Até porque o 
processo é licitatório. Então não foi nada ofensivo e não foi nada absurdo. Ninguém 
está falando da figura do Sr. Presidente. Por favor. Eduardo: se eu trato da maneira 
como está, eu não me sinto confortável. Inclusive porque todos os conselheiros aqui 
foram convidados a participar da reunião em que foi apresentado esse estudo 
atuarial no mês de março desse ano, onde irei ler o trecho constante na ata 
devidamente aprovada: “O Senhor Eduardo informa que na prática a Secretaria da 
Previdência não vai exigir a aplicação da E.C. até esta data, 31/07/2020. O que 
deverá ser feito pelos municípios é uma consulta aos Tribunais de Contas para que 
não haja problemas nas prestações de contas. Informa ainda que notificou a 
Prefeitura em 13/11/2019 da necessidade da alteração da alíquota do servidor para 
14% (quatorze por cento). Para não haver conflitos foi solicitado duas minutas de lei, 
uma para adequação das alíquotas patronal e do servidor e outro para adequação 
da estrutura do RPPS e Conselhos”. Oportunidade que diversos aqui estavam 
presentes, viram as alíquotas, inclusive de dezessete ponto setenta e cinco por cento 
e catorze por cento. Questionaram a empresa a montagem da alíquota e naquele 
momento concordaram. Milton: fazendo um parênteses em cima da fala do 
Wonderson. Realmente foi quanto ao cálculo apresentado não foi dirigido a você 
enquanto Presidente, pessoa servidor público. É sobre a empresa. Eduardo: não, dá 
a impressão que eu aceitaria um cálculo não verdadeiro por causa de uma situação 
que eu precisaria apresentar. Todo mundo viu o cálculo antes de eu encaminhar 
para a administração. Wonderson: o senhor pode ter sido induzido a erro também. 
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Ninguém está acusando o senhor. Pode ter sido induzido a erro por um erro da 
empresa. Não é nada pessoal por favor. Eduardo: o item dezessete falar que a gente 
é desobrigado a equiparar alíquota, que a gente não é obrigado a atender uma 
emenda constitucional e portaria da Secretaria da Previdência, eu acho assim, 
podemos falar que a secretaria da previdência que emite o CRP, ela já falou, que se 
a gente não estiver regular até julho deste ano, a gente vai perder o CRP, sob pena 
do tribunal de contas justificar a situação contábil, mas tudo bem, se é entendimento 
dos conselheiros que subscreveram o documento falar que a gente não é obrigado 
a cumprir as recomendações da Secretaria da Previdência tudo bem. Eu discordo 
do item. A situação previdenciária ainda que fosse deficitária, no item oito, ela é 
deficitária, não estipula prazo para mudança de alíquotas. Já falei, a portaria da 
Secretaria da Previdência estipula prazo até julho de dois mil e vinte. O Tribunal de 
Contas já falou que o prazo é imediato. Que vai cobrar inclusive o que os municípios 
estão fazendo para adequar a questão. Na última reunião a gente até discutiu a 
eficácia da aplicação da Constituição. Então é assim, para todos os itens que a 
emenda achava necessário prazo, como por exemplo previdência complementar, 
ela colocou no texto constitucional o prazo. Todo resto é de aplicação imediata. Não 
cabe a gente ficar pensando qual seria o prazo que teria que ser adotado. Inclusive 
isso já foi falado com o tribunal de contas e da secretaria da previdência diversas 
vezes. Eu já encaminhei para o Milton, para mandar para o grupo, os vídeos do 
Sarquis falando sobre a aplicação. Do próprio auditor do tribunal de contas falando 
da necessidade de aplicação da emenda. Não sei se tem mais algum questão, mas 
eu queria ressaltar alguns pontos discutidos na reunião passada, a partir que eu 
tenho segregação de massa e deficitário. Não existe nada que fale que é para planos 
criados somente após a emenda. Tanto que a alíquota já está vigente para todos os 
servidores da união, nos estados que já aprovaram catorze por cento, diversos entes 
já tinham alíquota da catorze por cento antes da emenda, o que era uma opção e 
não uma obrigação. Se tornou uma obrigação após a emenda constitucional. Milton:  
alguém tem mais algum ponto. Romano: é justamente essa parte que inclusive 
discutimos, é o que a própria definição quando se fez a segregação. A definição dos 
planos pela Portaria quatrocentos e três, ela coloca que o regime previdenciário tem 
o seu plano de custeio calculado atuarialmente segundo o conceito dos regimes 
financeiros e de capitalização. Já do financeiro ela diz o seguinte: são fixados sem 
objetivo de acumulação os recursos. Quando ele faz isso na definição, ele diz que 
na verdade o cálculo atuarial só cabe a esse, que seria a nós, o capitalizado. Porque 
o plano financeiro não cabe o cálculo atuarial, ele começa zerado e termina zerado. 
É para manter ideia que não podemos ser considerados um plano de regime próprio 
de previdência deficitário. Tem também obviamente a questão do ipsis litteris da lei, 
que ela fala que no parágrafo quinto do artigo nono que para efeito dos dispositivos 
do parágrafo quarto não serão considerados como ausência de déficit a 
implementação de segregação de massas. Eu posso entender, como eu estou 
entendendo, que eu não posso dizer que eu não sou deficitário, se eu vou 
implementar uma segregação. Nós já implementamos essa ideia justamente para 
acabar com esse déficit. Foi exaustivamente colocados aqui neste relatório falando 
que do déficit que a solução, pelo fato de não ter um caráter contributivo 
antigamente, a gente nunca resolveria isso se não fosse pela segregação. Já que 
como o Milton disse, eu acredito que o motivo de não ter feito o repasse foi que o 
patronal falou “eu não quero pagar isso de uma vez”. Eu acredito, o Milton corrija. 
Ele estava nesta época e eu não estava e sequer era funcionário da prefeitura. Mas 
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o fato é o nosso entendimento, não estou falando que é inconstitucional. Esse 
parágrafo quinto eu posso interpretar que a implementação só será considerada 
déficit se a implementação da segregação for posterior a lei. Ele está dizendo não.  
Isso ai não, até os anteriores já é considerado déficit. Eu acho justo a gente fazer 
esse debate. Nós não estamos aqui tirando coelho da cartola, nós estamos fazendo 
um relatório baseado no que nós lemos, e no que nós temos como convicção de 
verdade. Eu estou convicto e posso dizer que o IPREF Guarulhos não é um regime 
próprio deficitário. A questão dos planos financeiros anteriores já foi resolvida antes. 
Só para entrar nessa seara desta questão dos trinta e um ponto setenta e cinco, 
ninguém quis sugestionar que você consegui, não foi isso que foi dito, foi dito que o 
resultado de trinta e um e setenta e cinco a que chegou a conclusão o atuarial, 
coincidentemente bateu com a proposta que já existia. Eu não sou, não tenho 
conhecimento de cálculo atuarial, não sou um expert, mas eu vejo por exemplo 
IPCA, IBGE, IGP, ICV, são todos economistas e cada um dá um índice diferente 
mensalmente. Não batem os índices. Nesse caso, como disse o Luiz, graças a Deus 
bateu. É providencial. Eu como leigo, falo como é que bateu. O cara fez um cálculo 
atuarial tremendo e bateu exatamente o que nós já estávamos pagando. Então, veja 
bem, infelizmente, eu pra mim, alguma coisa está errada. É muito difícil o conceito. 
Então, ninguém está falando que é desonestidade não. A gente só está falando que 
é possível interpretar o que está acontecendo de outra forma, é o que nós estamos 
pedindo e queremos convencer os companheiros. Lameirão: eu entendo também 
