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PARECER ASSESSORIA JURÍDICA MP 805 DE 2017 
 
 
I. A questão suscitada 

 

A FENASPS solicita elaboração de parecer que vise esclarecer os servidores sobre as 

recentes alterações na Contribuição Social do Servidor Público introduzidas pela 

Medida Provisória nº 805/2017 e sobre eventuais inconstitucionalidades da medida. 

 

II. Introdução 
 

A MP nº 805/2017 introduziu alterações na Lei nº 10.887/2004, nos seguintes termos: 

 
CAPÍTULO XXVII 
DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO 
Art. 37.  A Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 “Art. 4o A contribuição social do servidor público ativo de quaisquer dos Poderes da União, 
incluídas as suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de 
previdência social, será calculada mediante a aplicação das seguintes alíquotas: 
I - onze por cento sobre a parcela da base de contribuição cujo valor seja igual ou inferior ao 
limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS; e 
II - quatorze por cento sobre a parcela da base de contribuição que supere o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do RGPS. 
§ 1o  ........................................................................... 
VI - o auxílio pré-escolar; 
XXV - o adicional de irradiação ionizante. 
§ 3o A alíquota estabelecida no inciso II do caput não se aplica ao servidor: 
I - que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do 
regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo 
efetivo e que opte por aderir ao regime de previdência complementar ali referido; ou 
II - que tiver ingressado no serviço público a partir da data a que se refere a alínea “a”, 
independentemente de adesão ao regime de previdência complementar ali referido.” (NR) 
 “Art. 5o  Os aposentados e os pensionistas de quaisquer dos Poderes da União, incluídas as 
suas autarquias e fundações, contribuirão com alíquota de quatorze por cento, incidente sobre o 
valor da parcela dos proventos de aposentadoria e de pensão que supere o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do RGPS. 
Parágrafo único.  A contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre as parcelas de 
proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido 
para os benefícios do RGPS quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença 
incapacitante.” (NR). 
 

Art. 38.  O aumento de contribuição social previsto neste Capítulo somente produzirá efeitos a 
partir de 1o de fevereiro de 2018. 
 

Em síntese, podemos resumir a medida provisória da seguinte forma: 

 

a) a contribuição social dos servidores públicos federais ativos 

será mantida em 11% sobre a parcela da remuneração até o 

teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social – 

RGPS (hoje estabelecido em R$  5.531,31) e será majorada 

para 14% sobre a parcela da remuneração que supera o teto; 
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b) o auxílio pré-escolar e o adicional de irradiação ionizante são 

excluídos da base de incidência das contribuição social dos 

servidores; 

 

c) a majoração não é aplicável aos servidores cuja aposentadoria 

está limitada ao teto dos benefícios do RGPS (ou seja, aqueles 

que ingressaram após a instituição do FUNPRESP ou, caso 

tenham ingressado antes, que tenham aderido ao FUNPRESP), 

seguindo a cobrança de contribuição de 11% sobre os 

vencimentos, limitada ao teto do RGPS; 

 

d) os aposentados e pensionistas também terão sua contribuição 

majorada para a alíquota de 14% sobre a parcela da 

remuneração que supera o teto dos benefícios do RGPS 

(lembrando que até o valor do teto os proventos de 

aposentados e pensionistas são isentos, sendo, sobre o que 

excede, atualmente cobrada a alíquota de 11%), salvo para 

aqueles aposentados ou pensionistas que sofrerem de alguma 

doença incapacitante, cuja contribuição é aplicada apenas 

sobre a parcela que exceder o dobro do teto do RGPS; 

 

e) os aumentos previstos acima somente produzirão efeitos a 

partir de 1º de fevereiro de 2018. 

 

III. Análise de mérito 
 

Esclarecido o alcance da medida provisória, a questão que cabe é uma análise 

jurídica, especialmente do aumento da contribuição para a alíquota de 14% em 

relação ao que supera o teto do RGPS. 

