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Defensoria ingressa em 
outra ação contra o rrf

DIVULGAÇÃO STF

Ministro Luís Barroso é o relator das ações que contestam o regime

a 
Defensoria Pública 
do Rio ingressou com 
pedido de Amicus 
Curiae em mais uma 

ação direta de inconstitucio-
nalidade (Adin) que contesta 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF) itens do novo Regime 
de Recuperação Fiscal (RRF). 
Desta vez, no processo movi-
do pela Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros (AMB) 
e a Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Pú-
blico (Conamp).

O pedido para integrar a 
ação deriva da tese, defen-
dida pela Defensoria, de in-
constitucionalidade de al-
guns dispositivos previstos 
na Lei Complementar (fede-
ral) 178/2021, principalmen-
te no que diz respeito à auto-
nomia dos estados. 

O órgão também questio-
na o teto de gastos com rela-
ção a despesas primárias. “A 
intenção é que o STF perceba 
que o Decreto 10.681/21 exce-
deu a lei 178 na regulamenta-
ção do RRF, tirando a auto-
nomia do estado de conduzir 
a forma como implementará 
esse teto”, argumenta.

Segundo a Defensoria, o 
ideal é que as regras do limi-
te de despesas “possam ser 
regulamentadas pelo Estado 
de acordo com suas peculia-
ridades locais”.

RIOPREVIDÊNCIA EM CAMPOS

 n O Rioprevidência, autarquia 
responsável pelas aposenta-
dorias e pensões do Estado 
do Rio de Janeiro, vai inaugu-
rar em agosto a nova agência 
de Campos dos Goytacazes. 
O município já contava com 
uma unidade do órgão, mas o 

atendimento ao público passa-
rá a ser em outro endereço. Se-
gundo o presidente do Riopre-
vidência, Sérgio Aureliano, os 
segurados que moram na re-
gião passarão a contar com 
os serviços na Rua José Evaldo 
Carneiro da Silva 13, Centro.  

Nova agência será inaugurada

 nA Prefeitura do Rio de Janeiro 
ainda não bateu o martelo se 
vai criar ou aderir a um regime 
de previdência complementar 
já existente (como o RJPrev, do 
Estado, por exemplo). A autori-
zação para a medida, conside-
rando as duas possibilidades, 
foi dada pelo Legislativo carioca 
em 15 de junho. A lei saiu no Diá-
rio Oficial em 30 de junho.

A definição sobre o modelo 
— se será próprio do município 
ou não — terá que sair até o fim 

de agosto, já que o prazo é de 
60 dias a partir da publicação 
da norma.

Uma das etapas da reforma 
da Previdência municipal, o 
fundo complementar alcan-
çará os servidores públicos que 
ingressarem futuramente em 
cargos no Executivo, Legisla-
tivo e Tribunal de Contas do 
Município (TCM). Além dis-
so, aqueles com remuneração 
acima do teto previdenciário, 
atualmente em R$ 6.433,57.

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Prefeitura ainda definirá modelo

regime complementar alcançará futuros servidores do rio

AGÊNCIA O DIA

 > A primeira ação foi 
apresentada ao Supre-
mo pela Alerj no mês de 
junho — a Defensoria já 
ingressou nesta Adin. 

Já a AMB e a Co-
namp ajuizaram a ação 
em 20 de julho. As en-
tidades apontam que 
os estados sob a vigên-
cia do regime ficarão 
proibidos de realizar 
concursos para repo-
sição de cargos vagos. 
Indicam ainda que as 
regras do RRF compro-
meterão a autonomia 
administrativa e finan-
ceira dos Ministérios 
Públicos estaduais. 

A apuração da des-
pesa com pessoal com 
base na remuneração 
bruta do servidor é ou-
tro tópico questiona-
do pelas associações: 
há, segundo elas, vio-
lação de princípios 
constitucionais.

O ministro Luís Ro-
berto Barroso é o rela-
tor dos dois casos.

Concursos 
públicos 
proibidos