que a alíquota não pode ser inferior ao regime geral. Uma pergunta, porque reduzir 
a participação do ente, isso eu não concordo. Tem algum limitador ou é apenas na 
indicação do atuarial que é o limitador. Se não tem limitador não tem porque baixar 
de vinte para dezessete. Não vejo motivo. Eduardo: na realidade a gente não teria 
necessidade de contribuir mais patronalmente. Todo ano no começo do exercício o 
atuário envia esse estudo para a Secretaria da Previdência e se o município não 
adequa naquela ano, na próxima renovação é cobrado. Então assim, o que foi 
calculado na migração não tinha sido calculado para todos os servidores, só para os 
servidores que tinham sido migrados. Eu comentei com o conselho que na realidade 
tinha virado os dois capitalizados. Que não poderia ter feito a migração utilizando as 
alíquotas que eram vigentes na época pro capitalizado de onze e onze virgula dois 
e só atualizar esse ano. Que na realidade foi para se adequar, senão a gente 
formaria déficit por seis meses. Seria uma irresponsabilidade por parte tanto da 
administração como da gente do IPREF, imagina que a gente precisaria ter mais 
recolhimentos só que estaríamos recolhendo a menor, estamos falando de dez por 
cento a menos. Então foi refeito o estudo atuarial para todo mundo. O capitalizado 
manteve a mesma alíquota que foi feita o ano passado, pro servidor que era o que 
entrava depois de doze de setembro de dois mil foi feita o aumento das duas 
alíquotas, tanto do servidor como do patronal. Então o patronal também foi de onze 
ponto dois para dezessete e setenta e cinco. Para o plano financeiro o que é 
importante falar Romano, se junta tudo eu tenho que considerar o plano se falta 
dinheiro ou se sobra. Acho que o raciocínio de déficit é simples. Da maneira mais 
simples possível. Se todas as contribuições do município, e o município contribui o 
máximo, seja servidor com catorze e o patronal com vinte e oito por cento não seria 
suficiente para pagar todas as aposentadorias daqui. Então o sistema é deficitário. 
Para equacionar isso daí eu tenho duas maneiras, ou eu crio uma alíquota 
suplementar ou eu crio uma segunda segregação de massa ou faço doação de bens 
para o ente. Só pra contextualizar, a Portaria quatrocentos e três ela está revogada, 
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a Portaria vigente é a quatrocentos e sessenta e quatro. Mas assim, em termos de 
entendimento segregação não muda muito, só que ela tem algumas coisas mais 
novas. Então assim, quando aumentar a alíquota é inviável, e se você pegar quanto 
a prefeitura já estava recolhendo em dois mil e dez, você vê que é inviável. Porque 
estava fazendo contribuições absurdas, mas hoje a prefeitura teria que contribuir, 
sei lá, trinta por cento patronal. Não existe muita regra de como diminuir ou 
aumentar. O que acontece é o seguinte, se você tivesse excesso de arrecadação 
você teria que ter alguma justificativa para sua meta atuarial, você está de certa 
forma burlando, não é enriquecimento indevido. Não precisaria, o custo do plano é 
o mesmo. Vale lembrar que o custo de trinta e um e setenta e cinco foi feito há seis 
meses atrás, é muito recente. As alíquotas para vocês terem ideia, a alíquota 
patronal ela é medida ano a ano exatamente para você ver a evolução do superávit 
e do déficit, inclusive se por dois anos consecutivos tivermos redução do superávit 
e atingir o déficit no terceiro ano, ai você vai ter que pleitear o aumento do custo. 
Lembrando que você sempre aumenta o custo total e dai a administração e o 
servidor decide como vai ser dividida a conta. Tem as regras para dividir as contas. 
Só que é assim, eu não vejo hipótese para não aplicação dos catorze por cento. 
Estou sendo muito transparente. Milton: mais alguém. Renata: eu só queria 
corroborar com a fala dos meus colegas, Wonderson e Romano a respeito de não 
ser uma questão pessoal, não é uma questão que nós estamos desconfiados disso 
ou daquilo. É uma posição que nós temos, entendimento que nós temos com relação 
a majoração das alíquotas. Um entendimento diferente do entendimento 
apresentado até agora. Entendimento do IPREF e o entendimento daqueles 
consultores que sustentaram o grupo. Então temos outro entendimento que é 
exatamente para poder dar sustentação para este debate que nós estamos fazendo. 
Porque a gente considerava que esse debate era extremamente importante, que eu 
acho que é exatamente o momento que a gente tem para compreender um pouco 
mais o que de fato acontece no RPPS. Há uma alteração previdenciária muito forte. 
Então, reiterar que este é um entendimento que nós estamos consertando 
exatamente para construir o debate. A gente não tem força por si só de fazer 
qualquer alteração no P.L., qualquer alteração na prestação na Câmara, nem nada. 
Temos que fazer o debate aqui no Conselho. É isso. Milton: quem mais. O André 
está ai, a Sueli está ai. André: estou. Não tenho nenhuma dúvida não. Milton: Sueli 
tem alguma dúvida. Sueli: não. Milton: Conselheiros é o seguinte então, me corrijam 
se eu estiver errado. Nós temos o relatório do Amilcar, e dos outros colegas, Renata, 
Wonderson e Romano, que fazem um contraponto “de forma inteligente, de forma 
respeitosa, ao projeto de lei”. Então, como norma do Conselho todo relatório nós 
colocamos em votação. Tudo bem, tranquilo. O único que não vai votar hoje é o 
Lameirão, porque hoje ele só teve voz. Tudo bem Lameirão. Os outros todos tem 
direito a voto. Renata, Amilcar, Sueli, Marcio, Claudia, Paula, André, Romano, 
Wonderson e Luiz. Tudo bem. Sim e não, aprovo ou não o relatório. Amilcar: sim, 
André: não, Claudia: não, Wonderson: sim, Luiz: não, Romano: sim, Sueli: não, 
Marcio: não, Paula: não, Renata: sim. Milton: temos quatro sim e seis não. Então foi 
rejeitado o relatório pelo colegiado. Próximo item deliberação do Projeto de Lei 
1140/2020 que altera as Leis 6056/2005 e 7696/2019. Luiz: Milton por favor confirma 
os votos não. Milton: vamos lá – Paula, André, Claudia, Luiz, Marcio e Sueli votaram 
não. Votaram sim: Amilcar, Wonderson Romano e Renata. Tudo bem. Alguém quer 
justificar o voto, fazer alguma consideração. Não, então vamos colocar também em 
deliberação: sim ou não ao projeto de lei.  Amilcar: não, André: sim, Claudia: sim, 
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Wonderson: não, Luiz: sim, Romano: não, Marcio: sim, Sueli: sim, Renata: não, 
Paula: sim. Contagem dos votos: Amilcar, Romano, Wonderson e Renata – quatro 
votos não. Seis sim: Paula, André, Claudia, Luiz, Marcio e Sueli. Alguém quer 
justificar o voto. Não. Eu queria de agradecer ao debate, aos conselheiros que 
estudaram bastante, tanto quem fez o relatório como os outros do grupo. Dizer para 
a Paula que ela é muito bem-vinda. Há muito trabalho aqui. E já deixar de antemão: 
teremos assembleia ordinária na terceira quarta-feira do mês, e iremos encaminhar 
a pauta do dia.  Nada mais tendo sido colocado, o Sr. Presidente do Conselho dá 
por encerrada a assembleia e, para constar, eu __________________________, 
Luiz Carlos da Rocha Gonçalves, 1º Secretário, lavrei a presente ata que, após lida 
e aprovada, é assinada por todos os presentes. 
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Relatório sobre o teor do Projeto de Lei nº 1.140/2020 enviado à Câmara de 
Guarulhos sem análise e parecer conclusivo deste Conselho Administrativo 
do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE GUARULHOS 

