
                                                                                                                                 

1 

Exma. Dra. Ministra Presidente do Supremo Tribunal Federal 
 
 

Medida Provisória nº 805/2017. Instituição de 
alíquota de contribuição progressiva para o 
financiamento do Regime Próprio de 
Previdência dos servidores integrantes dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 
Postergação das revisões salariais previstas 
para 2018 e 2019, decorrentes de acordos 
celebrados entre o Governo Federal e 
entidades representativas dos servidores. 
Modificação de dispositivos da Lei nº 8.112, de 
1990. 
Urgência e relevância. Inocorrencia. 
Impossibilidade de veiculação, por Medida 
Provisória, de matéria regulada por Emenda 
Constitucional promulgada no período entre 
janeiro de 1995 e setembro de 2001. 
Impossibilidade de Medida Provisória alterar 
direito previsto em norma legal recentemente 
aprovada pelo Congresso Nacional.  
Dispositivos constitucionais violados: artigos 5º, 
XXXVI, 62, caput, 62, § 1º, I, “c”, 62, § 1º, IV, 
150, II, 150, IV, 167, XI, 195, § 5º, 195, § 9º, e 
246 

 
Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em 

Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social – FENASPS, pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 78640026/0001-91, 
devidamente registrada no Cartório do 2º Ofício de Notas e Protestos do 
Distrito Federal, com sede no Edifício Venâncio V, Loja 28, SDS, Brasília/DF, 
por seus representantes legais regularmente constituídos (instrumento 
procuratório em anexo), comparece perante Vossas Excelências, com fulcro 
nos artigos 102, I, “a”, e 103, IX, parte final, da Carta da República, e no art. 20, 
IX, parte final, da Lei nº 9.868, de 1999, para propor a presente 

 

Ação Direta de Inconstitucionalidade, 
com pedido de medida cautelar 

 
Em face dos artigos 1º, 3º, 35, 36 e 37, da Medida Provisória nº 

805, de 30 de Setembro de 2017, que “Posterga ou cancela aumentos 
remuneratórios para os exercícios subsequentes, altera a Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, e a 
Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, quanto à alíquota da contribuição social 
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do servidor público e a outras questões”, estando a presente Ação Direta 
fundada seguintes razões de fato e de direito: 

 

Da legitimidade ativa para a propositura da 
presente Ação Direta de Inconstitucionalidade 

 
Consoante define o art. 103, IX, da Carta da República, c/c o art. 2º, 

IX, da Lei nº 9.868, de 1999, estão legitimadas para a propositura de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade perante esse Excelso Pretório, dentre outras, as 
confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional. 

 
Eis o dispositivo constitucional em apreço: 
 

“Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação 
declaratória de constitucionalidade: 
(...)  
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.” 
(grifamos) 

 
Destarte, conquanto o conceito de confederação não exija maiores 

digressões para se concluir quais entidades encontram-se albergadas sob este 
conceito, a expressão entidades de classe de âmbito nacional desde o início 
não se mostrou das mais precisas, o que fez com que esse Excelso Pretório 
houvesse que se debruçar diversas vezes sobre o assunto, até chegar à 
jurisprudência dominante atualmente, segundo a qual a correta interpretação a 
ser emprestada à expressão entidades de classe de âmbito nacional, é aquela 
que afirma como legitimadas para a propositura de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade todas as entidades que tenham esta abrangência 
territorial (congregando o mínimo de 9 entidades de âmbito estadual), 
representem uma determinada categoria ou segmento dotada da 
necessária homogeneidade, e cuja categoria ou segmento representado 
tenha interesse direto nas questões jurídicas que decorrem da norma tida 
como violadora da Constituição (pertinência temática). 

 
Neste ponto, aliás, é de destacar que a entidade nacional ora 

proponente não possui registro sindical junto ao Ministério do Trabalho, 
de modo que a sua feição jurídica equivale a de uma sociedade civil 
(associação) representativa de específico segmente de servidores públicos 
federais, no que se assemelha a outras entidades nacionais em relação às 
quais essa Corte vem reiteradamente reconhecendo legitimidade para a 
propositura da Ações Diretas de Inconstitucionalidade, como a Associação dos 
magistrados do Brasil e a Associação Nacional dos Membros do Ministério 
Público. 

 
Pois bem, eis o que preceitua o art. 4º, Incisos I, III e IX, do Estatuto 

da entidade nacional proponente: 
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“Art. 4º - A FENASPS tem como finalidade: 
(...) 
I – Unir todos os servidores na luta em defesa dos seus interesses e 
reivindicações imediatas e futuras, no plano econômico, social, cultural e 
políticos; 
(...) 
III – Desenvolver atividades e iniciativas na busca de solução para os 
problemas dos servidores, tendo em vista a melhoria de suas condições de 
trabalho e vida, agindo sempre na defesa dos interesses populares e na 
defesa de um serviço publico de boa qualidade, democratizado e eficiente; 
(...) 
IX – Representar perante o Governo Federal e as autoridades do poder 
Judiciário e do Poder Legislativo os interesses da categoria” 

