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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGM/Coordenadoria Geral do Consul�vo

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900
Telefone:

PROCESSO 6310.2021/0003101-4

Parecer PGM/CGC Nº 052303784

INTERESSADO:   Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos de São Paulo - SINDGUARDAS

ASSUNTO:         Incons�tucionalidade da Emenda n. 39/2015 à Lei Orgânica do Município de São Paulo.
Anulação de aposentadorias especiais concedidas. Pretensão de recolhimento de contribuições
previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência de Servidor - RPPS rela�vas ao período de gozo da
aposentadoria anulada.

 

Informação n. 1198/2021 - PGM-AJC

 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

COORDENADORIA GERAL DO CONSULTIVO

Senhor Coordenador Geral

 

Trata o presente de requerimento formulado pelo Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos de São
Paulo – SINDGUARDAS, por meio do qual se pretende viabilizar o recolhimento de contribuições
previdenciárias de servidores municipais rela�vas ao período em que estes es�veram aposentados, em
virtude de regime de aposentadoria especial previsto pela Emenda n. 39/2015 à Lei Orgânica do
Município de São Paulo, posteriormente declarada incons�tucional pelo Poder Judiciário (doc.
050908172).

Ao analisar o pedido, a Assessoria Jurídica do IPREM concluiu que: a) não há previsão legal para tal
recolhimento; b) não há previsão regulamentar para parcelamento de contribuição de contribuições
atrasadas rela�vas a anulação de aposentadoria; c) não há previsão atuarial ou orçamentária para a
contrapar�da do Município, correspondente ao recolhimento do dobro da contribuição do segurado
a�vo; d) aplica-se às contribuições previdenciárias a prescrição quinquenal, nos termos do Código
Tributário Nacional; e) há vedação cons�tucional expressa à contagem de tempo fic�cio, de modo que
eventual recolhimento de contribuição não permi�ria considerar esse tempo para fins de aposentadoria
(doc. 051134518).

É o relatório do essencial.

Como bem apontado pela Assessoria Jurídica do IPREM, o requerimento inaugural não tem como
prosperar.

De fato, não há previsão legal para o recolhimento de contribuições previdenciárias rela�vas a período
em que o servidor constou como aposentado, em virtude de norma depois declarada incons�tucional.

Como se sabe, o caráter radical de uma declaração de incons�tucionalidade – que em princípio gera
efeitos ex tunc – muitas vezes torna recomendável o estabelecimento de regras especiais para o fim de
preservar os efeitos produzidos pela norma no período em que ela esteve em vigor. Não por outra razão,
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o art. 27 da Lei 9.868/99, com alusão a razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social,
prevê expressamente a possibilidade da chamada modulação dos efeitos da incons�tucionalidade.

A modulação cons�tui o expediente jurídico adequado para soluções que, a rigor, não estão
contempladas no ordenamento jurídico, mas podem ser necessárias ou razoáveis à luz da situação
concreta decorrente da declaração de incons�tucionalidade. É o órgão judiciário que deve dispor sobre
esses efeitos excepcionais, nos termos do preceito mencionado. No mais, cabe tão somente aplicar as
normas em vigor, com a exclusão do preceito que teve sua incons�tucionalidade declarada, bem como
dos efeitos dele decorrentes.

No caso presente, houve extensa discussão a respeito, tendo-se fixado a modulação dos efeitos da
incons�tucionalidade apenas para o fim de afastar a necessidade de devolução dos proventos de
aposentadoria recebidos com base na norma incons�tucional, tendo em vista o caráter alimentar desses
valores e o fato de terem sido recebidos de boa-fé (doc. 050908172, fls. 45/55). Não houve fixação de
modulação, contudo, para possibilitar o aproveitamento do tempo de aposentadoria anulada para fins de
uma futura aposentadoria, nem mesmo mediante recolhimento dos valores correspondentes.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Jus�ça,

“as interpretações subsequentes da modulação de efeitos devem ser restri�vas, a fim de que não
haja inadequado acréscimo de conteúdo exatamente aquilo que o intérprete autên�co pretendeu,
em caráter excepcional, proteger e salvaguardar”[1].

Assim sendo, na ausência de modulação, vale o regime ordinário a respeito da matéria, segundo o qual
não cabe a consideração de tempo ficto para fins de aposentadoria, conforme bem apontado pelo
IPREM.

Vale esclarecer, por fim, que não se pode afirmar ter havido o recolhimento da chamada contribuição
previdenciária dos ina�vos, pelos servidores envolvidos, enquanto constaram com aposentados. Por força
da declaração de incons�tucionalidade, os proventos de aposentadoria foram declarados nulos, assim
como as deduções efetuadas sobre eles. Foi apenas ressalvada a desnecessidade de que os valores
recebidos fossem res�tuídos, mas sem a manutenção de nenhum dos efeitos jurídicos per�nentes a tais
pagamentos, dada a nulidade de que decorre a declaração de incons�tucionalidade.

Assim sendo, não havendo como atender ao pleito inaugural, na linha da manifestação da Assessoria
Jurídica do IPREM, sugere-se a res�tuição do presente à autarquia, para os devidos fins.

 

 

JOSÉ FERNANDO FERREIRA BREGA

PROCURADOR ASSESSOR – AJC

OAB/SP 173.027

PGM

               

De acordo.

 

 

MÁRCIA HALLAGE VARELLA GUIMARÃES

PROCURADORA ASSESSORA CHEFE – AJC

OAB/SP 98.817

PGM
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[1] REsp n. 1.904.374/DF, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 13.04.2021.

Documento assinado eletronicamente por Jose Fernando Ferreira Brega, Procurador(a) do
Município, em 22/09/2021, às 14:27, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso
I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Márcia Hallage Varella Guimarães, Procurador(a) do
Município, em 22/09/2021, às 15:11, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso
I do Decreto 55.838/2015

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://processos.prefeitura.sp.gov.br,
informando o código verificador 052303784 e o código CRC 157BB46F.

 