 
INTRODUÇÃO 
 

O PL 1.140/2020 trata de mudança de alíquotas de contribuição 
previdenciária do IPREF-Guarulhos, alterando as Leis Municipais 6056/2005 e 
7.696/2019. 

Entendemos, no entanto, que a questão tratada no PL 1.140/2020 exige maior 
aprofundamento, tendo em vista que as regras contidas na EC 103, bem como na 
Portaria 1348/2019, do Ministério da Economia, violam flagrantemente o texto 
constitucional. 

O PL 1.140/2020 altera as alíquotas de contribuição previdenciária dos 
Servidores Públicos da ativa e aposentados e pensionistas e também a contribuição 
do Município de Guarulhos: 

“Art. 1º Esta Lei trata da alteração das Leis n/s. 6.056, de 24/02/2005, e 7.696, 
de 27/02/2019, em relação às alíquotas de contribuição previdenciária dos 
segurados ativos, inativos e pensionistas e dos órgãos que integram os 
Poderes Executivo e Legislativo do Município de Guarulhos, em cumprimento 
ao disposto na Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019”. 

Na exposição de motivos o Prefeito de Guarulhos justifica assim o envio do 
PL 1.140/2020 à Câmara Municipal de Guarulhos: 

“O presente projeto objetiva adequar a legislação municipal aos novos ditames 
constitucionais estabelecidos na Emenda Constitucional nº 103, de 2019, 
especificamente no que concerne à alíquota mínima de contribuição 
previdenciária aplicada aos servidores. 

O § 4º do artigo 9º da EC 103, estabelece: 
“§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão 
estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da 
União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de 
previdência social não possui deficit atuarial a ser equacionado, 
hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas 
aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.” (g.n.)”. 

 
Junta à sua exposição de motivos o trecho de uma Avaliação Atuarial e a 

Portaria nº 1.348/2019 do Ministério da Economia (na verdade, trata-se de portaria 
do SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO 
DA ECONOMIA). 
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O processo legislativo é regulamentado pela Constituição da República 
Federativa do Brasil, pelas Constituições Estaduais e pela Lei Orgânica de cada 
município. 

Ao analisar-se um Projeto de Lei, deve-se verificar, antes de analisar-se o 
conteúdo do mesmo, se as regras formais para o nascimento do projeto de lei foram 
seguidas. 

Inicialmente, verificamos a competência legislativa do ente público 
considerado. Reza a Constituição da República Federativa do Brasil: 
 

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
(...) 
XXIII - seguridade social; 
(...) 
“Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber”. 

 
Embora o RPPS seja parte da seguridade social, ele constitui assunto de 

interesse local do Município e, ainda, suplementa a legislação federal previdenciária. 
O Município também legisla sobre seus Servidores Públicos, conforme 

previsto no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil: 
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte: 
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, 
na forma da lei.” 

Assim, o Município de Guarulhos tem competência para legislar sobre o seu 
RPPS, dentro dos parâmetros constitucionais e da legislação complementar e 
ordinária federal.  

Bem como a competência material e de iniciativa legislativa, visto que o PL 
1.140/2020 segue as regras constitucionais e municipais sobre o processo legislativo 
(“Art. 39. São de iniciativa privativa do Prefeito os projetos de lei que disponham 
sobre: (...) II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria”). 

No entanto, além das regras referentes à matéria e à iniciativa, podem existir 
regras específicas sobre o processo legislativo que devem ser seguidas. 

O processo legislativo compõe-se de atos anteriores ao encaminhamento de 
um projeto de lei para o Poder Legislativo deliberar. A iniciativa do projeto de lei é 
um elemento que se observa antes do projeto chegar ao órgão do Poder Legislativo, 
mas faz parte do processo legislativo. 

Além da iniciativa do projeto de lei, a legislação de cada ente público pode 
prever certos critérios na elaboração de projetos de lei, tais como participação 
popular, estudos orçamentários, pareceres técnicos, etc. 

Com relação à questão tratada no PL 1.140/2020, resta observarmos se 
existem regras locais que complementem as regras constitucionais sobre o processo 
legislativo. 

A legislação previdenciária fundamental de Guarulhos é a Lei Municipal 
6.056/2005, cujo artigo 13 reza: 
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“Art. 13. Compete ao Conselho Administrativo: 
(...) 
V - examinar e emitir parecer conclusivo sobre propostas de alteração da 
política previdenciária do Município;...” 
 

E é sabido que este Conselho Administrativo não emitiu parecer sobre o 
Projeto em questão. 

Esse parecer, segundo o que se depreende da leitura do artigo 13, IV, da LM 
6.056/2020, deve ser expedido antes de algum projeto de lei que vise alterar a 
política previdenciária do Município de Guarulhos seja encaminhado à Câmara de 
Vereadores. 

Desse modo, houve violação do processo legislativo por parte do Poder 
Executivo de Guarulhos, que tem o dever de observar as leis municipais quando 
elabora e encaminha projetos de lei para a Câmara Municipal de Guarulhos deliberar 
e votar. 

A falta do Parecer do Conselho Administrativo do IPREF constitui-se em vício 
formal do PL 1.1140/2020, tendo em vista que um pressuposto para o 
encaminhamento desse PL à Câmara Municipal de Guarulhos é que o mesmo 
tivesse passado sob a análise e deliberação do referido Conselho. 

A medida que se apresentava seria a retirada do PL 1.140/2020 da Câmara 
Municipal de Guarulhos por parte do Prefeito para que este Conselho Administrativo 
examinasse e expedisse parecer, seguindo-se o trâmite do Regimento Interno deste 
órgão. Entretanto, o projeto não foi retirado da Câmara.  

Judicialmente, é cabível, segundo entendimento jurisprudencial do Supremo 
Tribunal Federal, a impetração de Mandado de Segurança por parte de membro do 
Poder Legislativo, de forma a obstar a tramitação de projeto de lei que não esteja 
seguindo o processo legislativo cabível. 

Embora não seja cabível Mandado de Segurança contra lei em tese, o STF 
tem entendimento jurisprudencial de que a defesa do processo legislativo por parte 
de membro da respectiva Casa de Leis é cabível pela via do writ, visto que o 
processo legislativo também tem regramento constitucional e legal que deve ser 
respeitado. 
 
DO DESVIO DE FINALIDADE DO PROJETO DE LEI 1.140/2020 

Dos documentos que instruem a Exposição de Motivos do PL 1.140/2020, um 
deles é a Avaliação Atuarial ou, pelo menos, um trecho dela, visto que o documento 
completo não foi disponibilizado, o que por si só já pode ser considerado outro vício 
formal, uma vez que a íntegra da Avaliação Atuarial contém elementos que 
necessitam ser analisados por quem irá debater e deliberar sobre o referido PL. 

Sobre a Avaliação Atuarial, o que interessa para a análise que ora tecemos é 
a conclusão: 

“Finalizando, RECOMENDAMOS a unificação dos planos previdenciários hoje 
existente (sic), fixando as alíquotas em 31,75%.” (fls. 29 do Processo 
Administrativo nº 87.672/19).” 

 
Assim, o Atuário que confeccionou a Avaliação Atuarial acima indicada 

recomendou a unificação dos planos previdenciários que existem no IPREF e 
determinou a fixação das alíquotas em 31,75%. 

Os planos previdenciários existentes no Município de Guarulhos e geridos 
pelo IPREF são três: 
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1. Servidores que ingressaram no Serviço Público Municipal de Guarulhos até 11 de 
setembro de 2000: fazem parte do Fundo Previdenciário Financeiro, criado pela LM 
6.977/2011: Art. 70-B. Fica criado o Fundo Previdenciário Financeiro de natureza 
contábil e caráter temporário para custear, paralelamente aos recursos 
orçamentários e às respectivas contribuições dos órgãos da administração direta, 
indireta, autárquica e fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, 
dos segurados e dos beneficiários, as despesas previdenciárias relativas aos 
segurados admitidos até 11 de setembro de 2000. (NR - Lei nº 6.977/2011) 
 
2. Servidores que ingressaram no Serviço Público Municipal de Guarulhos depois de 
11 de setembro de 2000: fazem parte do denominado Fundo Previdenciário 
Capitalizado, criado pela LM 6.977/2011: Art. 70-A. Fica criado o Fundo 
Previdenciário Capitalizado de natureza contábil e caráter permanente para custear 
na forma legal as despesas previdenciárias, relativas aos segurados admitidos a 
partir de 12 de setembro de 2000. (NR - Lei nº 6.977/2011) 
 
3. Servidores que foram transpostos para o Regime Jurídico Estatutário em 31 de 
maio de 2019 por força da LM 7.696/2019 ou que ingressaram no serviço público 
municipal após esta data. 
 