 
Logo, como o fundamento para a propositura da presente Ação é 

exatamente o art. 103, IX, parte final, da Carta da República, mostra-se 
fundamental demonstrar que a entidade ora proponente preenche 
perfeitamente os requisitos definidos por esse Excelso Pretório, senão 
vejamos: 

 
a) O conceito de abrangência nacional 
 

Em que pese a expressão abrangência nacional não comportar 
maiores divergências no tocante à extensão territorial que pretende designar, 
força é reconhecer que essa Corte Constitucional vem definindo que não basta 
que o Estatuto da entidade assim se autoproclame, sendo imperioso que a 
entidade comprove possuir a ela filiadas pessoas físicas ou jurídicas sediadas 
em pelo menos 9 (nove) Estados, como se extrai do Acórdão exarado na ADIn 
nº 386, em que foi Relator o Ministro Sydney Sanches (Tribunal Pleno, DJ 
28.6.1991), senão vejamos: 

 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. 
ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL (ART. 103, IX, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). NÃO É ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO 
NACIONAL, PARA OS EFEITOS DO INCISO IX DO ART. 103 DA 
CONSTITUIÇÃO, A QUE SÓ REUNE EMPRESAS SEDIDAS NO MESMO 
ESTADO, NEM A QUE CONGREGA OUTRAS DE APENAS QUATRO 
ESTADOS DA FEDERAÇÃO. AÇÃO NÃO CONHECIDA, POR 
ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM". (destacamos) 
 

Também nesta direção o Acórdão exarado nos autos da ADIn nº 
912, em que foi Relator o Ministro Neri da Silveira (Tribunal Pleno, DJ de 
21.9.2001): 

 
“EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei federal nº 8.663, de 
14 de junho de 1993, que revogou o Decreto-Lei nº 869, de 12.12.1969, que 
estabelecia a inclusão da Educação Moral e Cívica como disciplina 
obrigatória nas escolas do País. 3. Inexiste prova da existência e 
funcionamento em outros Estados da entidade requerente. Exigência 
de organização da entidade em, no mínimo, nove Estados da 
Federação, conforme jurisprudência desta Corte. ADINs nºs 386 e 79. 4. 
Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, por falta de legitimidade 
ativa da autora, prejudicado o pedido cautelar. 
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Já por ocasião do julgamento da ADIn nº 3.153, em que foi Relator 
para o Acórdão o Ilustre Ministro Sepúlveda Pertence (Tribunal Pleno, DJ de 
09.09.2005), essa Excelsa Corte aprimorou seu anterior entendimento acerca 
das comentadas entidades de classe de âmbito nacional, passando a adotar a 
seguinte jurisprudência acerca do conceito: 

 
“EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: legitimação ativa: "entidade 
de classe de âmbito nacional": compreensão da "associação de 
associações" de classe: revisão da jurisprudência do Supremo Tribunal.  
1. O conceito de entidade de classe é dado pelo objetivo institucional 
classista, pouco importando que a eles diretamente se filiem os membros da 
respectiva categoria social ou agremiações que os congreguem, com a 
mesma finalidade, em âmbito territorial mais restrito.  
2. É entidade de classe de âmbito nacional - como tal legitimada à 
propositura da ação direta de inconstitucionalidade (CF, art 103, IX) - 
aquela na qual se congregam associações regionais correspondentes 
a cada unidade da Federação, a fim de perseguirem, em todo o País, o 
mesmo objetivo institucional de defesa dos interesses de uma 
determinada classe. 3. Nesse sentido, altera o Supremo Tribunal sua 
jurisprudência, de modo a admitir a legitimação das "associações de 
associações de classe", de âmbito nacional, para a ação direta de 
inconstitucionalidade.” (destacamos) 
 

Ora, consoante dispõe o art. 7º, do Estatuto da entidade-autora, a 
ela podem filiar-se sindicatos de âmbito estadual ou municipal, representativos 
da mesma categoria homogênea, ao passo que a fotocópia contendo a relação 
de entidades sindicais estaduais filiadas, também juntada à presente peça, 
comprova que a Federação possui a ela filados bem mais que 9 (nove) 
sindicatos de âmbito estadual, de modo que resta suprida a exigência de 
abrangência nacional nos termos em que esta é vista por esse Excelso 
Pretório. 

 
b) O conceito de entidade de classe 

 
No que pertine ao conceito de entidade de classe, esse Supremo 

Tribunal vem sufragando o entendimento de que são aquelas que congregam 
uma categoria ou setor claramente definido, dotadas por isso da necessária 
homogeneidade, aspectos este que se consolida a partir da comunhão e 
identidade de valores, constituindo o fator necessário de conexão entre os seus 
integrantes, conforme ficou evidenciado no Acórdão exarado nos autos da 
ADIn nº 15-2, em que foi Relator o Ministro Sepúlveda Pertence (Tribunal 
Pleno, DJ 31.8.2007). 