III.1. Inconstitucionalidade por ausência de requisitos de 
“relevância e urgência”, necessários para a edição de Medida 
Provisória. Vulneração do disposto no art. 62, caput, da CF. 
 

O entendimento dominante no STF veda ao Judiciário – em posição criticadíssima, 

diga-se de passagem, e que talvez seja uma das grandes causas de todas as 

arbitrariedades perpetradas pelo Executivo através de medidas provisórias – tão-só 

imiscuir-se nas razões de urgência do Executivo quando for necessário recorrer a 

juízo subjetivo.  

 

Trata-se de uma espécie de resguardo de uma margem de discricionariedade do 

executivo em avaliar a oportunidade e a conveniência da edição de medida provisória. 

Trata-se, no entanto, de função pública, sujeita ao ordenamento – no caso, 
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dispositivos de alçada constitucional – e assim sujeita ao controle do Judiciário nos 

casos em que for desbordado esse âmbito de liberdade. 

 

Veja-se: 

 
Medida provisória: excepcionalidade da censura jurisdicional da ausência dos pressupostos de 
relevância e urgência à sua edição: raia, no entanto, pela irrisão a afirmação de urgência para as 
alterações questionadas à disciplina legal da ação rescisória, quando, segundo a doutrina e a 
jurisprudência, sua aplicação à rescisão de sentenças já transitadas em julgado, quanto a uma 
delas - a criação de novo caso de rescindibilidade – é pacificamente inadmissível e quanto à 
outra - a ampliação do prazo de decadência - é pelo menos duvidosa. 
(STF, Pleno, ADIMC 1753/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 12.06.1998, p. 05). 

 

Cumpre ressaltar que a edição de Medidas Provisórias requer dois requisitos 

imprescindíveis, sem os quais tornam-se ilegítimas, quais sejam: relevância e 

urgência. De fato, dispunha o revogado art. 62 da Carta Magna: 
 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. 

 

Ora, onde está a relevância e a urgência na edição de Medida Provisória que altera 

alíquota previdenciária vigente há quase vinte anos? A Medida Provisória foi criada 

pelo constituinte originário para ser utilizada em casos excepcionais, em que a 

espera pela reunião dos parlamentares do Congresso Nacional, nos termos do art. 57, 

prejudicará medidas urgentes e de alta relevância que devem ser tomadas em 

benefício do interesse público.  

 

Caso contrário, estar-se-á usurpando a competência do Poder Legislativo e ferindo o 

princípio basilar do Estado Democrático de Direito, qual seja, o princípio da 

separação dos Poderes. Assim, resta claro que a majoração da alíquota 

previdenciária dos servidores, que vinha sendo cobrada à razão de 11% desde a Lei 

nº 9.783/1999, não poderia ocorrer através de medida provisória, ainda mais em se 

tratando de contribuição social, espécie de tributo vinculado (o que será abordado em 

tópico específico).  

 
III.2. Inconstitucionalidade por versar sobre regulamentada 
por emenda constitucional promulgada em 1998. Vulneração 
do disposto no art. 246 da CF. 

 

III.3. Inconstitucionalidade por vedação prevista 
expressamente no art. 62, §1º, I, c, da CF. 
 

Dispõe a Constituição Federal: 

 
Art. 62. (...)§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:                            
I - relativa a: (...) 
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c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus 
membros; 

 
Por força do art. 150, II, da CF, não pode haver discriminação de contribuintes “em 

razão de ocupação profissional ou função por eles exercida”, razão pela qual os 

membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, inclusive nos moldes do art. 40 

da CF e do art. 4º da Lei nº 10.887, efetuam a mesma contribuição dos demais 

servidores. A toda a evidência, a majoração da contribuição social do servidor 

público é medida relativa “a carreira e a garantia” dos membros do Poder Judiciário e 

do Ministério Público, inviabilizando, assim, sua alteração mediante medida 

provisória. 

