
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3.004 DISTRITO 
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RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
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PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ 
RÉU(É)(S) :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

Trata-se  de  ação  civil  originária  proposta  pelo  Estado  do  Piauí, 
contra  a  União,  em que requer  a  concessão de liminar para obrigar  a 
requerida a emitir o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP 
daquele Estado.

No mérito,  pugna-se  pela  procedência  dos  pedidos  nos  seguintes 
termos:

“c.1)  determinar  à  ré  que se  abstenha  em definitivo  de 
praticar qualquer ato restritivo contra o Estado do Piauí que 
implique em  não emissão do Certificado de Regularidade 
Previdenciária – CRP;

c.2)  determinar  à  ré  que  emita  definitivamente  o 
Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP do Estado do 
Piauí;

c.3) determinar à ré que se abstenha de incluir qualquer 
medida restritiva contra o Estado do Piauí no CADPREV - 
Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência 
Social ou em qualquer outro cadastro federal, como o CAUC e 
CADIN;

c.4) determinar a ré que se abstenha de aplicar contra o 
Estado do Piauí as sanções do art. 7º, da Lei 9.717/98;

c.5)  declarar incidentalmente  a  inconstitucionalidade 
formal da Lei 9.717/98;

c.6)  declarar  incidentalmente  a  inconstitucionalidade 
material  dos  arts.  1º,  6º,  7º  e  9º,  caput  e  incisos,  da  Lei  nº 
9.717/1998, por ofensa aos arts. 1º; 5º, II; 18; 19, III; 24, XII e 25, 
da Constituição de 1988. 
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c.7)  Pelo  princípio  do  arrastamento,  declarar  a 
inconstitucionalidade do Decreto 3.788/2001; 

c.8)  declarar  a  ilegalidade  do  Decreto  3.788/2001  e  das 
Portarias  MPS  403/2008  e  204/2008,  por  insubordinação 
administrativa, eis que extrapolam o poder regulamentar a que 
se refere o art. 84, IV, da Constituição de 1988. 

c.9) declarar a nulidade das Notificações de nº 02969/2016, 
04446/2016 e 08529/2016; 

c.10)  condenar  a  ré  nos  ônus  da  sucumbência, 
especialmente  os  honorários  de  sucumbência  em valor  a  ser 
fixado nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC; “ (págs. 40-41 do 
documento eletrônico 1).

Em síntese, o autor ressalta que 

“O Estado do Piauí, no ano de 2012, atendendo orientação 
do então Ministério  da Previdência  Social,  hoje  Secretaria  de 
Previdência  Social  do  Ministério  da  Previdência,  elaborou 
estudo  com  o  intuito  de  garantir  o  equilíbrio  financeiro  e 
atuarial do regime de previdência estadual (doc. 1). 

O referido estudo foi  realizado pelo Núcleo Atuarial de 
Previdência  –  NAP,  da  Coppe/UFRJ,  que  apresentou  os 
resultados  da  Avaliação  Atuarial  do  exercício  de  2012  do 
Regime  Próprio  de  Previdência  Social  do  Estado  do  Piauí  e 
verificou a adequação do atual plano de custeio e das hipóteses 
adotadas em relação à realidade do estado. 

Ao analisar questão referente à segregação de massas no 
regime próprio do Estado do Piauí, que seria a divisão de seus 
membros em grupos com diferente tratamento no que concerne 
à  gestão  financeira  e  contábil,  o  NAP  concluiu  por  dois 
possíveis cenários, quais sejam: i) ter como data de corte a data 
base da avaliação atuarial (2012), ou; ii) ter como data de corte o 
dia  14  de  julho  de  2004,  data  de  publicação  da  Lei 
Complementar nº 39, que cria o Fundo de Previdência Social do 
RPPS do Estado do Piauí. 

Tais conclusões estão expressas na página 36 em diante, 
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item 05 do Anexo VI – Alteração do Plano de Custeio – IAPEP 
(doc. 1), de maio de 2012, assim como no documento intitulado 
Relatório Final, página 20, item 04 (também no doc. 1). 

Seguindo o parecer da consultoria especializada, o Estado 
do  Piauí  optou  inicialmente,  como  data  de  corte  para  a 
segregação  de  massas,  o  dia  da  publicação  da  Lei 
Complementar  nº  39/2004,  ou  seja  dia  15  de  julho  de  2004, 
conforme se atesta pela Lei nº 6.292, de 19 de dezembro de 2012, 
art. 3º.