 
Em outras palavras, para que uma entidade de classe seja assim 

considerada, entende esse Excelso Pretório que sua atuação há de estar 
voltada à defesa dos interesses de um específico segmento, sendo descabido 
albergar sob este conceito entidades que representam variados extratos 
sociais, profissionais ou econômicos, haja vista não só a sua heterogeneidade, 
como também a dificuldade em se verificar, em casos tais, a necessária 
pertinência temática, sobre a qual falaremos em seguida. 
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Neste ponto cumpre frisar que o Estatuto da FENASPS, cuja 
fotocópia é juntada à presente peça, deixa patente que a entidade representa 
uma categoria bem definida de servidores públicos federais, organizada em 
torno da carreira relativa aqueles que atuam na execução das políticas de 
Seguridade Social - na dimensão utilizada pelo art. 195, da CF -, razão pela 
qual fica clara a identidade de interesses entre estes integrantes, com oi que se 
tem por suprida a exigência a que se referem as decisões judiciais acima 
transcritas. 

 
c) A pertinência temática 

 
Conquanto a pertinência temática não constitua exigência expressa 

para a legitimação das entidades habilitadas ao ajuizamento de Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade, esse Excelso Pretório vem exigindo a comprovação 
da presença do necessário liame entre os dispositivos legais tidos por 
violadores da Constituição, e os interesses da categoria ou segmento 
representada pela entidade de classe de âmbito nacional. 

 
Neste sentido, temos que desde o julgamento da ADIn nº 15-2, em 

que foi Relator o Ministro Sepúlveda Pertence (Tribunal Pleno, DJ 31.8.2007), 
esse Excelso Pretório já havia consagrado o seguinte entendimento, ao 
reconhecer a legitimidade da entidade proponente: 

 
“Presença da relação de pertinência temática, pois o pagamento da 
contribuição criada pela norma impugnada incide sobre as empresas cujos 
interesses, a teor do seu ato constitutivo, a requerente se destina a 
proteger.” 

 
Em outras palavras, haveria uma intima relação entre a citada 

pertinência temática e a necessária homogeneidade da entidade nacional, eis 
que naquelas situações em que a entidade em questão representa interesses 
de segmentos mais amplos e heterogêneos seria impossível apurar, com a 
necessária certeza, que todos os seus representados têm efetivo interesse na 
propositura da Ação Direta. 

 
Nesta direção o Acórdão exarado na ADIn nº 3.413, Relator Ministro 

Marco Aurélio (Tribunal Pleno, DJ de 29.7.2011): 
 

“LEGITIMIDADE – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – 
ASSOCIAÇÃO DE ÂMBITO NACIONAL – SEGMENTOS CONGREGADOS. 
O fato de a associação requerente congregar diversos segmentos 
existentes no mercado não a descredencia para a propositura da ação 
direta de inconstitucionalidade – evolução da jurisprudência. ADIN – 
LEGITIMIDADE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA. Surge a pertinência 
temática, presente ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade 
por associação, quando esta congrega setor econômico que é 
alcançado, em termos de tributo, pela norma atacada. PROCESSO 
OBJETIVO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ATUAÇÃO 
DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. Consoante dispõe a norma imperativa 
do § 3º do artigo 103 da Constituição Federal, incumbe ao Advogado-Geral 
da União a defesa do ato ou texto impugnado na ação direta de 



                                                                                                                                 

6 

inconstitucionalidade, não lhe cabendo emissão de simples parecer, a ponto 
de vir a concluir pela pecha de inconstitucionalidade. TRIBUTO – 
BENEFÍCIO – ALÍNEA “G” DO INCISO XII DO § 2º DO ARTIGO 155 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Discrepa do que previsto nesse preceito, a 
remeter a lei complementar, a concessão de benefício tributário a certo 
segmento econômico de forma a implicar tratamento diferenciado presente 
a localização do contribuinte.” 

 
Isso não significa, entretanto, que a pertinência temática exija que a 

norma a ser impugnada atinja apenas a categoria representada pela entidade 
autora, bastando apenas que esta categoria ou segmento seja uma das 
atingidas, conforme se colhe da Questão de Ordem na ADI nº 1.282, em que 
foi Relator o Ministro Sepúlveda Pertence (Tribunal Pleno, DJ 29.11.2002):  
 

“EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: idoneidade do objeto: 
decreto não regulamentar. Tem-se objeto idôneo à ação direta de 
inconstitucionalidade quando o decreto impugnado não é de caráter 
regulamentar de lei, mas constitui ato normativo que pretende derivar o seu 
conteúdo diretamente da Constituição. II. Ação direta de 
inconstitucionalidade: pertinência temática. 1. A pertinência temática, 
requisito implícito da legitimação das entidades de classe para a ação 
direta de inconstitucionalidade, não depende de que a categoria 
respectiva seja o único segmento social compreendido no âmbito 
normativo do diploma impugnado. 2. Há pertinência temática entre a 
finalidade institucional da CNTI - Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Indústria - e o decreto questionado, que fixa limites à remuneração dos 
empregados das empresas estatais de determinado Estado, entre os quais 
é notório haver industriários. III. Ação direta de inconstitucionalidade: 
identidade do objeto com a de outra anteriormente proposta: apensação. 
(ADI-QO 1282, Rel: Min. Sepúlveda Pertence, DJ 29/11/2002)” (grifamos) 