Hoje, as alíquotas de contribuição do RPPS de Guarulhos são: 
A - LM 6.056: 
1. Servidor Público: Art. 68. A contribuição do segurado ativo será de onze por cento, 
incidente sobre a sua remuneração, inclusive sobre o décimo terceiro salário. 
2. Órgãos da Administração Pública: Art. 70. A contribuição dos órgãos da 
administração direta, indireta, autárquica e fundacional dos Poderes Executivo e 
Legislativo do Município será de 11,20% (onze vírgula vinte por cento) incidentes 
sobre o total da remuneração paga aos servidores efetivos ativos. (NR - Lei nº 
6.977/2011). Antes da modificação vinda pela LM 6.977/2011, a alíquota era de 22%: 
Art. 70. A contribuição dos órgãos da administração direta, indireta, autárquica e 
fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo do Município será de vinte e dois 
por cento incidente sobre o total da remuneração paga aos servidores efetivos 
ativos, inativos e pensionistas, mantendo-se uma relação permanente de que a 
contribuição do respectivo ente será sempre equivalente a duas vezes o valor da 
contribuição do segurado. 
B – LM 7.696/2019: 
1. Servidor Público: Art. 30. A alíquota de contribuição ao Regime Próprio de 
Previdência Social - RPPS do Município de Guarulhos a ser realizada pelos 
servidores que ingressarem no serviço público municipal a partir da vigência desta 
Lei e pelos empregados públicos municipais transpostos ao Regime Jurídico Único 
Estatutário, nos moldes estabelecidos pelo Capítulo I desta Lei, será de 11,00% 
(onze por cento), incidente sobre a sua remuneração de contribuição. 
 
2. Órgãos da Administração Pública: Art. 31. A alíquota de contribuição ao Regime 
Próprio de Previdência Social - RPPS do Município de Guarulhos a ser realizada 
pelos órgãos da administração direta, indireta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo e do Poder Legislativo do Município será de 20,75% (vinte inteiros e 
setenta e cinco centésimos por cento), incidentes sobre o total das remunerações 
de contribuição dos servidores que ingressarem no serviço público municipal a partir 
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da vigência desta Lei e dos empregados públicos municipais transpostos ao Regime 
Jurídico Único Estatutário, nos moldes estabelecidos pelo Capítulo I desta Lei. 

O PL 1.140/2020 reúne os três planos previdenciários em apenas um e unifica 
as alíquotas previdenciárias, sob a alegação de que há déficit previdenciário 
elencado na Avaliação Atuarial. 

Assim, passariam a viger no Município de Guarulhos as seguintes alíquotas: 
1. Servidores Público ativos: 14% incidente sobre a remuneração; 
2. Servidores Públicos inativos e pensionistas: 14% incidente sobre a parcela que 
supere o limite máximo em vigor estabelecido para os benefícios do RGPS; 
3. Órgãos da Administração Pública: 17,75% 
 

Digno de nota é que, no trecho da Avaliação Atuarial anexada ao PL 
1.140/2020, embora os déficits previdenciários dos regimes analisados sejam 
diferentes (o Atuário em questão dividiu os planos em 02 e não em três, como 
fizemos no presente relatório), houve a mesma conclusão sobre a alteração da 
alíquota de contribuição: alterar para 31,75% as alíquotas de contribuição (vide fls. 
24 e 29 do PA 87.672/19). 

A alíquota dos Servidores Transpostos em 31 de maio de 2019 para o Regime 
Jurídico Estatutário por força da LM 7.696/2019 já estava em 11% e 20,75% para os 
órgãos da Administração Pública, totalizando 31,75%. 

Apenas nos Planos Financeiro (servidores que ingressaram antes de 11 de 
setembro de 2000) e Capitalizado (servidores ingressantes após 11 de setembro de 
2000) é que a alíquota era menor (22,20%, sendo 11% para os Servidores Públicos 
e 11,2% para os órgãos da Administração Pública). 

No entanto, o Poder Executivo, usando do argumento de existir déficit 
previdenciário, está aumentando as alíquotas de todos os Servidores Públicos 
vinculados ao RPPS para 14%, aumentando sua contribuição referente ao Plano 
Financeiro e ao Plano Capitalizado, criados pela LM 6.977/2011, de 11,2% para 
17,75% e diminuindo a sua contribuição referente aos Servidores Públicos 
Transpostos ao Regime Jurídico Estatutário em 31 de maio de 2019 por força da LM 
7.696/2019 e aos Servidores Públicos contratados após 31 de maio de 2019 de 
20,75% para 17,75%. 

Levando-se em conta que há déficit previdenciário, conforme apontado pela 
Avaliação Atuarial, embora não saibamos detalhes dos dados analisados pelo 
Atuário responsável pela avaliação, não encontra-se lógica na diminuição da 
alíquota de contribuição dos órgãos da Administração Pública Municipal de 
Guarulhos. 

Nessa análise estamos diante de um desvio de finalidade do PL 1.140/2020. 
Expliquemos. 

A única razão de ser do PL 1.140/2020 é a existência de déficit previdenciário 
que demanda, segundo análise contida na Avaliação Atuarial, aumento de alíquotas 
de contribuição. Se há déficit, o mesmo só seria debelado com o aumento das 
alíquotas. Pois bem: aumentam-se as alíquotas dos Servidores Públicos para 14%, 
aumenta-se a alíquota dos órgãos da Administração Pública referente a um pequeno 
grupo de Servidores Públicos vinculados ao RPPS de Guarulhos de 11,2% para 
17,75% (cerca de 1.100 servidores) e diminui-se a alíquota dos órgãos da 
Administração Pública referente a um grande grupo de Servidores Públicos 
transpostos ao Regime Jurídico Estatutário em 31 de maio de 2019 e Servidores 
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Públicos contratados após 31 de maio de 2019 de 20,75% para 17,75 sem que tal 
medida tenha sido apresentada ou justificada pela Avaliação Atuarial. 

Se há déficit, não há fundamento para se diminuir a alíquota de contribuição 
dos órgãos da Administração Pública Municipal de Guarulhos, mormente pelo fato 
de que não foi explicitado na Avaliação Atuarial anexada ao PL 1.140/2020 que as 
medidas ali indicadas debelariam o déficit. 

O que exsurge de nossa análise que é o Poder Executivo de Guarulhos, 
utilizando-se do argumento de cumprir o artigo 9º da EC 103/2019 está tentando 
diminuir seu gasto com a folha de pagamento, burlando a finalidade do PL 
1.140/2020, que é, segundo se pode depreender da Avaliação Atuarial anexada ao 
referido PL, debelar o déficit apresentado pelo RPPS de Guarulhos. 

Esse vício, em nosso entendimento, também é cabível de ser combatido pela 
via judicial, tendo em vista macular o processo legislativo, que deve ser usado com 
finalidades claras, determinadas pela lei e em consonância com a moralidade 
pública. 
 
DO POSSÍVEL DESVIO DE FINALIDADE DA “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL DE 
MANEIRA PERMANENTE, OFERECENDO SUBSÍDIOS E INFORMAÇÕES COM 
OBJETIVO DE EMBASAR AÇÕES A SEREM REALIZADAS PELO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS 
E DEMAIS IMPACTOS DA ADMINISTRAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO AO 
ASSUNTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA” 
 

No PA 1.185/2019 foi solicitada a abertura de procedimentos administrativos 
para contratação de empresa, por parte do IPREF-Guarulhos, para prestação de 
serviços técnicos na área atuarial. 

O procedimento iniciou-se em 14 de outubro de 2019 (fls. 02 do PA 
1.185/2019) e findou-se em 28 de novembro de 2019 com a assinatura de contrato 
entre o IPREF-Guarulhos e a empresa EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA 
PUBLICA LTDA ME 

No PA nº 87.672/2019 a primeira minuta do PL 1.140/2020 foi elaborada em 
14 de novembro de 2019, já prevendo necessidade de aumento de alíquota de 
contribuição previdenciária dos Servidores Públicos para 14% sem que houvesse 
qualquer Avaliação Atuarial que apontasse necessidade de aumento de alíquota 
pela existência de déficit atuarial. 

Essa minuta já previa alteração das alíquotas de contribuição previdenciária 
dos órgãos da administração direta, indireta, autárquica e fundacional dos Poderes 
Executivo e Legislativo do Município de Guarulhos, unificando-as em 14%, o que 
redundaria em aumento de alíquota referente aos segurados inscritos no IPREF até 
31 de maio de 2019 de 11,20% para 14%. 

Não havia estudo atuarial que sustentasse a necessidade tanto do aumento 
de alíquota de contribuição previdenciária dos Servidores Públicos quanto de 
diminuição da alíquota patronal. 

A contratação de empresa para Avalição Atuarial se deu após a confecção da 
primeira minuta do Projeto de Lei 1.140/2020. 

Cabe a pergunta: a contratação de empresa para preparar a Avaliação 
Atuarial se deu para que se avaliasse a existência de déficit previdenciário ou 
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para justificar o aumento de alíquota de contribuição dos Servidores Públicos 
inscritos no IPREF-Guarulhos? 

