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PARECER n.º 007/2022/BM 
CONSULENTE: Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e 
Municípios - ANEPREM 
ASSUNTO: Utilização de Recursos do Imposto de Renda para financiamento do Regime 
Próprio 
 

EMENTA: EQUILÍBRIO ATUARIAL E FINANCEIRO – 
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL – FINANCIAMENTO DO 
PASSIVO ATUARIAL – RECEITA DO IMPOSTO DE RENDA 
DOS SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS – 
OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS CONSTITUCIONAIS DA 
EDUCAÇÃO E SAÚDE - POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO – 
DEFINIÇÃO EM LEI. 
1 – Os Regimes Próprios devem observar o princípio do 
equilíbrio atuarial e financeiro. 
2 – Os Entes Federados tem obrigação constitucional e legal de 
financiar as insuficiências financeiras e o passivo atuarial de 
seus regimes previdenciários. 
3 – As receitas previdenciárias destinadas ao financiamento do 
passivo atuarial devem estar previstas em Lei e observar as 
premissas atuariais. 
4 -  A receita proveniente do imposto de renda pago pelos 
servidores públicos pode ser utilizada para financiamento do 
passivo atuarial, após a dedução dos percentuais constitucionais 
destinados à educação e a saúde. 

 
 
  A Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e 
Municípios - ANEPREM encaminhou consulta ao Ministério do Trabalho e Previdência 
Social cujo teor pode ser sintetizado no seguinte trecho: 
 

... PROMOVA A ORIENTAÇÃO OU INSTRUÇÃO AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL, MEDIANTE PRÉVIO ESTUDO E PROCEDIMENTO DE TRANSPARÊNCIA, SOBRE A 
VIABILIDADE DE DESTINAÇÃO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO IMPOSTO DE RENDA, 
RETIDO NA FONTE NO ÂMBITO DO RPPS, APÓS A ARRECADAÇÃO AO ENTE, QUE SEJA 
DESTINADO AO RPPS NA CONDIÇÃO DE "TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROMOVER O 
EQUILÍBRIO ATUARIAL", NOS MOLDES DO ARTIGO 62 DA PORTARIA MF 464/18, COMBINADO 
COM O AT. 6º DA LEI 9.717/98, COM OS RESPECTIVOS REFLEXOS FINANCEIROS E ATUARIAIS, 
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para equacionamento do déficit financeiro e atuarial e a, consequente, manutenção da 
sustentabilidade do regime previdenciário 

 
  E, também, por intermédio de seu Presidente solicitou a emissão de parecer 
quanto a dita consulta. 
 
  É a síntese. 
 
  Desde o advento da Emenda Constitucional n.º 20/98 a Constituição Federal 
passou a exigir, por intermédio do caput de seu artigo 40, a observância do equilíbrio 
atuarial e financeiro pelos Regimes Próprios. 
 
  Princípio este que segundo Narlon Gutierre Nogueira in A CONSTITUIÇÃO E 
O DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, editora LTr, página 59 pode ser assim considerado; 
 

Outro princípio de grande importância, acrescido ao caput dos arts. 40 e 195 da Constituição Federal 
pela Emenda Constitucional n.º 20/98, é o que estabelece que os regimes previdenciários sejam 
organizados mediante critérios que lhes assegurem o equilíbrio financeiro e atuarial. 
Esse princípio é de fundamental importância, pois aponta para a preocupação de que as receitas 
auferidas sejam suficientes para o pagamento dos benefícios devidos. Sua observância traz 
segurança e tranqüilidade tanto para a instituição gestora do sistema de previdência social, que tem a 
responsabilidade de pagar os benefícios, como para os segurados, que têm a expectativa de recebê-
los. 

 
  Portanto a expressão “equilíbrio financeiro e atuarial” aplicada à previdência 
social tem sua acepção fundada na equação básica em que se estabelece o valor justo de 
receitas que devem ser arrecadas e geridas mediante regime financeiro adequado para 
fazer frente a despesas previdenciárias, de modo que todos os benefícios possam ser pagos 
na forma e no tempo previstos. 
 