 
Na mesma direção o Acórdão relativo à ADIn nº 2.797, Relator 

Ministro Sepúlveda Pertence (Tribunal Pleno, DJ de 19.12.2006): 
 

“EMENTA: I. ADIn: legitimidade ativa: "entidade de classe de âmbito 
nacional" (art. 103, IX, CF): Associação Nacional dos Membros do Ministério 
Público - CONAMP  
1. Ao julgar, a ADIn 3153-AgR, 12.08.04, Pertence, Inf STF 356, o 
plenário do Supremo Tribunal abandonou o entendimento que excluía 
as entidades de classe de segundo grau - as chamadas "associações 
de associações" - do rol dos legitimados à ação direta. 2. De qualquer 
sorte, no novo estatuto da CONAMP - agora Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público - a qualidade de "associados efetivos" ficou 
adstrita às pessoas físicas integrantes da categoria, - o que basta a 
satisfazer a jurisprudência restritiva-, ainda que o estatuto reserve às 
associações afiliadas papel relevante na gestão da entidade nacional. II. 
ADIn: pertinência temática. Presença da relação de pertinência temática 
entre a finalidade institucional das duas entidades requerentes e os 
dispositivos legais impugnados: as normas legais questionadas se 
refletem na distribuição vertical de competência funcional entre os órgãos 
do Poder Judiciário - e, em conseqüência, entre os do Ministério Público . 
(...)” (destaque nosso) 

 
Ora, se atentarmos para os dispositivos que a presente Ação Direta 

pretende ver reconhecidos como inconstitucionais (artigos 1º, 3º, 35, 36 e 37, 
da MP nº 805, de 2017), e cotejarmos seus respectivos conteúdos com a 



                                                                                                                                 

7 

categoria representada pela entidade nacional ora proponente (servidores 
públicos federais da área da Seguridade Social), facilmente perceberemos a 
pertinência temática exigida pelos precedentes jurisprudenciais mencionados 
alhures. 

 
Com efeito, o art. 1º, dispõe sobre a postergação de uma revisão 

salarial deferida aos médicos da Carreira da Seguridade Social, da Saúde e do 
Trabalho, instituída pela Lei nº 12.702, de 2012; o art. 3º, determina a 
postergação de uma revisão salarial deferida por lei aos médicos peritos e 
supervisores médicos do INSS, integrantes das Carreiras de Perito-Médico 
Previdenciário e de Supervisor Médico Pericial, instituídas pela Lei nº 11.907, 
de 2007; e o art. 37 dispõe sobre a instituição da alíquota progressiva de 14% 
(quatorze por cento), destinada ao financiamento do Regime Próprio de 
Previdência Social dos servidores públicos federais, todas medidas que 
atingem a categoria representada pela FENASPS, conforme se extrai do seu 
Estatuto. 

 
Assim, uma vez que resta inequívoco o interesse dos integrantes da 

categoria representada pela Federação-autora no questionamento sobre a 
constitucionalidade dos dispositivos legais em tela, afigura-se patente a 
demonstração da pertinência temática exigida pela o reconhecimento da 
legitimidade da entidade-autora. 

 
Em suma, a correta interpretação a ser emprestada ao disposto no 

art. 103, IX, da Carta da República, em particular no que toca ao uso da 
expressão entidades de classe de âmbito nacional, é aquela que afirma como 
legitimadas para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade todas as 
entidades que tenham esta abrangência territorial (congregando o mínimo de 9 
entidades de âmbito estadual), representem uma determinada categoria ou 
segmento dotada da necessária homogeneidade, e cuja categoria ou segmento 
representado tenha interesse direto nas questões jurídicas que decorrem da 
norma tida como violadora da Constituição (pertinência temática). 

 
Assim, uma vez presentes estes pressupostos, desimporta a 

denominação adotada pela entidade nacional em questão (se associação, 
federação, conselho profissional de âmbito nacional, ou outra qualquer), como 
se colhe dos seguintes julgados: 

 
“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 149, § 
1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (ALTERADO PELA EMENDA 
CONSTITUCIONAL N. 41/2003). 1. A norma que fixa alíquota mínima 
(contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos na União) para a 
contribuição a ser cobrada pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do 
regime previdenciário de que trata o art. 40 da Constituição da República 
não contraria o pacto federativo ou configura quebra de equilíbrio atuarial. 2. 
A observância da alíquota mínima fixada na Emenda Constitucional n. 
41/2003 não configura quebra da autonomia dos Estados Federados. O art. 
201, § 9º, da Constituição da República, ao estabelecer um sistema geral de 
compensação, há ser interpretado à luz dos princípios da solidariedade e da 
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contributividade, que regem o atual sistema previdenciário brasileiro. 3. 
Ação julgada improcedente.” 
(ADIn nº 3.138/DF, proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros – 
AMB, em que foi Relatora a Ministra Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ, 
13.02.2012): 
 
“EMENTA: Provimento de Tribunal de Justiça que proíbe os juízes de se 
ausentarem das comarcas, sob pena de perda de subsídios: matéria 
reservada à Lei Complementar. Procedência da ação direta para declarar a 
inconstitucionalidade formal do provimento impugnado.” 
(ADI 3053, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, 
julgado em 11/11/2004, DJ 17-12-2004) 
 