A pergunta é cabível por dois motivos: 
1. A Minuta do PL 1.140/2020, juntada ao PA 87.672, é datada de 14 de novembro 
de 2019 e já previa o aumento de alíquota previdenciária dos Servidores Públicos 
sem que houvesse comprovação de existência de déficit previdenciário, justificativa 
necessária, a contrário sensu, de acordo com a EC 103 (§ 4º do artigo 9º da EC 103: 
“Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota 
inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o 
respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser 
equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas 
aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social”). 
2. Os atos administrativos devem atender a uma finalidade, a um resultado 
específico, conforme definido em lei. Ora, a contratação da empresa EC2G 
ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME, segundo o Convite nº 
03/2019-IPREF (fls. 25 do PA 1.185/2019), teria como finalidade “(...)contratação de 
empresa para a prestação de serviços técnicos na Área Atuarial de maneira 
permanente, oferecendo subsídios e informações com objetivo de embasar ações a 
serem realizadas pelo Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais 
de Guarulhos e demais impactos da Administração no que diz respeito ao 
assunto(...) ”  No entanto, antes de efetuada qualquer contratação e qualquer 
Avaliação Atuarial o IPREF já havia elaborado minuta de projeto de lei no qual 
estabelecia alterações de alíquotas previdenciárias, aumentando algumas e 
diminuindo outras. Assim, a decisão de aumentar alíquota de Servidores Públicos e 
diminuir alíquota patronal já havia sido tomada. A Avaliação Atuarial foi encerrada 
apenas em 26 de março de 2020 (fls. 34 do PA 87.672/2019). Nota-se que a 
Avaliação Atuarial apresentada, em vez de embasar as decisões do IPREF-
Guarulhos, termina por justificar a minuta apresentada em 14 de novembro de 2019 
no PA 1.185/2019, com apenas uma modificação na alíquota patronal. 

A Avaliação Atuarial foi entregue para o IPREF-Guarulhos e aponta existência 
de déficit previdenciário quando se somam todos os planos previdenciários 
existentes no IPREF-Guarulhos. No entanto, a alteração das alíquotas proposta em 
Minuta de Projeto de Lei datada de 14 de novembro de 2019 foi decidida sem 
embasamento contábil e agora encontra-se justificada pela Avaliação Atuarial. Esse 
fato, por si só, já coloca sob suspeita a avaliação. 
 
DA INTERPRETAÇÃO E DA INCONSTITUCIONALIDADE DO § 5º DO ARTIGO 9º 
DA EC 103 

Os § 4º e 5º do artigo 9º da EC 103 assim rezam: 
 

“Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 
40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência 
social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto 
neste artigo. 
(...) 
§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer 
alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se 
demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui 
déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser 
inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social. 
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§ 5º Para fins do disposto no § 4º, não será considerada como ausência de 
déficit a implementação de segregação da massa de segurados ou a previsão 
em lei de plano de equacionamento de déficit”. 

 
Por seu lado, o § 22 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do 

Brasil reza: 
 

“§ 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, 
lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais 
de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, 
dispondo, entre outros aspectos, sobre: 
I - requisitos para sua extinção e consequente migração para o Regime Geral 
de Previdência Social; 
II - modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos; 
III - fiscalização pela União e controle externo e social; 
IV - definição de equilíbrio financeiro e atuarial; 
V - condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que 
trata o art. 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de 
contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza; 
VI - mecanismos de equacionamento do déficit atuarial; 
VII - estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os 
princípios relacionados com governança, controle interno e transparência; 
VIII - condições e hipóteses para responsabilização daqueles que 
desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a 
gestão do regime; 
IX - condições para adesão a consórcio público; 
X - parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de 
contribuições ordinárias e extraordinárias.” 

 
Ou seja, enquanto não for aprovada Lei Complementar que regulamente os 

RPPS já existentes, as regras aplicáveis são as do artigo 9º da EC 103. 
Com relação às alíquotas de contribuição previdenciária, o § 4º do artigo 9º 

da EC 103 regulamenta apenas a contribuição dos Servidores Públicos, 
estabelecendo que, havendo déficit previdenciário, a alíquota não pode ser menor 
do que as alíquotas aplicáveis aos Servidores Públicos da União, que hoje está 
fixado em 14%, por força do artigo 11 da EC 103. 

No entanto, para a apuração da existência ou não do déficit previdenciário, o 
§ 5º do artigo 9º da EC 103 determina que não será considerada como ausência de 
déficit a implementação de segregação da massa de segurados ou a previsão em 
lei de plano de equacionamento de déficit. 

Para nossa análise interessa a vedação da consideração da segregação de 
massa de segurados na avaliação da existência de déficit previdenciário. 
 

Segregação de Massa de Segurados Antes da EC 103 
 

Segundo o INSS, “Segregação de massa de segurados é uma separação 
desses segurados em dois grupos distintos, a partir da definição de uma data de 
corte, sendo um grupo intitulado de PLANO FINANCEIRO e o outro de PLANO 
PREVIDENCIÁRIO. Essa data de corte não poderá ser superior a data de 
implementação da segregação. Os servidores admitidos anteriormente à data de 
corte integrarão o Plano Financeiro e os admitidos após, integrarão o Plano 
Previdenciário. Os beneficiários de aposentadorias e pensões concedidas entre a 
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data de corte e a data de implementação da segregação da massa, se admitidos 
após a data de corte, poderão ser alocados ao Plano Previdenciário ou destinado 
em sua totalidade ao Plano Financeiro. A segregação da massa será considerada 
implementada a partir do seu estabelecimento em lei do ente federativo, 
acompanhado pela separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e 
obrigações correspondentes a cada grupo” (fonte: 
http://www.previdencia.gov.br/perguntas-frequentes/xv-avaliacao-atuarial-do-
regime-proprio/ - acessado em 07/05/2020 às 17:48h). 

A segregação de massa de segurados foi regulamentada pela Portaria 
403/2008, do Ministério da Previdência Social, que reza: 
 

“Art.1º As avaliações e reavaliações atuariais com o objetivo de dimensionar 
os compromissos do Plano de Benefícios e estabelecer o Plano de Custeio 
para a observância do equilíbrio financeiro e atuarial dos Regimes Próprios de 
Previdência Social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios deverão ser elaboradas tendo como parâmetros técnicos as 
normas fixadas nesta portaria. 
Art. 2º Para os efeitos desta Portaria considera-se: 
(...) 
XI - Regime Financeiro de Capitalização: regime em que as contribuições 
estabelecidas no plano de custeio, a serem pagas pelo ente federativo, pelos 
servidores ativos e inativos e pelos pensionistas, acrescidas ao patrimônio 
existente, às receitas por ele geradas e a outras espécies de aportes, sejam 
suficientes para a formação dos recursos garantidores a cobertura dos 
compromissos futuros do plano de benefícios e da taxa de administração; 
XII - Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura: regime em 
que as contribuições estabelecidas no plano de custeio, a serem pagas pelo 
ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas, em um 
determinado exercício, sejam suficientes para a constituição das reservas 
matemáticas dos benefícios iniciados por eventos que ocorram nesse mesmo 
exercício, admitindo-se a constituição de fundo previdencial para oscilação de 
risco; 
XIII - Regime Financeiro de Repartição Simples: regime em que as 
contribuições estabelecidas no plano de custeio, a serem pagas pelo ente 
federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas, em um 
determinado exercício, sejam suficientes para o pagamento dos benefícios 
nesse exercício, sem o propósito de acumulação de recursos, admitindo-se a 
constituição de fundo previdencial para oscilação de risco; 
(...) 
XIX - Segregação da Massa: a separação dos segurados vinculados ao RPPS 
em grupos distintos que integrarão o Plano Financeiro e o Plano 
Previdenciário; 
XX - Plano Previdenciário: sistema estruturado com a finalidade de 
acumulação de recursos para pagamento dos compromissos definidos no 
plano de benefícios do RPPS, sendo o seu plano de custeio calculado 
atuarialmente segundo os conceitos dos regimes financeiros de Capitalização, 
Repartição de Capitais de Cobertura e Repartição Simples e, em 
conformidade com as regras dispostas nesta Portaria; 
XXI - Plano Financeiro: sistema estruturado somente no caso de segregação 
da massa, onde as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos 
servidores ativos e inativos e pelos pensionistas vinculados são fixadas sem 
objetivo de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo 
ente federativo, admitida a constituição de fundo financeiro;” 
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Em Guarulhos, a segregação de massa se deu em 2011 na LM 6.056/2005, 
modificada pela LM 6.977/2011: 