[…]
Ocorre que, em 10 de julho de 2013, o Estado do Piauí, 

através  da  Lei  nº  6.373/2013  (doc.  3),  altera  a  data  de  corte 
constante  na  Lei  nº  6.292/2012,  fazendo  opção  pela  data  de 
publicação deste diploma, ou seja, a data de corte passa a ser 
dezembro de 2012. “ (pág. 2 do documento eletrônico 1).

Nessa linha, sustenta que 

“é de cediço conhecimento que a Secretaria de Previdência 
Social é responsável pelo fornecimento aos entes federados 
do Certificado de  Regularidade Previdenciária – CRP, que 
atesta o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos 
na  Lei  nº  9.717,  de  27  de  novembro  de  1998,  pelo  regime 
próprio de previdência social de um Estado, do Distrito Federal 
ou de um Município, ou seja, atesta que o ente federativo 
segue  normas de boa gestão, de forma a assegurar o 
pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurado.” 
e  que  ,“No caso do Piauí, os óbices criados de forma 
ilegítima pela Secretaria de Previdência impedem a emissão 
do Certificado de Regularidade Previdenciária,  sendo que o 
atual do Estado é válido até o dia 10 de maio de 2017 (doc. 8). 
Por isso o ajuizamento da presente demanda perante o 
Excelso  Pretório,  com vistas  a  impedir  em sede preventiva a 
ilegal e inconstitucional negativa de renovação do Certificado 
de Regularidade Previdenciária pela Secretaria da Previdência 
Social, sendo esta a síntese fática que anima a presente ação, 
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restando expor os seus fundamentos jurídicos.” (págs. 9-10 do 
documento eletrônico 1).

Nesse sentido, aponta que,

“Com o pretexto de orientar, supervisionar e acompanhar, 
o Ministério da Previdência, por meio do controle do CRP, 
está exercendo  fiscalização  sobre  o  ente  federativo.  Tal  fato 
ofende ao disposto no art. 19, III, da Constituição de 1988, que 
veda à União criar preferência em relação ao Autor. Registre-se 
que  o  Estado  do  Piauí  não  pode  verificar  a  regularidade da 
União quanto ao seu RPPS o que seria mesmo uma aberração.

[...]
É o caso dos autos, pois a União, por meio da 

Secretaria da Previdência Social, extrapolou sua competência 
legislativa, e há evidente prejuízo ao Estado do Piauí, sendo 
imprescindível o acesso à tutela  jurisdicional do Supremo 
Tribunal Federal. Com  efeito,  da simples leitura  das 
Notificações de nº 02969/2016, 04446/2016 e 08529/2016, 
infere-se a manifesta inconstitucionalidade das exigências nelas 
contidas, baseadas na Lei º 9.717/98 e na Portaria MPS nº 403, de 
10/12/2008” (págs. 17-20 do documento eletrônico 1).

Por tais motivos, o Estado do Piauí 

“[...]  requer  a  declaração  incidental  de 
inconstitucionalidade material dos artigos 1º, 6º, 7º e 9º, caput e 
incisos,  da  Lei  nº  9.717/98,  por  extrapolar  o  comando 
constitucional do 1º, 18, 19, III,  in fine, e  art. 24, inciso XII e 25 
todos  da  Constituição  de  1988.  Em  consequência  a  própria 
exigência de CRP para o Autor é inconstitucional, não podendo 
ser aplicadas ao Estado as penalidades previstas no art. 7º, da 
Lei 9.717/98. Em face do princípio do arrastamento deve ser 
declarada também a inconstitucionalidade do Decreto Federal 
3.788/2001,  que  instituiu  o  CRP”  (pág.  20  do  documento 
eletrônico 1).
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Especificamente quanto aos requisitos para a concessão da liminar 
requerida, aduz o seguinte:

“Pois  bem.  A presente  ação  tem  por  escopo,  além  da 
declaração, em definitivo, de que é inconstitucional e ilegal a 
exigência  do  certificado  de  regularidade previdenciária do 
Estado, obrigar o requerido a se abster de  prejudicar  as 
operações de crédito latu sensu do Autor.

Daí ser lícito dizer que o presente feito tem por objeto o 
cumprimento de típica obrigação de fazer e não fazer, motivo 
pelo  qual  sua  disciplina  processual  encontra  abrigo  nas 
disposições previstas no art. 497, in fine, do CPC, que garante à 
parte  o  direito  de  obter  a  tutela  específica  do  bem  da  vida 
buscado.