“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LEGITIMIDADE 
ATIVA DA ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS-AMB. 
VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO MODELO 
FEDERAL. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. FUNÇÃO FISCALIZADORA: 
LIMITAÇÃO AOS ATOS DO PODER EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA 
SIMETRIA. INOBSERVÂNCIA. 1. Tem legitimidade ativa ad causam a 
Associação dos Magistrados do Brasil - AMB, uma vez que os textos 
impugnados promovem vinculação de vencimentos entre os auditores do 
Tribunal de Contas do Estado e os juízes do Tribunal de Alçada, 
evidenciando o interesse corporativo da entidade. 2. Vencimentos. 
Equiparação e vinculação de remuneração. Inconstitucionalidade, 
excetuadas situações especialmente previstas no próprio Texto 
Constitucional. Percepção dos vencimentos em virtude do exercício do 
cargo em substituição. Acumulação de vencimentos não-caracterizada. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Inconstitucionalidade tão-só da 
expressão "e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, os 
dos Juízes do tribunal de Alçada", contida no § 2ºdo artigo 74 da 
Constituição estadual. 3. Poder Legislativo. Função fiscalizadora. Conforme 
prevê o artigo 49, X, da Constituição Federal, a função fiscalizadora do 
Poder Legislativo está restrita aos atos do Poder Executivo. Não-
observância ao princípio da simetria. Inconstitucionalidade da expressão 
"sobre fatos relacionados a cada um deles", inserida no inciso XX do artigo 
53 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que não foi acolhida 
pela maioria, prevalecendo o posicionamento de se conferir à norma 
interpretação conforme a Constituição, para excluir do seu alcance os atos 
jurisdicionais. Ressalva de ponto de vista do Relator. Ação direta de 
inconstitucionalidade parcialmente procedente.” 
(ADI 134, Relator(a):  Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 
25/03/2004, DJ 03-09-2004) 

 
Com efeito, se conforme vimos anteriormente esse Excelso Pretório 

vem admitindo reiteradamente – e de forma acertada, concessa máxima vênia -
, a legitimidade da Associação dos Magistrados do Brasil e da Associação 
Nacional dos Membros do Ministério Público (para ficarmos em apenas dois 
exemplos de maior significado), na propositura de Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade fundadas no que dispõe o art. 103, IX, da Carta da 
República, reconhecendo nelas a perfeita sintonia com os conceitos 
empregados para a definição do que sejam entidades de classe de âmbito 
nacional. 

 
Logo, não nos parece haver razões para que essa Excelsa Corte 

não adote estes mesmos precedentes em relação à entidade nacional ora 
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proponente, muito menos em razão desta haver adotado a denominação de 
federação, eis que ao fim e ao cabo constitui-se em inequívoca associação 
civil. 

 

Os dispositivos constitucionais violados 
 
Conforme é do conhecimento público, no último dia 30 de outubro o 

Presidente da República fez publicar a Medida Provisória nº 805, que “Posterga 
ou cancela aumentos remuneratórios para os exercícios subsequentes, altera a 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais, e a Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, quanto à alíquota 
da contribuição social do servidor público e a outras questões” 

 
Eis o que definem os dispositivos questionados: 
 

“Art. 1o  O Anexo XLV à Lei no 12.702, de 7 de agosto de 2012, fica com a 
eficácia postergada quanto aos seus efeitos financeiros ainda não 
implementados e passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo 
I a esta Medida Provisória.” 
 
“Art. 3o  Os Anexos XV e XVI à Lei no 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, 
ficam com a eficácia postergada quanto aos seus efeitos financeiros ainda 
não implementados e passam a vigorar, respectivamente, na forma 
dos Anexos IV e V a esta Medida Provisória.” 
 
“Art. 35.  A Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com 
as seguintes alterações: 
“Art. 54. A ajuda de custo corresponderá ao valor de um mês de 
remuneração do servidor na origem ou, na hipótese do caput do art. 56, ao 
valor de uma remuneração mensal do cargo em comissão.” (NR) 
“Art. 60-A.  O auxílio-moradia consiste no ressarcimento de despesas 
comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com 
meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira, no prazo de até 
dois meses após a comprovação da despesa pelo servidor.” (NR) 
“Art. 60-D.  O valor mensal do auxílio-moradia é limitado a vinte e cinco por 
cento do valor do cargo em comissão, da função de confiança ou do cargo 
de Ministro de Estado ocupado. 
....................................................................................... 
§ 2

o
  O valor do auxílio-moradia será reduzido em vinte e cinco pontos 

percentuais a cada ano, a partir do segundo ano de recebimento, e deixará 
de ser devido após o quarto ano de recebimento. 
§ 3

o
  O prazo de que trata o § 2

o
 não terá sua contagem suspensa ou 

interrompida na hipótese de exoneração ou mudança de cargo ou função. 
§ 4

o
  Transcorrido o prazo de quatro anos após encerrado o pagamento do 

auxílio-moradia, o pagamento poderá ser retomado se novamente vierem a 
ser atendidos os requisitos do art. 60-B.” (NR) 
“Art. 60-E.  No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel 
funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio-moradia 
poderá ser mantido por um mês, limitado ao valor pago no mês anterior.” 
 