  E o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a relevância constitucional do 
dito equilíbrio e sua imprescindibilidade para o custeio do sistema por intermédio de 
reiteradas decisões, senão vejamos: 
 

EMENTA CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME PRÓPRIO 
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA E ABONO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 53 E 89, § 1º, DA LEI Nº 7.114/2009 DO ESTADO DE 
ALAGOAS, QUE REESTRUTURA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
ESTADUAIS, POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI, 37, XV, 40, § 19, E 194, PARÁGRAFO 
ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Alegação de 
inconstitucionalidade material do artigo 53 da lei combatida, que prevê a forma de cálculo da renda 
mensal do benefício previdenciário de auxílio-doença com estipulação de valor inferior ao do 
rendimento efetivo do servidor. Inexistência de afronta aos princípios da irredutibilidade dos 
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vencimentos e dos benefícios (artigos 37, XV, e 194, parágrafo único, da Constituição Federal). Os 
vencimentos recebidos pelo servidor público, pagos em contraprestação pelo seu labor, não se 

confundem com os valores auferidos a título de benefício previdenciário. O regime 
previdenciário possui natureza contributiva e solidária, que deve observar o 
equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40, CF, e art. 1º, Lei 9.717/98). A vedação que 
decorre da Constituição Federal é a do pagamento de benefícios com valores inferiores ao do salário 
mínimo, como estatui o seu artigo 201, § 2. A forma de cálculo do benefício de auxílio-doença pode 
ser parametrizada pelos Estados como decorrência da sua autonomia. O texto normativo impugnado 
guarda conformidade e convergência com o desenho constitucional estabelecido para a organização e 
o funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos dos Estados. Ausência de violação dos 
parâmetros constitucionais invocados. 2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez 
preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência 
não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas 
as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades 
laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 
359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1º, da Lei alagoana nº 7.114/2009, ao prever que 
“o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for 
requerido”, impõe condições não constitucionalmente assentadas e afronta, por conseguinte, o direito 
adquirido do servidor. Inconstitucionalidade material por violação dos artigos 5º, XXXVI, e 40, §19, da 
Constituição da República. 3. Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a 
inconstitucionalidade do artigo 89, § 1º, da Lei nº 7.114/2009 do Estado de Alagoas.(ADI 5026, 
Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
053  DIVULG 11-03-2020  PUBLIC 12-03-2020) 
 
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. 
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. 
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CUSTEADOS PELO ERÁRIO MUNICIPAL. PERÍODO ANTERIOR 
AO REGIME CONTRIBUTIVO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. EXCLUSÃO DO REGIME 

GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. 1. O regime 
previdenciário do servidor público, com o advento da EC nº 20/98, tornou-se 
eminentemente contributivo, que erigiu o equilíbrio financeiro e atuarial à 
condição de princípio básico do sistema. 2. In casu, trata-se de execução de contribuições 
previdenciárias relativas ao período de agosto de 1993 a agosto de 1995, antes, portanto, da 
instituição do regime previdenciário de cuja natureza se poderia deduzir a obrigatoriedade de 
contribuição dos servidores segurados. 3. É cediço que: a) o sistema previdenciário próprio exclui a 
aplicabilidade do regime geral, quando instituída pelo Município a contribuição dos segurados; b) o 
parágrafo único do art. 149 da Constituição (redação originária) previa uma faculdade de instituição de 
contribuição previdenciária dos servidores, e não uma imposição aos entes federados. (Precedente: 
ADI 2.024, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 22/06/07). 4. Agravo regimental interposto pelo 
Município de Paranavaí. Fixação do ônus da sucumbência. 4.1. A Fazenda Púbica, quando vencida, 
não impede a aplicação do disposto no artigo 20, § 4º, combinado com o § 3º, alíneas “a”, “b” e “c”, do 
Código de Processo Civil, fixando-se os ônus da sucumbência com base no valor da causa. 5. In 
casu, o Juízo Federal de Primeira Instância condenou a municipalidade no pagamento do ônus da 
sucumbência no montante de R$ 300,00 (trezentos reais), em face do valor dado à causa – R$ 
2.000,00 (dois mil reais) – tendo em conta o disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil 
6. Desprovejo o agravo regimental interposto pelo INSS e dou provimento ao agravo regimental 
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formalizado pela municipalidade, quanto à fixação do ônus da sucumbência.(RE 590714 AgR, 
Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-159  
DIVULG 14-08-2013  PUBLIC 15-08-2013) 