 
III.4. Inconstitucionalidade por inviabilidade de 
progressividade nas alíquotas da Contribuição Social do 
Servidor Público, dada a carência de expressa autorização 
constitucional. Vulneração do disposto no art. 150, II, e 195, 
§9º, da CF. 
 

Dentre as alterações introduzidas pela MP nº 805/2017, está a progressividade na 

cobrança da contribuição social do servidor público, fixando a alíquota de 11% até o 

teto do RGPS e 14% sobre o que exceder tal teto. 

 
Dispõe a Constituição Federal: 

 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...)  
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, 
proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, 
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 
 
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos 
termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (...) 
§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas ou 
bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão-
de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. 
 

A conjugação de ambos os dispositivos constitucionais inviabiliza a cobrança 

progressiva que a medida provisória pretende impor. De fato, a norma da igualdade 

de tratamento de contribuintes impõe que eventual progressividade na cobrança de 

tributos esteja expressamente prevista na Carta Magna. Embora possa ter havido 

alguma divergência, as EC 20/1998 e 41/2003, ao estabelecerem as regras de 

progressividade das contribuições sociais no art. 195, §9º, da CF, limitaram a 

viabilidade do legislador ordinário impor outras formas de progressividade nas 

alíquotas da contribuição à seguridade social dos servidores públicos. E, 

evidentemente, o caso dos servidores públicos não se amolda a qualquer das 

hipóteses constitucionais trazidas à baila.  
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A matéria já foi apreciada no Supremo Tribunal Federal: 

 
“(...) CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL - SERVIDORES EM ATIVIDADE - ESTRUTURA 
PROGRESSIVA DAS ALÍQUOTAS: A PROGRESSIVIDADE EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA SUPÕE 
EXPRESSA AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL. RELEVO JURÍDICO DA TESE. - Relevo jurídico da 
tese segundo a qual o legislador comum, fora das hipóteses taxativamente indicadas no texto da 
Carta Política, não pode valer-se da progressividade na definição das alíquotas pertinentes à 
contribuição de seguridade social devida por servidores públicos em atividade. Tratando-se de 
matéria sujeita a estrita previsão constitucional - CF, art. 153, § 2º, I; art. 153, § 4º; art. 156, § 1º; 
art. 182, § 4º, II; art. 195, § 9º (contribuição social devida pelo empregador) - inexiste espaço de 
liberdade decisória para o Congresso Nacional, em tema de progressividade tributária, instituir 
alíquotas progressivas em situações não autorizadas pelo texto da Constituição. 
Inaplicabilidade, aos servidores estatais, da norma inscrita no art. 195, § 9º, da Constituição, 
introduzida pela EC nº 20/98. A inovação do quadro normativo resultante da promulgação da EC 
nº 20/98 - que introduziu, na Carta Política, a regra consubstanciada no art. 195, § 9º (contribuição 
patronal) - parece tornar insuscetível de invocação o precedente firmado na ADI nº 790-DF (RTJ 
147/921). (...)” 
(ADI 2010 MC, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/09/1999, DJ 12-
04-2002 PP-00051 EMENT VOL-02064-01 PP-00086) 

 
Assim, vedada a instituição de alíquota progressiva no caso concreto, inviável a 

majoração pretendida para a contribuição incidente sobre a parcela dos proventos e 

vencimentos que excede o teto do RGPS.  

 
III.5. Inconstitucionalidade por ausência de causa suficiente e 
desvio de finalidade da majoração do tributo. Efeito de 
confisco do tributo. Vulneração do disposto nos art. 40, caput, 
150, IV, e 195 da CF. 
 

É fato notório que a majoração da contribuição social do servidor público ocorre 

dentro do pacote de ajuste fiscal do Governo Federal. Na prática, sua majoração não 

passa de uma forma de incrementar as burras estatais, impondo tal ônus em 

desconformidade com a Constituição Federal.  