“Art. 36.  Não serão considerados os períodos anteriores a 1o de janeiro de 
2017 na contagem dos prazos dispostos nos § 2o e § 4o do art. 60-D da Lei 
no 8.112, de 1990.” 
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“Art. 37.  A Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
“Art. 4

o
  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. 
§ 1

o
  (...) 

VI - o auxílio pré-escolar; 
(...) 
XXV - o adicional de irradiação ionizante. 
(...) 
§ 3

o
  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. 5

o
  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.” 
 

Data vênia, referidas iniciativas legislativas implicam na violação 
formal e material de diversos dispositivos constitucionais, como ocorre em 
relação ao disposto nos artigos 5º, XXXVI; 62, caput; 62, § 1º, I, “c”; 62, § 1º, 
IV; 150, II; 150, IV; 167, XI; 195, § 5º; 195, § 9º; e 246, sobre os quais 
passaremos a discorrer mais detalhadamente: 

 
1. Inconstitucionalidades formais relacionadas à instituição da alíquota 

contributiva de 14% (quatorze por cento). 
 
Assim definem os artigos 37 e 38, da MP nº 805, de 2017: 
 

“Art. 37.  A Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
“Art. 4

o
  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. 
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§ 1
o
   - Entende-se como base de contribuição o vencimento do 

cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter 
individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas: 
VI - o auxílio pré-escolar; 
(...) 
XXV - o adicional de irradiação ionizante. 
(...) 
§ 3

o
  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.” 
“Art. 5

o
  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.” (grifamos) 
 
“Art. 38.  O aumento de contribuição social previsto neste Capítulo somente 
produzirá efeitos a partir de 1o de fevereiro de 2018.” (os destaques são 
nossos) 

 
Veja-se, neste ponto, que as referências temporais utilizadas pela 

proposta legislativa em questão guardam relação com a data de ingresso de 
cada servidor no respectivo ente público, excluindo da progressividade 
contributiva aqueles: 

 
a) cujo ingresso no serviço público haja ocorrido após a perfeita 

instituição dos regimes de previdência complementar do Poder Executivo, 
do Poder Legislativo e do Poder Judiciário (respectivamente em 4 de fevereiro 
de 2012, em 7 de maio de 2013, e em 14 de outubro de 2013), exclusão esta 
que se deve ao fato destes servidores terem suas aposentadorias pelo Regime 
Próprio limitadas ao “teto” do RGPS, hoje no valor de R$ 5.531,31 (cinco mil, 
quinhentos e trinta e um reais e trinta e um centavos), de sorte que a alíquota 
progressiva em questão acaba por não alcança-los, eis que relativa apenas às 
remunerações, proventos ou pensões que ultrapassarem este “teto”; 

 
b) cujo ingresso no serviço público haja ocorrido em datas 

anteriores às mencionadas acima - e que por isso mesmo não estariam 
submetidos ao “teto” de R$ 5.531,31 -, mas que hajam optado, ou venham a 
optar, pela migração ao respectivo FUNPRESP, o que deixa patente a clara 
intenção governamental de aproveitar-se da absurda majoração da referida 
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alíquota para 14% (quatorze por cento) para que disto resulte um estímulo à 
migração de servidores para o modelo de previdência complementar; 

 
Pois bem, feitos estes esclarecimentos iniciais vejamos o que 

dispõem os artigos 62 e 246, da Constituição Federal, com as redações que 
lhes foram emprestadas pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001: 

 
“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.  
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 
I – relativa a:  
(...) 
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a 
garantia de seus membros;” 
 
“Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de 
artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda 
promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, 
inclusive.” (destacamos) 

 
Data vênia, conquanto não seja possível desprezar que a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se inclinando a afastar a 
intromissão do Poder Judiciário nos subjetivos aspectos relacionados à 
relevância e oportunidade para a edição de Medidas Provisórias por parte do 
Chefe do Poder Executivo - restringindo esta interferência (quando muito), à 
análise sobre a necessária urgência da veiculação da matéria legislativa 
através deste meio -, não parece restar dúvidas de que no presente caso é 
patente a falta de relevância e urgência, a demonstrar a 
inconstitucionalidade formal de que se reveste a Medida Provisória em análise. 

 
Com efeito, sabendo-se que a atual alíquota de 11% (onze por 

cento) vigora desde pelo menos o mês de fevereiro de 2004, ou seja, há mais 
de 20 (vinte) anos, e tendo-se em conta que neste longo período nenhum 
Projeto de Lei intentou sua modificação ou majoração, parece evidente que a 
alegação de urgência e relevância se dilui completamente, deixando a nú que a 
medida proposta visa apenas e tão somente fazer um “aceno ao mercado”, 
procurando passar a impressão de que o Governo está adotando medidas 
tendentes a aumentar sua arrecadação e combater o propalado déficit fiscal, o 
que de resto poderia perfeitamente ser feito através do envio de Projeto de Lei 
normal ao Congresso Nacional. 