 
 
 
  Mais 
recentemente a Emenda 
Constitucional n.º 103/19 
constitucionalizou o conceito de 
equilíbrio financeira e atuarial 
estabelecendo que: 
 

 
 
 

 
 
  A obtenção desse equilíbrio pressupõe que, além do recebimento das 
receitas oriundas das contribuições previdenciárias dos segurados e patronal e das receitas 
inerentes à compensação previdenciária, sejam destinados recursos suficientes para a 
cobertura das insuficiências financeiras apresentadas pelo regime como se depreende do 
artigo 2º da Lei n.º 9.717/98. 
 
  Insuficiência essa que contempla, tomando por base, o conceito de equilíbrio 
atuarial e financeiro estabelecido pela Emenda Constitucional n.º 103/19, tanto as despesas 
alusivas à folha de pagamentos quanto os valores necessários à cobertura do passivo 
atuarial apresentado pelo Regime Próprio. 
 
  E, para o financiamento das despesas previdenciárias a União, ao editar a, já 
citada, Lei n.º 9.717/98 estabeleceu que: 
 

Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser 
organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu 
equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios: 
... 
II - financiamento mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e das contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos pensionistas, para os seus 
respectivos regimes; 
... 

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. 
§ 1º O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de 

previdência social deverá ser comprovado por meio de 

garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das 

receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas 

atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e 

ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, 

evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A722
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9717.htm
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 Art. 6º Fica facultada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a constituição de 
fundos integrados de bens, direitos e ativos, com finalidade previdenciária, desde que observados os 
critérios de que trata o artigo 1º e, adicionalmente, os seguintes preceitos: 

 
  Prevendo, ainda, na Portaria nº 402/08 editada pelo extinto Ministério da 
Previdência Social, hoje, substituído pelo Ministério do Trabalho e Previdência, cuja 
observância é obrigatória, por força do que estabelece a Lei n.º 9.717/98 que: 
 

Art. 13. São considerados recursos previdenciários as contribuições e quaisquer valores, bens, ativos 
e seus rendimentos vinculados ao RPPS ou ao fundo de previdência de que trata o art. 11, inclusive a 
totalidade dos créditos do ente instituidor, reconhecidos pelo regime de origem, relativos à 
compensação financeira disciplinada na Lei no 9.796, de 5 de maio de 1999. 

 
  E mais recentemente a Portaria n.º 1.467/22 do Ministério do Trabalho e 
Previdência que entrará em vigor no dia 01 de julho de 2.022 estabeleceu que: 
 