Abre-se, assim, a possibilidade ao juiz de emitir 
provimento jurisdicional de natureza executivo-mandamental, 
inclusive, de forma liminar, para se assegurar o cumprimento 
específico da obrigação, determinando-se, ainda, se necessárias 
forem,  providências  que  assegurem  o  resultado  prático 
equivalente ao adimplemento. […]

Logo,  o  deferimento  liminar  da  tutela  prende-se  à 
demonstração dos  mesmos requisitos  do processo  cautelar,  a 
saber: o  fumus boni iuris  e o  periculum in mora” (págs. 27-28 do 
documento eletrônico 1).

argumenta, ainda, que 

“In casu,  é  estreme  de  dúvidas  o  bom  direito  do 
Requerente porque padece de legitimidade constitucional  Lei 
que extrapola as normas gerais em matéria previdenciária na 
competência concorrente ferindo frontalmente os arts. 1º; 5º, II; 
18; 19, III; 25 e 246 da Constituição de 1988.

Da mesma forma, não se pode criar, por meio de 
Decreto  Autônomo  (Decreto  3788/2001)  ou de Portarias 
(403/2008 e 204/2008), exigências e sanções aos entes federados, 
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mormente  se  tais  exigências  não  estão previstas  na  Lei  de 
Regência – Lei nº 9.717/98.” (pág. 28 do documento eletrônico 
1)

Por fim, pondera o seguinte: 

“Por seu turno, o perigo da demora está evidente diante 
das  consequências  que  o  Autor  passa  a  sofrer  em  face  da 
suspensão do Certificado de Regularidade Previdenciária. Com 
efeito, consta ao final da Notificação nº 02969/2016 a ressalva de 
que  a  falta  de  atendimento  pelo  Estado  ao  contido  nesse 
documento manterá o  status  de irregular, junto ao Sistema de 
Informações  dos  Regimes  Públicos  de  Previdência  Social  – 
Cadprev, no critério “Equilíbrio Financeiro e Atuarial”, resulta 
na  suspensão  da  emissão  do  Certificado  de  Regularidade 
Previdenciária  –  CRP,  instituído  pelo  Decreto  nº  3.788,  de 
11/04/2001” (pág. 36 do documento eletrônico 1).

É o relatório. Decido.

Bem  examinados  os  autos,  ressalto,  inicialmente,  que  compete  à 
União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 
previdência  social,  nos  termos  do  disposto  no  art.  24  da  Constituição 
Federal. 

Com efeito, no campo da legislação concorrente, a competência da 
União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, de acordo com o disposto 
no art. 24, § 1º, da CF. 

Inquestionável, portanto, que os Estados estão autorizados a legislar 
sobre matéria previdenciária, sendo que o exame da compatibilização das 
normas estaduais com a Constituição Federal é matéria complexa e não 
mecânica, atraindo inevitavelmente a intervenção do Poder Judiciário. 

De fato, para a análise da inconstitucionalidade de lei estadual que, 
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em tese, afrontaria o disposto no art. 24 da Carta da República, exige-se 
conhecimento  jurídico  e  investidura  jurisdicional,  com vistas  a  que se 
possa, eventualmente, despejá-la do ordenamento jurídico pátrio. 

Aliás,  da  perspectiva  da  constitucionalidade  das  leis  estaduais, 
cumpre salientar que tanto o Tribunal de Justiça local quanto o próprio 
Supremo Tribunal Federal podem ser acionados, consoante tratar-se de 
contrariedade à Constituição local ou à Constituição da República. 

Como é de conhecimento geral, os mecanismos judiciais de controle 
de constitucionalidade foram concebidos de maneira a preservar o Pacto 
Federativo  e  a  própria  autonomia  do  Estado-membro,  presumindo-se 
constitucionais e legais as normas editadas pelo Legislativo local, até que 
reconhecida expressamente a inconstitucionalidade delas. 

Note-se que não se está a dizer, na hipótese dos autos, que as Leis 
Estaduais são constitucionais, mas apenas que o juízo de conformação e 
de  constitucionalidade das  leis  estaduais  não pode decorrer  “de  mero 
exercício  interpretativo levado a efeito  por titular  de órgão de escalão 
inferior do Ministério da Previdência Social”,  tal  como ressaltado pelo 
Ministro Joaquim Barbosa, em situação análoga à presente (ACO 702/CE).