 
Demais disso é de ver que a MP em tertúlia se impõe a todos os 

servidores públicos federais, aí incluídos os servidores dos Poderes Executivo, 
Legislativo, Judiciário e Ministério Público, os 2 (dois) últimos protegidos pelo 
disposto no art. 62, § 1º, I, “c” da Carta Constitucional, que veda o uso de 
Medida Provisória para dispor de matéria relacionada à carreira e a garantia de 
seus membros, o que certamente inclui não só o direito à aposentadoria, mas 
também as contribuições sociais a serem por eles vertidas para o 
financiamento deste direito. 
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Logo, há aqui outra inconstitucionalidade formal, passível de controle 
pelo Poder Judiciário. 

 
Por fim, mas não menos relevante, deve-se ter em conta que a 

Emenda Constitucional nº 32, de 2001, veio dar nova redação ao suso 
transcrito art. 246, da Lei Maior, fazendo-o com o objetivo de proibir o uso de 
Medidas Provisórias para regulamentar dispositivo constitucional cuja 
redação tenha sido alterada por meio de Emendas Constitucionais 
promulgadas entre 1º de janeiro de 1995 e 11 de setembro de 2001 (data 
da sua promulgação). 

 
Eis o dispositivo constitucional em questão: 
 

“Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de 
artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de 
emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação 
desta emenda, inclusive.” (destacamos) 

 
Destarte, não há dúvidas de que apenas com a edição da Emenda 

Constitucional nº 20, de 16 de fevereiro de 1998, o regime previdenciário dos 
servidores públicos assumiu feição claramente contributiva (o que inocorria 
no ordenamento constitucional anterior), como se pode ver do simples 
cotejamento entre a original redação do citado art. 40, e a redação que lhe foi 
dada pela EC 20/1998, respectivamente: 

 
“Art. 40. O servidor será aposentado: 
(...) 
 
"Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, 
é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o 
disposto neste artigo.” (destacamos) 

 
Pois bem, ato contínuo à promulgação da EC nº 20, de 16 de 

dezembro de 1998, era sancionada a Lei nº 9.783, de 28 de janeiro de 1999, 
assim dispondo em seu art. 1º: 

 
“Art. 1o A contribuição social do servidor público civil, ativo e inativo, e dos 
pensionistas dos três Poderes da União, para a manutenção do regime de 
previdência social dos seus servidores, será de onze por cento, incidente 
sobre a totalidade da remuneração de contribuição, do provento ou da 
pensão.” (destacamos) 

 
Não devem restar dúvidas, assim, de que a fixação do caráter 

contributivo da aposentadoria dos servidores públicos remonta à Emenda 
Constitucional nº 20, de 16 de fevereiro de 1998, ao passo que o 
estabelecimento da alíquota contributiva de 11% (onze por cento) - já sob esta 
nova roupagem -, se deu através da Lei nº 9.783, de 28 de janeiro de 1999. 
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Ou seja, tudo dentro do período a que se refere o art. 246, da 
Carta da República, na redação que lhe foi dada pel EC nº 32, de 2001. 

 
Com efeito, sabendo-se que o art. 246, da Carta Magna (já sob a 

redação que lhe foi dada pela EC nº 32, de 2001), estabelece clara limitação 
ao poder de tributar, impedindo peremptoriamente que o Poder Executivo se 
utilize de Medidas Provisórias para regular matéria alterada por Emenda 
Constitucional cuja promulgação haja se dado no período compreendido entre 
1º de janeiro de 1995 e 11 de setembro de 2001 - como é indubitavelmente o 
caso da EC nº 20, de 1998 -, e tendo-se em conta que o art. 37, da MP nº 
805/2017, tem por objetivo exatamente alterar a regulamentação da 
contribuição social nascida sob os auspícios da citada EC nº 20/1998, a 
inconstitucionalidade formal que daí é resulta é cristalina! 

 
2. Inconstitucionalidades formais relativas à postergação das 

concessões salariais previstas para os anos de 2018 e 2019 
 
Neste ponto voltemos novamente ao que disciplina o art. 62, § 1º, IV, 

da Carta da República: 
 

“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.  
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 
(...) 
IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso 
Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.” 

 
Destarte, ainda que o suso transcrito art. 62, IV, se refira a Projeto 

de Lei que haja sido aprovado pelo Congresso Nacional e esteja apenas 
pendente da respectiva sanção ou veto de parte do Presidente da República, 
não resta dúvidas de que o espírito de tal dispositivo é o de limitar a 
apresentação (por via de Medida Provisória), de matéria legislativa 
recentemente abordada pelo Poder Legislativo. 

 
É o caso, para ficarmos em apenas alguns exemplos, das Leis nºs 

13.324, de 29 de julho de 2016, 13.328, de 29 de julho de 2016, 13.464, de 10 
de julho de 2017, todas de iniciativa do Poder Executivo, e que foram 
remetidas à apreciação pelo Congresso Nacional através da apresentação de 
Projetos de Lei ou de Medidas Provisórias no ano de 2016 ou já em 2017. 