“Art. 70-A. Fica criado o Fundo Previdenciário Capitalizado de natureza 

contábil e caráter permanente para custear na forma legal as despesas 
previdenciárias, relativas aos segurados admitidos a partir de 12 de setembro 
de 2000. (NR - Lei nº 6.977/2011) 
Art. 70-B. Fica criado o Fundo Previdenciário Financeiro de natureza contábil 
e caráter temporário para custear, paralelamente aos recursos orçamentários 
e às respectivas contribuições dos órgãos da administração direta, indireta, 
autárquica e fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, 
dos segurados e dos beneficiários, as despesas previdenciárias relativas aos 
segurados admitidos até 11 de setembro de 2000. (NR - Lei nº 6.977/2011)” 

 
A segregação de massa estava regulamentada normativamente na Portaria 

403/2008 do Ministério da Previdência Social, como afirmado mais acima. Esta 
portaria trouxe regras para esse procedimento, que foram seguidas pelo IPREF-
Guarulhos. O fato do IPREF-Guarulhos encontrar-se com o Certificado de 
Regularidade Previdenciária regular indica que, até o presente momento, está 
cumprindo com as regras previstas na Lei Federal 9.717/1998. 

Desse modo, podemos afirmar que a segregação da massa de segurados 
feita em 2011 pelo IPREF-Guarulhos cumpriu as regras da Portaria 403/2008, da Lei 
Federal 9.717/1998 e também as normas constitucionais que regiam o RPPS à 
época. 

Assim, a segregação da massa de segurados do IPREF-Guarulhos 
aperfeiçoou-se quando foram implementadas as regras dos artigos 70-A e 70-B da 
LM 6.056/2005. 

A massa de segurados do Fundo Previdenciário Financeiro, composto por 
Servidores Públicos ingressantes até a data de 11 de setembro de 2000 tem seus 
benefícios custeados da seguinte forma: 

“Art. 70-B – (...) 
§ 1º O Fundo Previdenciário Financeiro será constituído pelas seguintes 
receitas: (NR - Lei nº 6.977/2011) 
1- contribuição prevista no artigo 68 desta Lei, no tocante aos segurados em 
atividade referidos no caput; (NR - Lei nº 6.977/2011) 
2- contribuição prevista no artigo 69 desta Lei, no tocante aos aposentados e 
pensionistas do grupo de segurados de que trata o caput; (NR - Lei nº 
6.977/2011) 
3- contribuição dos órgãos da administração direta, indireta, autárquica e 
fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, prevista no 
artigo 70 no tocante aos segurados em atividade referidos no caput; (NR - Lei 
nº 6.977/2011) 
4- créditos oriundos da compensação previdenciária de que trata a Lei Federal 
nº 9.796, de 1999, no tocante aos segurados referidos no caput; (NR - Lei nº 
6.977/2011) 
5- produto da alienação de bens e direitos do Regime Próprio de Previdência 
Social; (NR - Lei nº 6.977/2011) 
6- produto da alienação de bens e direitos do Município transferidos ao 
Regime Próprio de Previdência Social; (NR - Lei nº 6.977/2011) 
7- doações e legados; (NR - Lei nº 6.977/2011) 
8- superávits obtidos pelo Regime Próprio de Previdência Social, obedecidas 
as normas da legislação federal vigente; (NR - Lei nº 6.977/2011) 
9- contribuições ou aportes extraordinários, se apurada a necessidade, na 
conformidade do disposto pelo § 2º deste artigo; (NR - Lei nº 6.977/2011) 
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10- receitas decorrentes de eventuais ganhos com aplicações financeiras e 
receitas patrimoniais. (NR - Lei nº 6.977/2011) 
§ 2º Quando as despesas previdenciárias do grupo de que trata o caput forem 
superiores à arrecadação das suas contribuições previstas nos artigos 68, 69 
e 70 desta Lei, será efetivada a necessária integralização da folha líquida de 
benefícios do grupo em questão pelos órgãos da administração direta, 
indireta, autárquica e fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo do 
Município. (NR - Lei nº 6.977/2011).” 

Por outro lado, o Fundo Previdenciário Capitalizado, criado para custear os 
benefícios dos Servidores Públicos que ingressaram a partir de 12 de setembro de 
2000 é assim constituído:  
“Art. 70-A – (...) 
§ 1º As disponibilidades financeiras vinculadas ao Fundo Previdenciário Capitalizado serão 
aplicadas no mercado financeiro e de capitais brasileiro em conformidade com as regras 
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. (NR - Lei nº 6.977/2011) 
§ 2º O Fundo Previdenciário Capitalizado será constituído pelas seguintes receitas: (NR - Lei nº 
6.977/2011) 
1- contribuição prevista no artigo 68 desta Lei, no tocante aos segurados em atividade referidos 
no caput; (NR - Lei nº 6.977/2011) 
2- contribuição prevista no artigo 69 desta Lei, no tocante aos aposentados e pensionistas do 
grupo de segurados de que trata o caput; (NR - Lei nº 6.977/2011) 
3- contribuição dos órgãos da administração direta, indireta, autárquica e fundacional dos 
Poderes Executivo e Legislativo do Município, prevista no artigo 70 desta Lei, no tocante aos 
segurados em atividade referidos no caput; (NR - Lei nº 6.977/2011) 
4- créditos oriundos da compensação previdenciária de que trata a Lei Federal nº 9.796, de 05 
de maio de 1999, no tocante aos segurados referidos no caput; (NR - Lei nº 6.977/2011) 
5- contribuições ou aportes extraordinários, se apurada a necessidade por avaliação atuarial; 
(NR - Lei nº 6.977/2011) 
6- aporte inicial de R$ 14.770.181,27 (quatorze milhões, setecentos e setenta mil, cento e oitenta 
e um reais e vinte e sete centavos), decorrente do patrimônio constituído pelo Regime Próprio 
de Previdência Social, constante da avaliação atuarial de 2011, acrescidos dos rendimentos 
obtidos durante o exercício de 2011. (NR - Lei nº 6.977/2011) 
7- receitas decorrentes de aplicações financeiras e receitas patrimoniais. (NR - Lei nº 
6.977/2011).” 

 
A segregação da massa de segurados, instituída tendo como marco uma 

data, a fim de separar fontes de custeio e despesa de segurados que ingressaram 
no serviço público sob a égide de legislações previdenciárias diferentes teve a 
intenção de garantir a saúde futura dos RPPS instituídos após as diversas reformas 
previdenciárias ocorridas de 1998 em diante, mediante Emendas Constitucionais e 
alterações na legislação ordinária. 
  
Regramento Constitucional Referente à Segregação da Massa de Segurados 
 

O Legislador das Emendas 20, 41 e 47, ao estabelecer regras de alteração 
dos RPPS e as regras de transição obedeceu ao quanto consta do artigo 60, § 4º, 
da Constituição da República Federativa do Brasil: 

“Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
(...) 
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
(...) 
IV - os direitos e garantias individuais.” 
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Dentre os direitos e garantias individuais que devem ser respeitados ao se 
elaborar uma Emenda Constitucional, sobressai o que prevê o artigo 5º, inciso 
XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil: 
 

“DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS  
CAPÍTULO I  
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS  
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 
coisa julgada.” 

 
Por seu lado, a EC 103, mormente o artigo 9º, em seu § 5º, viola o texto 

constitucional. Senão, vejamos. 
Reza o artigo 9º da EC 103: 

 
“Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 

40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência 
social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto 
neste artigo. 
(...) 
§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer 
alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se 
demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui 
déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser 
inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social. 
§ 5º Para fins do disposto no § 4º, não será considerada como ausência de 
déficit a implementação de segregação da massa de segurados ou a previsão 
em lei de plano de equacionamento de déficit. 

 
Segundo a exposição de motivos do PL 1.140/2020, a necessidade de se 

alterar as alíquotas previdenciárias dos Servidores Públicos fundamenta-se na 
existência de déficit previdenciário. No entanto, ao lermos o trecho da Avaliação 
Atuarial disponibilizada no PA 87.672/2019, verifica-se que apenas o Fundo 
Previdenciário Financeiro apresenta “déficit”. O Fundo Previdenciário Capitalizado 
apresenta superávit. 