 

Efetivamente, a contribuição previdenciária é tributo vinculado à atuação estatal, isto 

é, é tributo de natureza intrínseca, que existe em função da necessidade de custear 

serviços determinados ou benefícios específicos. Não é por outra razão que o art. 

167, inc. XI, da Constituição Federal de 1988, na redação dada pela EC n.º 20/98, 

também aplicável às contribuições previdenciárias dos servidores, por força do § 12 

do art. 40 da Lei Maior, diz: 
 
“Art. 167. São vedados: 
(...) 
XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e 
II, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201.” 
 

Por ser a contribuição previdenciária um tributo vinculado, sua majoração somente 

pode ocorrer como forma de custear, diretamente,  os benefícios. É o exato oposto do 

que ocorre agora: pretende-se majorar contribuição social para que o Governo 
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Federal faça “caixa”, viabilizando o ajuste fiscal pretendido. Tais situações, porém, de 

acordo com o sistema constitucional de financiamento do Estado, devem ser 

providas por impostos, não contribuições sociais.  

 

Se nova contribuição for criada, novo benefício deveria ser estendido.  

 

A Augusta Corte Pátria, ao analisar a ADIn n.° 790-4-DF-TP e declarar a 

inconstitucionalidade do art. 9°, da Lei n.º 8.162/91, fixou a linha mestra para 

interpretação do § 5° do art. 195, Lei Maior, entendendo que, da mesma forma não 

podem ser majorados os benefícios previdenciários sem majoração da fonte de 

custeio, também não se pode aumentar a fonte sem a majoração do benefício.  Nesse 

sentido, são os termos do voto do eminente relator: 
"A premissa de toda contribuição social é a necessidade de custeio da seguridade. Isto decorre 
das regras constantes dos artigos 194 e 195 do Diploma da República. A seguridade social é 
financiada por toda a socie-dade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos 
pro-venientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das 
contribuições sociais devidas por empregadores e traba-lhadores, bem como relativas à receita 
de concurso de prognósticos. À regra segundo a qual nenhum benefício da seguridade social 
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total, 
corresponde a relativa à exigibilidade de causa eficiente para a majoração, sob pena de esta 
última discrepar do móvel que lhe é próprio, ligado ao equilíbrio atuarial entre contribuições e 
benefícios, implicando, aí sim, um adicional sobre a renda do trabalhador." (grifou-se) 

 

Como explica o Ministro MARCO AURÉLIO, em seu voto, enquanto perdurou o veto 

presidencial sobre o § 2º do art. 231, da Lei n.º 8.112/90, ou seja, enquanto fixada pela 

lei a responsabilidade exclusiva do servidor sobre a aposentadoria, o sistema 

constitucional admitia o aumento da contribuição estabelecido pela Lei n.° 8.162/91. 

Uma vez restabelecida a responsabilidade integral do Tesouro, não mais se 

justificava. Nestes termos, foi declarada a inconstitucionalidade do art. 9°, da Lei n.° 

8.162/911.  

 

Posto tal entendimento da Corte Máxima acerca do Princípio do Equilíbrio Atuarial 

entre Contribuição e Benefício, nota-se a inconstitucionalidade da tribu-tação 

pretendida. Em primeiro lugar, porque a norma sob impugnação importa em nítido 

descompasso entre a elevação da contribuição social e a contrapartida de benefícios, 

sob pena de afronta ao § 5º do art. 195 da Constituição Federal:  
 
“Art. 195. (...) 

                                                 
1 Essa postura foi seguida pelo STF no julgamento da medida cautelar na ADIN 2010/DF, cuja ementa 

do acórdão registra: 
“O REGIME CONTRIBUTIVO É, POR ESSÊNCIA, UM REGIME DE CARÁTER EMINENTEMENTE 

RETRIBUTIVO. A QUESTÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL (CF, ART. 195, § 5°). CONTRIBUIÇÃO DE 
SEGURIDADE SOCIAL SOBRE PENSÕES E PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CAUSA SUFICIENTE. 