 
A propósito,  é  pertinente  destacar  o  seguinte  trecho  da  liminar 

concedida no caso em apreço: 

“A exemplo  das  leis  federais,  as  leis  estaduais  também 
gozam  da  presunção  de  constitucionalidade,  até  que  fique 
demonstrado  o  contrário  mediante  o  procedimento  judicial 
adequado.  A autonomia do Estado-membro e a presunção de 
constitucionalidade  que  milita  em  favor  das  leis  por  ele 
editadas constituem obstáculo a que um órgão administrativo 
do  ente  central  determine  à  entidade  federada,  de  forma 
taxativa ou por meios oblíquos, que revogue lei complementar 
que, em tese, foi regularmente votada pelo Legislativo estadual. 
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No caso retratado nestes autos, há uma lei estadual que criou 
um  regime  próprio  de  previdência  para  os  deputados 
estaduais. Sob a alegação de que esta lei é inconstitucional, por 
ofensa ao art. 40, § 13 e à Lei 9.717/98, o órgão do Ministério da 
Previdência negou ao Estado-membro a emissão do Certificado 
de  Regularidade  Previdenciária  e  incluiu-o  num  cadastro 
negativo, até que promova a adequação da legislação estadual 
ao  disposto  na  lei  federal  9.717/98,  que  dispõe  sobre  regras 
gerais  para  a  organização  e  o  funcionamento  dos  regimes 
próprios  de  previdência  social  dos  servidores  públicos  da 
União,  dos  estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios. 
Noutras palavras, o órgão administrativo da União condicionou 
a emissão do CRP à revogação, pelo Estado, da lei que criou o 
regime  próprio  de  previdência  dos  parlamentares  estaduais. 
Criou,  na  prática,  um  mecanismo  alternativo  de  controle  de 
constitucionalidade e de conformação das leis estaduais em face 
da  Constituição  Federal  e  das  leis  federais,  inteiramente  à 
margem dos mecanismos de controle jurisdicional previstos na 
Carta Magna” (grifei). 

No ponto, destacou o Procurador-Geral da República que: 

“[...]  a  interpretação  da  autoridade  administrativa  no 
sentido de que as leis estaduais estendem de modo indevido o 
regime próprio de previdência aos titulares de cargos eletivos 
exige  juízo  de  valor  cuja  complexidade  extrapola  suas 
atribuições. Explico: se a lei estadual exorbita os lindes traçados 
pela norma geral federal que disciplina a matéria, o conflito é 
de  natureza  constitucional,  pois  adstrito  ao  debate  sobre  a 
competência de cada ente federado para legislar sobre matéria 
previdenciária. Como é sabido, no entanto, cabe às autoridades 
administrativas  a  realização  de  exercício  interpretativo  de 
legalidade  e  não  de  constitucionalidade,  cuja  competência 
nosso sistema atribui ao poder judiciário.” (grifei) 

Registre-se, por oportuno, que é pacífico o entendimento de que não 
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é possível a utilização de procedimento administrativo como sucedâneo 
de ação direta de inconstitucionalidade, sob pena de usurpação da função 
jurisdicional do próprio Supremo Tribunal Federal (MS. 32.582-MC/AM, 
Rel. Min. Celso de Mello). 

Como reforço ao entendimento acima esposado, colho manifestação 
do Ministro Marco Aurélio em liminar referendada à unanimidade pelo 
Pleno desta Corte na ACO 830/PR: 

“Constato, neste exame preliminar, que se adentrou não o 
campo do simples estabelecimento de normas gerais. Atribuem-
se  a  ente  da  Administração  Central,  ao  Ministério  da 
Previdência e Assistência Social, atividades administrativas em 
órgãos da Previdência Social dos Estados, do Distrito Federal, 
dos  Municípios  e  dos  fundos  a  que  se  refere  o  artigo  6º  da 
citada  lei.  A tanto  equivale  a  previsão  de  que  compete  ao 
Ministério  da  Previdência  e  Assistência  Social  orientar, 
supervisionar e acompanhar as práticas relativas à previdência 
social dos servidores públicos das unidades da Federação. Mais 
do que isso, mediante o preceito do artigo 7º, dispôs-se sobre 
sanções  diante  do  descumprimento  das  normas  -  que  se 
pretende enquadradas como gerais. Deparo, assim, com quadro 
normativo  federal  que,  à  primeira  vista,  denota  o 
extravasamento  dos  limites  constitucionais,  da  autonomia 
própria,  em  se  tratando  de  uma  Federação.  Uma  coisa  é  o 
estabelecimento  de  normas  gerais  a  serem  observadas  pelos 
Estados membros. Algo diverso é, a pretexto da edição dessas 
normas, a ingerência na administração dos Estados, quer sob o 
ângulo direto, quer sob o indireto, por meio de autarquias. Vale 
frisar  que  não  prospera  o  paralelo  feito  entre  a  legislação 
envolvida na espécie e a denominada Lei de Responsabilidade 
Fiscal, editada a partir de previsão expressa contida no artigo 
169 da Constituição Federal, impondo limites a serem atendidos 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.”
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Na mesma direção,  vide AC 3.201-MC/PR, Rel. Min. Marco Aurélio; 
AC 3.562/MG e ACO 2.421/MG,  Rel.  Min.  Cármen Lúcia;  e  AC 3.608-
MC/RR, Rel. Min. Dias Toffoli. 