Colocamos déficit entre aspas porque conceitualmente não podemos usar 
esse termo para se referir ao Fundo Previdenciário Financeiro. Antes da EC 20 e, 
principalmente, da EC 41, o regime de previdência dos Servidores Públicos efetivos 
não era contributivo. O Tesouro de cada ente público é que custeava os benefícios 
concedidos. Desse período é que vinha a possibilidade de cassação de 
aposentadoria, o que não se aplica mais devido à natureza contributiva dos atuais 
RPPS. 

Como não havia uma fonte de custeio contributiva, com a mudança advinda 
pela EC 41 e a obrigatoriedade de contribuição para o RPPS os diversos entes 
públicos tiveram que reformular seus sistemas de previdência. Por óbvio que um 
sistema contributivo nunca poderia ser financeiramente capaz de custear os 
benefícios de um funcionalismo público que não tinha contribuído para o RPPS 
devido ao fato de que as regras anteriores não obrigavam a essa contribuição. 
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Havia ainda a questão o direito à integralidade dos proventos de 
aposentadoria e da paridade com os Servidores Públicos da ativa. Tais direitos foram 
entendidos pelo Legislador como direito adquirido, estando sob a proteção do artigo 
60, § 4º, IV, da Constituição da República Federativa do Brasil. As EC 41 e 47 
preservaram esses direitos. 

Diante da necessidade de adequação dos RPPS às novas regras, os diversos 
entes públicos, a fim de cumprir as novas regras e preservar a saúde financeira 
desses regimes previdenciários, garantindo que as contribuições dos Servidores 
Públicos custeassem os benefícios dos que ingressaram no serviço público após a 
EC 41, houve a segregação da massa de segurados, ponto já desenvolvido no 
presente Parecer. 

A segregação da massa de segurados foi devidamente fiscalizada pelo 
Ministério da Previdência Social, que expediu a Portaria 403/2008 regulamentando 
esse procedimento. 

A partir da segregação da massa de segurados, foi criado em Guarulhos um 
Fundo Financeiro e um Fundo Capitalizado, conforme já explicitado acima. 

Alguns entes públicos consultaram o Departamento dos Regimes de 
Previdência no Serviço Público - DRPSP questionando acerca da possibilidade de 
revisão ou desfazimento de planos de segregação da massa adotados pelos entes 
da Federação como alternativa para buscar o equilíbrio financeiro e atuarial dos 
Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, conforme o documento 
denominado NOTA TÉCNICA Nº 03/2015/DRPSP/SPPS/MPS, de 03 de março de 
2015. 

Esse órgão, depois de longa exposição acerca da natureza do procedimento 
de segregação da massa de segurados e da importância desse procedimento para 
o equacionamento do déficit previdenciário, conclui o seguinte: 
 

De todo o exposto nesta Nota Técnica, conclui-se que: 
“(...) 
e) Em face da vinculação dos recursos existentes no Plano/Fundo 
Previdenciário ao pagamento de benefícios de seus participantes, é vedada 
sua destinação para o Plano Financeiro, sob pena de afronta ao equilíbrio 
financeiro e atuarial (art. 40 da Constituição Federal, art. 1º da Lei n° 
9.717/1998 e art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal) e à proibição da 
transferência de direitos, obrigações e recursos entre os planos (art. 21, § 2º 
da Portaria MPS n° 403/2008), admitindo-se sua revisão somente se 
demonstrado que a proposta atende aos requisitos estabelecidos no art. 25 
daquela Portaria. 
f) Os benefícios de prestação continuada de aposentadorias programáveis, 
pensão por morte em atividade, aposentadoria por invalidez, dentre outros, 
devidos pelos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, deverão ser 
obrigatoriamente estruturados, no mínimo, em regime financeiro de 
capitalização ou avaliados em regime financeiro de repartição de capitais de 
cobertura, na forma do art. 4º da Portaria MPS nº 403/2008. Desta forma, os 
estudos técnicos deverão demonstrar que o regime financeiro, os custos e as 
fontes de custeio adotados sejam os mais adequados, de forma a não 
descapitalizar o RPPS, não sendo admissível que todos os benefícios sejam 
avaliados em regime de repartição simples. 
g) Ao se desfazer a segregação da massa e se aglutinarem os segurados e 
beneficiários vinculados ao Plano Previdenciário e ao Plano Financeiro em um 
único Plano Financeiro, vislumbra-se o reaparecimento de um considerável 
déficit atuarial, uma vez que se quebra a lógica do seu equacionamento 
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promovida pela segregação, caracterizando retrocesso em relação a medidas 
anteriormente adotadas para o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. 
h) A revisão ou desfazimento da segregação da massa dos segurados, em 
desacordo com a legislação que estabelece as normas gerais de organização 
e funcionamento dos RPPS e com os princípios da boa técnica definidos pela 
Ciência Atuarial, impossibilita a efetivação de política pública de construção 
do equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência dos servidores 
públicos e resulta em agravamento no desajuste das finanças públicas, motivo 
pelo qual o Ministério da Previdência Social posiciona-se contrariamente a 
iniciativas dessa natureza” (pg. 37/38 da NOTA TÉCNICA Nº 
03/2015/DRPSP/SPPS/MPS).” 

Assim, o regramento previdenciário anterior à EC 103, mormente a Portaria 
403/2008, do Ministério da Previdência Social, estabelecia como forma de 
equacionar o déficit previdenciário a segregação da massa de segurados em Planos 
Financeiros (com aporte dos entes públicos para custeio dos benefícios) e Planos 
Previdenciários (sistema estruturado com a finalidade de acumulação de recursos 
para pagamento dos compromissos definidos no plano de benefícios do RPPS, 
sendo o seu plano de custeio calculado atuarialmente segundo os conceitos dos 
regimes financeiros de Capitalização, Repartição de Capitais de Cobertura e 
Repartição Simples e, em conformidade com as regras dispostas nesta Portaria – in 
verbis, inciso XX do artigo 2º da Portaria 403/2008). 

Dessa forma, não se pode aplicar o conceito de déficit ao Plano Financeiro, 
mas apenas ao Plano Previdenciário. 

O que fez, então, o § 5º do artigo 9º da EC 103? Criou um déficit onde ele 
nunca existiu. 

A criação artificial desse déficit foi feito ao se determinar que, para fins de 
cumprimento do disposto no § 4º do artigo 9º da EC 103 (“Os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição 
dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de 
previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a 
alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de 
Previdência Social”), não será considerada como ausência de déficit a 
implementação de segregação da massa de segurados ou a previsão em lei de plano 
de equacionamento de déficit. 

Essa regra desconsiderou tudo o que foi implementado sob a égide das EC 
41 e 47. A segregação da massa de segurados deu cumprimento às regras das EC 
40 e 41 e às normas do Ministério da Previdência Social, bem como da Lei Federal 
nº 9.717/1998. 

Com a segregação da massa de segurados efetivada pela LM 6.977/2011 
esse procedimento tornou-se um ato jurídico perfeito, pois foi efetuado segundo as 
regras constitucionais e legais vigentes à época, tornando o RPPS de Guarulhos 
saudável, o que pode ser comprovado às fls. 33 do PA 87.672/2019, no qual se 
aponta que o Plano Previdenciário, ou seja, aquele que é essencialmente 
contributivo, tem expectativa de superávit. 

Assim, temos em Guarulhos, efetivamente, dois RPPS diferentes. Um é 
contributivo, e está superavitário. O outro é financeiro, sendo contributivo apenas em 
parte, ao qual não se pode aplicar o termo déficit. 

Caso o § 5º do artigo 9º da EC 103 tivesse que ser interpretado ipsis litteris, 
ou seja, desconsiderar a implementação de segregação de massa de segurados, 
estaríamos diante de uma inconstitucionalidade, eis que a proteção ao ato jurídico é 
uma garantia constitucional e nem uma Emenda Constitucional pode violar essa 
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garantia. Essa regra aplica-se mesmo para as leis de ordem pública, que se aplicam 
a vários destinatários. 