Art.63. Em adição aos planos de amortização do déficit e de segregação da massa, poderão ser 
aportados, ao RPPS, bens, direitos e demais ativos de qualquer natureza para equacionamento de 
déficit ou para constituição dos fundos referidos no art.249 da Constituição Federal e no art. 6º da Lei 
nº 9.717, de1998, desde que garantidas a solvência e a liquidez do plano de benefícios, a adequação 
do processo de análise e afetação aos princípios que regem a Administração Pública. 
§1º A gestão dos bens, direitos e demais ativos de qualquer natureza a serem aportados ao RPPS 
deverão observar, no mínimo, além das normas legais e regulamentares relativas à matéria, os 
seguintes parâmetros: 
I - aporte precedido de estudo técnico e processo transparente de avaliação e análise de viabilidade 
econômico-financeira; 
II - observância de compatibilidade com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do 
RPPS; 
III – aprovação pelo conselho deliberativo do RPPS; 
IV – vinculação realizada por meio de lei do ente federativo; 
V - disponibilização, pela unidade gestora, aos segurados do RPPS, do estudo e do processo de 
avaliação e análise de sua viabilidade econômico-financeira; e 
VI – obtenção de rentabilidade compatível com a meta atuarial. 
§2º Os bens, direitos e demais ativos devem ser destacados contabilmente como investimentos, 
conforme normas de contabilidade aplicáveis ao setor público e caso não possuam atributos para 
essa classificação, as receitas provenientes de sua exploração econômica ou de sua vinculação ao 
RPPS poderão ser consideradas nos fluxos atuariais, atendidos os princípios de razoabilidade e 
conservadorismo. 
§3ºAs receitas financeiras geradas pelos bens, direitos e demais ativos deverão ser aplicadas 
conforme resolução do CMN. 
§4ºOs bens, direitos e demais ativos poderão, observados a regulamentação da Comissão de Valores 
Mobiliários-CVM e o previsto em resolução do CMN, ser utilizados para integralização de cotas de 
fundos de investimento. 
§5ºEm caso de segregação da massa, os bens, direitos e demais ativos poderão ser alocados ao 
Fundo em Repartição ou ao Fundo em Capitalização, ou serem utilizados para sua revisão, 
observadas as demais prescrições legais e os parâmetros estabelecidos nesta Portaria. 
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  Evidenciando-se, com isso, que os Entes Federados para dar cumprimento a 
seu dever legal de financiar o passivo atuarial podem fazer uso de outras receitas por eles 
recebidas, desde que a legislação local atribua a elas tal destinação e que sejam 
observados os preceitos atuarias necessários à incorporação desta à avaliação atuarial do 
respectivo Regime Próprio. 
 
  Ou seja, é preciso que a legislação local preveja que a receita tem por 
finalidade o financiamento do sistema previdenciário local, atribuindo, portanto, a ela 
natureza previdenciária. 
 
  E, partindo dessa premissa é que é possível afirmar que existe a 
possibilidade de que os recursos oriundos do Imposto de Renda tenham como destinação o 
financiamento das despesas previdenciárias. 
 
  Isso porque, a Constituição Federal é clara ao afirmar que: 
 

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: 
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, 
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas 
fundações que instituírem e mantiverem; 
... 
  Art. 158. Pertencem aos Municípios: 
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, 
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas 
fundações que instituírem e mantiverem; 

 
  Ou seja, a Carta Magna destina o produto da arrecadação do imposto de 
renda aos Estados e Municípios, constituindo-se tal receita em uma renda sujeita apenas e 
tão somente aos repasses constitucionais obrigatórios para a saúde e a educação. 
 
  Já que o Texto Maior também não deixa dúvidas ao estabelecer que: 
 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a 
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 
  E o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias caminha na mesma 
toada, com relação à saúde, senão vejamos: 
 

 Art. 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços 
públicos de saúde serão equivalentes:   
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... 
II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, doze por cento do produto da arrecadação dos 
impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a , 
e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; e 
III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do produto da arrecadação dos 
impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, 
alínea b e § 3º.  

 
  Regramentos estes que não se constituem em impeditivo para tal destinação 
à medida que tratam apenas e tão somente de parte do recurso proveniente da receita do 
Imposto de Renda pago pelos servidores estaduais, distritais e municipais. 
 
  Segundo, porque, tanto a necessidade de observância do princípio do 
equilíbrio atuarial e financeiro quanto a obrigatoriedade de cumprimento dos percentuais 
mínimos são normas constitucionais, o que, em um primeiro momento, poderia ensejar um 
possível conflito entre elas. 
 