Ademais, as consequências da não expedição do CRP, bem como a 
atribuição  do  conceito  de  irregular  ao  Estado do  Piauí  no  Sistema de 
Informações de Regimes Públicos de Previdência Social, são semelhantes 
à de inscrição do Estado em cadastros de inadimplência federais. 

Nesse  diapasão,  também  há  jurisprudência  abundante  desta 
Suprema Corte concedendo-se as medidas de urgência requeridas para se 
preservar o funcionamento de serviços essenciais prestados à população 
dos Estados. 

Confira-se, por exemplo, o julgamento da AC 259/AP, de relatoria do 
Ministro Marco Aurélio: 

“AÇÃO  CAUTELAR  -  LIMINAR  -  INSCRIÇÃO  DE 
ESTADO  -  SIAFI  -  INADIMPLÊNCIA  -  CONVÊNIOS  E 
REPASSES - ÓBICE. A concessão de liminar em ação cautelar 
faz-se com bases nos valores envolvidos, buscando-se definir o 
prejuízo maior. É de se afastar a inscrição do Estado no Sistema 
Integrado  de  Administração  Financeira  do  Governo  Federal 
SIAFI,  ante  a  inviabilidade de  formalizar  convênio  e  receber 
repasses, com a paralisação de serviços essenciais. Precedentes: 
Ação  Cautelar  nº  235-4,  relator  ministro  Sepúlveda  Pertence, 
Ação Cautelar  nº  39-4,  relatora  ministra  Ellen  Gracie  e  Ação 
Cautelar nº 266-4, relator ministro Celso de Mello”.

Vide, também, em caso de minha relatoria, assim ementado: 

AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. LIMINAR. SIAFI E 
CAUC:  CANCELAMENTO  DE  INSCRIÇÃO.  ESTADO: 
INADIMPLÊNCIA.  CONVÊNIO.  PRECEDENTES.  AGRAVO 
REGIMENTAL IMPROVIDO.  LIMINAR REFERENDADA.  I  - 
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ACO 3004 MC / DF 

Cautelar  deferida  para  o  fim de  determinar  a  suspensão  da 
inscrição  do  Estado  no  Sistema  Integrado  de  Administração 
Financeira  do  Governo  Federal  SIAFI  e  Cadastro  Único  de 
Exigências  para  Transferências  Voluntárias  -  CAUC.  II  - 
Periculum in mora ocorrente.  III  Precedentes:  AC 25/TO, Rel. 
Min. Nelson Jobim; AC 223/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AC 
259/AP, Rel. Min. Marco Aurélio; AC 416/AP, Rel. Min. Cezar 
Peluso. IV Agravo regimental improvido. Liminar referendada 
pela Turma (AC 1700 MC-AgR/SE).

 
Diante  desse  cenário,  e  considerando-se  a  análise  meramente 

superficial, própria desta fase processual, verifico que estão presentes os 
requisitos necessários para a concessão da liminar requerida para o fim 
específico  de  determinar  à  União  se  abstenha  de  adotar  medidas 
restritivas relacionadas ao descumprimento das exigências para a emissão 
do competente Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP pelo 
Estado do Piauí, deixando de inscrevê-lo no Sistema de Informações de 
Regimes Públicos de Previdência Social – Cadprev ou outros cadastros 
federais  de  inadimplentes  com  base  na  irregularidade  apontada  na 
petição  inicial  e,  se  realizada  a  inscrição,  para  suspenderem-se  seus 
efeitos.

Determino,  ainda,  a  imediata  expedição  do  Certificado  de 
Regularidade Previdenciária – CRP em favor do referido Estado.

Comunique-se esta decisão com urgência à União.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2017.

Ministro Ricardo Lewandowski 
- Relator - 
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