Dessa forma, temos duas possibilidades: 
1. A regra do § 5º do artigo 9º da EC 103 aplica-se apenas para os RPPS que fizerem 
segregação da massa de segurados a partir da publicação da referida EC: sendo 
assim, não se aplica ao RPPS gerido pelo IPREF-Guarulhos, o que afastaria a 
necessidade de alteração das alíquotas de contribuição previdenciária, eis que o 
Plano Previdenciário é superavitário; 
2. Não sendo aplicada a interpretação da regra do § 5º do artigo 9 da EC 103 de 
acordo com o artigo 60, § 4º, inciso IV da Constituição da República Federativa do 
Brasil, e entendendo-se que tal regra deva ser aplicada a todos os RPPS que já 
implementaram a segregação da massa de segurados estaremos diante de uma 
patente inconstitucionalidade por violação ao artigo 60, § 4º, inciso IV e ao artigo 5º, 
inciso XXXVI, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez 
que estar-se-á atingindo um ato jurídico que se aperfeiçoou sob a égide de regras 
constitucionais e legais que vigiam à época da implementação da segregação da 
massa de segurados do IPREF pelo Município de Guarulhos.. 

Por qualquer dos dois entendimentos, a regra do artigo 9º, § 5º, da EC 103 
não pode ser invocado como norma válida para a implementação das mudanças que 
a Municipalidade de Guarulhos quer implementar através do PL 1.140/2020: ou a 
regra não se aplica aos procedimentos de segregação da massa de segurados 
implementados sob a égide das regras constitucionais e legais anteriores ou a regra 
viola o texto constitucional, sendo cabível a proposição de ação judicial para impedir 
a afronta direta à Constituição da República Federativa do Brasil. 

Nosso entendimento nesse tópico fundamenta-se no entendimento das 
regras constitucionais e, ainda, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que 
assim tem se posicionado: 
 

“A aplicação da cláusula constitucional que assegura, em face da lei nova, a 
preservação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI) 
impõe distinguir duas diferentes espécies de situações jurídicas: (a) as 
situações jurídicas individuais, que são formadas por ato de vontade 
(especialmente os contratos), cuja celebração, quando legítima, já lhes 
outorga a condição de ato jurídico perfeito, inibindo, desde então, a incidência 
de modificações legislativas supervenientes; e (b) as situações jurídicas 
institucionais ou estatutárias, que são formadas segundo normas gerais e 
abstratas, de natureza cogente, em cujo âmbito os direitos somente podem 
ser considerados adquiridos quando inteiramente formado o suporte fático 
previsto na lei como necessário à sua incidência. Nessas situações, as 
normas supervenientes, embora não comportem aplicação retroativa, podem 
ter aplicação imediata. (...) As disposições do art. 21 da Lei 9.069/1995, 
resultante da conversão da MP 542/1994, formam um dos mais importantes 
conjuntos de preceitos normativos do Plano Real, um dos seus pilares 
essenciais, justamente o que fixa os critérios para a transposição das 
obrigações monetárias, inclusive contratuais, do antigo para o novo sistema 
monetário. São, portanto, preceitos de ordem pública e seu conteúdo, por não 
ser suscetível de disposição por atos de vontade, têm natureza estatutária, 
vinculando de forma necessariamente semelhante a todos os destinatários. 
Dada essa natureza institucional (estatutária), não há inconstitucionalidade na 
sua aplicação imediata (que não se confunde com aplicação retroativa) para 
disciplinar as cláusulas de correção monetária de contratos em curso. 
[RE 211.304, rel. p/ o ac. min. Teori Zavascki, j. 29-4-2015, P, DJE de 3-8-
2015.]”. 
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“O princípio constitucional do respeito ao ato jurídico perfeito se aplica 
também, conforme é o entendimento desta Corte, às leis de ordem pública. 
Correto, portanto, o acórdão recorrido ao julgar que, no caso, ocorreu afronta 
ao ato jurídico perfeito, porquanto, com relação à caderneta de poupança, há 
contrato de adesão entre o poupador e o estabelecimento financeiro, não 
podendo, portanto, ser aplicada a ele, durante o período para a aquisição da 
correção monetária mensal já iniciado, legislação que altere, para menor, o 
índice dessa correção. 
[RE 202.584, rel. min. Moreira Alves, j. 17-9-1996, 1ª T, DJ de 14-11-1996.] 
= AI 749.694 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 2-3-2010, 2ª T, DJE de 26-3-
2010 
= AI 700.254 ED-AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 17-3-2009, 1ª T, DJE 
de 17-4-2009”. 
“Servidor público. Direito à restituição de contribuições. Fundo de pensão 
facultativo extinto unilateralmente pela administração pública. (...) Caso em 
que a administração pública editou uma lei para dar fim a plano especial de 
pensão, quando ainda vivos os supridores estipendiais desse plano. Situação 
em que lei posterior fez retroagir a sua eficácia temporal para impedir a 
produção dos efeitos futuros de ato jurídico anteriormente consolidado, com 
violação à garantia constitucional do inciso XXXVI do art. 5º da CF. 
[RE 486.825, rel. min. Ayres Britto, j. 6-9-2011, 1ª T, DJE de 6-2-2012.]”. 

 
CONCLUSÃO 
 

Diante da argumentação tecida, é nosso Relatório que: 
1. O PL 1.140/2020 não pode tramitar junto à Câmara Municipal de Guarulhos 
enquanto não houver parecer do Conselho Administrativo do IPREF-Guarulhos 
sobre a proposta; 
2. O PL 1.140/2020 foi enviado à Câmara Municipal de Guarulhos sem a íntegra do 
cálculo atuarial, inviabilizando sua avaliação técnica pelo Poder Legislativo;  
3. O PL 1.140/2020 deve ser retirado da Câmara Municipal de Guarulhos pois seu 
trâmite está violando o artigo 13, inciso V, da LM 6.056/2005; 
4. Há desvio de finalidade na proposta do PL 1.140/2020, uma vez que o Poder 
Executivo, utilizando-se do argumento de cumprir o artigo 9º da EC 103/2019, está 
tentando diminuir seu gasto com a folha de pagamento, diminuindo sua contribuição 
previdenciária para 17,75%, uma vez que a LM 7.696/2019 estabelecia alíquota de 
contribuição previdenciária de 20,75% para os órgãos da administração direta, 
indireta, autárquica e fundacional no que se refere aos Servidores Públicos 
transpostos ao Regime Jurídico Estatutário em 31 de maio de 2019, burlando a 
finalidade do PL 1.140/2020, que é, segundo se pode depreender da Avaliação 
Atuarial anexada ao referido PL, debelar o déficit apresentado pelo RPPS de 
Guarulhos; 
5. Há indícios de que o cálculo apresentado pela empresa EC2G ASSESSORIA E 
CONSULTORIA PÚBLICA LTDA ME serviu apenas para justificar a alteração das 
alíquotas definidas pelo IPREF-Guarulhos. Isso porque o aumento da alíquota de 
contribuição dos Servidores Públicos e a diminuição da alíquota dos órgãos da 
administração direta, indireta, autárquica e fundacional já estava decidida antes da 
contratação da empresa acima citada e mais de 4 meses antes da entrega da 
Avaliação Atuarial.  
6. A regra do § 5º do artigo 9º da EC 103 deve ser interpretada sob a luz do artigo 
60, § 4º, inciso IV, da Constituição da República Federativa do Brasil, devendo 
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aplicar-se apenas aos RPPS que fizerem segregação da massa de segurados a 
partir da publicação da referida EC, o que afastaria a necessidade de alteração das 
alíquotas de contribuição previdenciária, eis que o Plano Previdenciário é 
superavitário; 
7. Não sendo aplicada a interpretação da regra do § 5º do artigo 9 da EC 103 de 
acordo com o artigo 60, § 4º, inciso IV da Constituição da República Federativa do 
Brasil, e entendendo-se que tal regra deva ser aplicada a todos os RPPS que já 
implementaram a segregação da massa de segurados estaremos diante de uma 
patente inconstitucionalidade por violação ao artigo 60, § 4º, inciso IV e ao artigo 5º, 
inciso XXXVI, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez 
que estar-se-á atingindo um ato jurídico que se aperfeiçoou sob a égide de regras 
constitucionais e legais que vigiam à época da implementação da segregação da 
massa de segurados do IPREF pelo Município de Guarulhos. 
 

Guarulhos, 11 de maio de 2020. 
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