- Sem causa suficiente, não se justifica a instituição (ou a majoração) da contribuição de seguridade 
social, pois, no regime de previdência de caráter contributivo, deve haver, necessariamente, correlação entre 
custo e benefício. 

- A existência de estrita vinculação causal entre contribuição e benefício põe em evidência a correção da 
fórmula segundo a qual não pode haver contribuição sem benefício, nem benefício sem contribuição. Doutrina. 
Precedente do STF.” 
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 § 5º - Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou 
estendido sem a correspondente fonte de custeio total.” 
 

Ainda nesta linha do equilíbrio atuarial, cabe invocar o art. 40, caput, da Carta: 
 
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
Municípios, íncluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de 
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos 
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.” (sem grifos no original – redação dada pela EC 
41/2003) 
 

Para que houvesse majoração do custeio, deveria a reforma ser pre-cedida de análise 

atuarial, onde, de forma motivada e justificada, a administração funda-mentaria a 

adoção de novos percentual e base tributável.  

 

No momento em que este modelo atuarial não esteja definido, está-se diante de 

ausência de finalidade da exação, sendo oportunas as palavras de Ives Gandra 

Martins: 
 
“De qualquer forma, as contribuições especiais não podem ser cobradas, por sua vinculação, 

além dos custos necessários aos serviços e finalidades a que se destinam.”2 

 

Anterior à Emenda n.º 20/98, a Lei n.º 9.717/98, que dispõe sobre re-gras gerais para a 

organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos 

servidores, já prelecionava: 
 
“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, basea-dos em normas gerais de contabilidade e atuaria, de modo a 
garantir seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios: 
I – realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço, bem como de auditoria, por 
entidades independentes legalmente habilitadas, utilizando-se parâmetros gerais, para a 
organização e revisão do plano de custeio e benefícios;” (sem grifos no original) 
 

Não surpreende que tais recomendações não tenham sido atendidas, o que confirma 

a alegação de que se trata de uma exação sem finalidade, ou seja, CONFISCO.  

 
A utilização desmensurada de aumentos de arrecadação sem nenhum outro 

propósito que não diminuir gastos públicos retira do tributo sua finalidade última. O 

desconto da seguridade social não constitui uma forma de economia, mas uma forma 

de manutenção do regime de seguridade do servidor.  

 

Escapando de sua finalidade, o tributo se transforma em confisco, cuja proibição está 

expressamente contida no art. 150, da Constituição Federal: 
 
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contri-buinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) 
IV – utilizar tributo com efeito de confisco.” 
 

                                                 
2 Os Empréstimos..., op. cit., p. 105-106. 
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A definição de confisco não é fácil. Do parecer da lavra do advogado e assessor 

jurídico de entidades sindicais de servidores públicos PEDRO MAURÍCIO MACHADO, 

transcreve-se a seguinte passagem a respeito: 
 
“IVES GANDRA MARTINS admite a dificuldade de “definir o que seja confisco”. Sustentando, 
com grande acolhida, a propósito, duas linhas básicas para definição do ponto:  
a) que sempre que a tributação agregada retire a capacidade de o contribuinte se sustentar e se 
desenvolver (ganhos para suas necessidades essenciais e ganhos superiores ao atendimento 
destas necessidades para reinvestimento ou desenvolvimento) estar-se-á diante de confisco; 
b) que não se pode examinar o confisco “a partir de cada tributo, mas na universalidade de toda 
a carga tributária incidente sobre um único contribuinte. 
Adotados os critérios propostos pelo eminente tributarista e comen-tador da Constituição é mais 
do que evidente o efeitode confisco decorrente da sobretaxação. (...) Tomando-se apenas o que 
incide diretamente sobre o salário, tem-se que os servidores dos patarames menos baixos de 
remu-neração já contribuem diretamente com a alíquota máxima do imposto de renda pessoa 
física (27,5%) além da contribuição previdenciária comum de 11%. A estipulação do plus de 9% 
sobre os ganhos excedentes a R$ 1200,00, observada essa ”universalidade da carga tributária” 
importará com toda certeza, na retirada de sua capacidade de se sustentar e se desen-volver, ou 
seja, em que seus ganhos deixem de ser bastantes – nem se fala mais do reinvestimento e 
desenvolvimento pessoal – mas para o próprio atendimento de suas necessidades essenciais. 
(...) 
Esse conjunto de acréscimos tributários, somado ao conhecido con-gelamento dos vencimentos 
dos funcionários  públicos, há praticamente 4 anos, evidenciam o efeito de confisco 
constitucionalmente proibido.” 
 