  Mas na verdade induzem a aplicação dos métodos hermenêuticos de 
interpretação das normas constitucionais, mais especificamente os atinentes à força 
normativa da Constituição que conforme afirma Bernardo Gonçalves Fernandes in CURSO 
DE DIREITO CONSTITUCIONAL, 9ª edição, editora JusPODIVM, página 186: 
 

... determina que, na solução dos problemas jurídico-constitucionais, deve-se 
dar prevalência aos argumentos que, levando em conta os pressupostos 
normativos da Constituição, contribuam ou conduzam a uma eficácia máxima. 
Necessariamente, isso implica uma prima�zia de soluções interpretativas que 
levem em conta a historicidade da estrutura constitucional e possibilitem sua 
"atualização" normativa, ao mesmo tempo que garanta eficácia e permanência 
às suas normas. 

 
  E, também, o princípio da unidade da Constituição que na lição do mesmo 
Autor, desta feita na página 184: 
 

... exige uma compreensão global dos vários elementos individuais - regras e 
princípios - da Constituição, no intuito de harmonizar e prevenir contradições 
(harmonização de tensões). Por isso mesmo, as normas constitucionais não 
podem, nunca, ser tomadas como elementos isolados, mas, sim, como preceitos 
integrados que formam um sistema interno unitário.93 Desse modo, uma norma 
constitucional não pode ser isolada do seu conjunto sistemático no qual ela se 
integra (desenvolvimento e explicitação da interpretação sistemática). Posto em 
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prática, conduz o jurista a bloquear eventuais conflitos normativos, assim como 
desqualificar contradições meramente aparentes. 

 
  Ou seja, à norma constitucional deve ser atribuído o sentido que lhe garanta 
maior eficácia (força normativa) e a interpretação das mesmas deve se dar de forma a evitar 
contradição entre o teor destas (unidade da Constituição). 
 
  Permitindo-se, com isso que, ao se conjugar os artigos 40 e 212 da 
Constituição Federal e o artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
conclua-se que é possível destinar as receitas advindas do Imposto de Renda pago por 
servidores públicos estaduais, distritais e municipais para o financiamento do passivo 
atuarial dos respectivos Regimes Próprios, desde que previamente sejam abatidos os 
percentuais destinados à educação e a saúde. 
 
  Sendo ainda necessário destacar que não é o caso de aplicação da vedação 
contida no inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal, cuja redação é a seguinte: 
 

Art. 167. São vedados: 
... 
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do 
produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos 
para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para 
realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 
198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de 
receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo;  

 
  Já que o inciso em questão, no caso específico do artigo 158 tem como 
destinatário a União no que tange à destinação da arrecadação decorrente do Imposto de 
Renda, que não poderá ser atrelada a nenhum órgão, fundo ou despesa diversos daquelas 
autorizadas pelo próprio inciso IV do artigo 167 da Carta Magna. 
 
  Não havendo qualquer proibição constitucional relacionada a possível 
destinada que o Gestor Estadual, Distrital ou Municipal pretenda dar à arrecadação 
decorrente da previsão contida nos artigos 157 e 158 da Constituição Federal. 
 
  Resumindo: 

 
Os Regimes Próprios devem observar o equilíbrio atuarial e financeiro. 
 



    
 

_____________________________________________________________________________________ 
Endereço: Av. Jornalista Arquimedes Pereira Lima, n.º 870, Ed. Garden Três Américas, Torre 2, 1005, Jardim 

das Américas, Cuiabá-MT, telefones: (65) 99983-1322. 

 

As Receitas Previdenciárias destinadas ao financiamento do passivo atuarial devem ser 
estabelecidas pela legislação local e que sejam observados os preceitos atuarias 
necessários à incorporação desta à avaliação atuarial do respectivo Regime Próprio. 
 
As receitas oriundas do Imposto de Renda pago pelos servidores estaduais, distritais e 
municipais, de suas autarquias e fundações, podem ser destinadas ao financiamento do 
passivo atuarial do Regime Próprio. 
 
A destinação desta receita somente poderá ocorrer após a dedução dos percentuais 
constitucionais destinados à educação e a saúde. 

 
  É o parecer. 
 

 Cuiabá-MT, 09 de Junho de 2022. 
 
 
 
 

Bruno Sá Freire Martins 
OAB/MT n.º 7.362 
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