O Supremo Tribunal Federal, abordando o tema na ADIn n.º 2010-2/DF, decidiu: 

 
“O REGIME CONTRIBUTIVO É, POR ESSÊNCIA, UM REGIME DE CARÁTER EMINENTEMENTE 
RETRIBUTIVO. A QUESTÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL (CF, ART. 195, § 5º). CONTRIBUIÇÃO DE 
SEGURIDADE SOCIAL SOBRE PENSÕES E PROVENTOS: AUSÊNCIA DE CAUSA SUFICIENTE. - 
Sem causa suficiente, não se justifica a instituição (ou a majoração) da contribuição de 
seguridade social, pois, no regime de previdência de caráter contributivo, deve haver, 
necessariamente, correlação entre custo e benefício. A existência de estrita vinculação causal 
entre contribuição e benefício põe em evidência a correção da fórmula segundo a qual não pode 
haver contribuição sem benefício, nem benefício sem contribuição. Doutrina. Precedente do STF.  
A CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM ATIVIDADE 
CONSTITUI MODALIDADE DE TRIBUTO VINCULADO. - A contribuição de seguridade social, 
devida por servidores públicos em atividade, configura modalidade de contribuição social, 
qualificando-se como espécie tributária de caráter vinculado, constitucionalmente destinada ao 
custeio e ao financiamento do regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo 
efetivo. Precedentes. (...) 
A TRIBUTAÇÃO CONFISCATÓRIA É VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. - A 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende cabível, em sede de controle normativo 
abstrato, a possibilidade de a Corte examinar se determinado tributo ofende, ou não, o princípio 
constitucional da não-confiscatoriedade consagrado no art. 150, IV, da Constituição. Precedente: 
ADI 1.075-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO (o Relator ficou vencido, no precedente mencionado, 
por entender que o exame do efeito confiscatório do tributo depende da apreciação individual de 
cada caso concreto). - A proibição constitucional do confisco em matéria tributária nada mais 
representa senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer pretensão governamental que 
possa conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do 
patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade 
da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de atividade 
profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais (educação, saúde e 
habitação, por exemplo). A identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da 
totalidade da carga tributária, mediante verificação da capacidade de que dispõe o contribuinte - 
considerado o montante de sua riqueza (renda e capital) - para suportar e sofrer a incidência de 
todos os tributos que ele deverá pagar, dentro de determinado período, à mesma pessoa política 
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que os houver instituído (a União Federal, no caso), condicionando-se, ainda, a aferição do grau 
de insuportabilidade econômico-financeira, à observância, pelo legislador, de padrões de 
razoabilidade destinados a neutralizar excessos de ordem fiscal eventualmente praticados pelo 
Poder Público. Resulta configurado o caráter confiscatório de determinado tributo, sempre que o 
efeito cumulativo - resultante das múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela mesma 
entidade estatal - afetar, substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e/ou os 
rendimentos do contribuinte. - O Poder Público, especialmente em sede de tributação (as 
contribuições de seguridade social revestem-se de caráter tributário), não pode agir 
imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da 
razoabilidade.  
A CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL POSSUI DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL 
ESPECÍFICA. - A contribuição de seguridade social não só se qualifica como modalidade 
autônoma de tributo (RTJ 143/684), como também representa espécie tributária essencialmente 
vinculada ao financiamento da seguridade social, em função de específica destinação 
constitucional. A vigência temporária das alíquotas progressivas (art. 2º da Lei nº 9.783/99), além 
de não implicar concessão adicional de outras vantagens, benefícios ou serviços - rompendo, 
em conseqüência, a necessária vinculação causal que deve existir entre contribuições e 
benefícios (RTJ 147/921) - constitui expressiva evidência de que se buscou, unicamente, com a 
arrecadação desse plus, o aumento da receita da União, em ordem a viabilizar o pagamento de 
encargos (despesas de pessoal) cuja satisfação deve resultar, ordinariamente, da arrecadação de 
impostos.  
RAZÕES DE ESTADO NÃO PODEM SER INVOCADAS PARA LEGITIMAR O DESRESPEITO À 
SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. - A invocação das razões de Estado - além de 
deslegitimar-se como fundamento idôneo de justificação de medidas legislativas - representa, 
por efeito das gravíssimas conseqüências provocadas por seu eventual acolhimento, uma 
ameaça inadmissível às liberdades públicas, à supremacia da ordem constitucional e aos valores 
democráticos que a informam, culminando por introduzir, no sistema de direito positivo, um 
preocupante fator de ruptura e de desestabilização político-jurídica. Nada compensa a ruptura da 
ordem constitucional. Nada recompõe os gravíssimos efeitos que derivam do gesto de 
infidelidade ao texto da Lei Fundamental. A defesa da Constituição não se expõe, nem deve 
submeter-se, a qualquer juízo de oportunidade ou de conveniência, muito menos a avaliações 
discricionárias fundadas em razões de pragmatismo governamental. A relação do Poder e de 
seus agentes, com a Constituição, há de ser, necessariamente, uma relação de respeito. Se, em 
determinado momento histórico, circunstâncias de fato ou de direito reclamarem a alteração da 
Constituição, em ordem a conferir-lhe um sentido de maior contemporaneidade, para ajustá-la, 
desse modo, às novas exigências ditadas por necessidades políticas, sociais ou econômicas, 
impor-se-á a prévia modificação do texto da Lei Fundamental, com estrita observância das 
limitações e do processo de reforma estabelecidos na própria Carta Política.  
A DEFESA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA REPRESENTA O ENCARGO MAIS RELEVANTE 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - O Supremo Tribunal Federal - que é o guardião da 
Constituição, por expressa delegação do Poder Constituinte - não pode renunciar ao exercício 
desse encargo, pois, se a Suprema Corte falhar no desempenho da gravíssima atribuição que lhe 
foi outorgada, a integridade do sistema político, a proteção das liberdades públicas, a 
estabilidade do ordenamento normativo do Estado, a segurança das relações jurídicas e a 
legitimidade das instituições da República restarão profundamente comprometidas. O inaceitável 
desprezo pela Constituição não pode converter-se em prática governamental consentida. Ao 
menos, enquanto houver um Poder Judiciário independente e consciente de sua alta 
responsabilidade política, social e jurídico-institucional.” 
(ADI 2010 MC, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/09/1999, DJ 12-
04-2002 PP-00051 EMENT VOL-02064-01 PP-00086) 

 
IV. Conclusão 
 

Os fundamentos supra reproduzidos evidenciam a viabilidade da discussão a 

respeito da constitucionalidade da medida provisória na parte em que majorou a 

alíquota de contribuição social do servidor público para quatorze por cento sobre a 
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parcela que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. 

Imprescindível, porém, a avaliação política pela categoria, seus dirigentes e 

assessores jurídicos a respeito da judicialização da questão no presente momento. 

 

É o parecer. 
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