 
Este aspecto – de apresentação de nova proposta legislativa sobre 

matéria que recentemente tramitou no Poder Legislativo por iniciativa do 
próprio Poder Executivo -, não só retira por completo a relevância e urgência 
que deveriam revestir a propositura de tal Medida Provisória, como se 
confronta com a restrição imposta pelo art. 62, § 1º, IV, da Carta Magna, que 
como já dito visa exatamente limitar iniciativas do Poder Executivo em sua 
função legislativa provisória, o que de resto compromete os princípios da 
separação e independência entre os Poderes. 
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Também por isso se demonstra a presença de inconstitucionalidade 
formal nas matérias veiculadas pelos artigos 1º a 34, da MP nº 805/2017. 

 
3. Inconstitucionalidade formal atinente às modificações impostas à Lei 

nº 8.112, de 1990. 
 
Assim vieram definir os artigos 35 e 36, da MP nº 805, de 2017: 
 

“Art. 35.  A Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com 
as seguintes alterações: 
“Art. 54. A ajuda de custo corresponderá ao valor de um mês de 
remuneração do servidor na origem ou, na hipótese do caput do art. 56, ao 
valor de uma remuneração mensal do cargo em comissão.” (NR) 
“Art. 60-A.  O auxílio-moradia consiste no ressarcimento de despesas 
comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com 
meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira, no prazo de até 
dois meses após a comprovação da despesa pelo servidor.” (NR) 
“Art. 60-D.  O valor mensal do auxílio-moradia é limitado a vinte e cinco por 
cento do valor do cargo em comissão, da função de confiança ou do cargo 
de Ministro de Estado ocupado. 
(...) 
§ 2

o
  O valor do auxílio-moradia será reduzido em vinte e cinco pontos 

percentuais a cada ano, a partir do segundo ano de recebimento, e deixará 
de ser devido após o quarto ano de recebimento. 
§ 3

o
  O prazo de que trata o § 2

o
 não terá sua contagem suspensa ou 

interrompida na hipótese de exoneração ou mudança de cargo ou função. 
§ 4

o
  Transcorrido o prazo de quatro anos após encerrado o pagamento do 

auxílio-moradia, o pagamento poderá ser retomado se novamente vierem a 
ser atendidos os requisitos do art. 60-B.” (NR) 
“Art. 60-E.  No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel 
funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio-moradia 
poderá ser mantido por um mês, limitado ao valor pago no mês anterior.” 
 
“Art. 36.  Não serão considerados os períodos anteriores a 1o de janeiro de 
2017 na contagem dos prazos dispostos nos § 2o e § 4o do art. 60-D da Lei 
no 8.112, de 1990.” 

 
Com efeito, a simples leitura dos dispositivos em questão deixa 

patente a falta de relevância e urgência, a ensejar sua veiculação através de 
Medida Provisória, eis que trata-se de matéria administrativa de uso cotidiano, 
ocorrente pelo menos desde o ano de 1990, o que demonstra cabal desprezo 
do Chefe do Poder Executivo às limitações e exigências impostas pelo art. 62, 
caput, da Carta da República. 

 
4. Inconstitucionalidades materiais relacionadas à instituição da alíquota 

contributiva progressiva de 14% (quatorze por cento). 
 
Vejamos uma vez mais o que veio definir o art. 37, da Medida 

Provisória nº 805/2017, ao dar nova redação ao art. 4º, da Lei nº 10.887, de 
2004: 

 
“Art. 4o - A contribuição social do servidor público ativo de quaisquer dos 
Poderes da União, incluídas as suas autarquias e fundações, para a 
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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.” 

 
Fica claro, assim, que a debatida MP nº 805/2017 cria uma nova 

alíquota de contribuição social, incidente sobre as remunerações, proventos ou 
pensões situados acima do “teto” do RGPS, hoje de R$ 5.531,31 (cinco mil, 
quinhentos e trinta e um reais e trinta e um centavos), de tal sorte que um 
servidor que detenha remuneração de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por 
exemplo, pagará 11% até o “teto” do RGPS (R$ 608,44) e 14% sobre o valor 
da remuneração que ultrapassar este montante (R$ 345,61), resultando numa 
contribuição acumulada de R$ 954,05 (novecentos e cinquenta e quatro reais e 
cinco centavos). 

 
Trata-se, portanto, de clara progressividade contributiva, a impor 

aos servidores de maior renda uma contribuição social proporcionalmente 
maior que aquela devida pelos servidores de menor renda, o que contraria 
frontalmente o que dispõem os artigos 150, II, e 195, § 9º, da Carta Magna, 
assim redigidos, respectivamente: 

 
“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.” 

 
Com efeito, o art. 195, § 9º, da Carta da República expressamente 

prevê aquelas hipóteses em que ao legislador será dado criar alíquotas 
progressivas para o financiamento da seguridade social, nelas não estando 
contemplada a progressividade em razão da remuneração do segurado. 

 
Destarte, a questão em apreço já mereceu análise por parte do 

Supremo Tribunal Federal, como se colhe do Acórdão exarado nos autos do 
Recurso Extraordinário nº 396.411 (Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda 
Turma, Dje de 12.11.2010): 

 
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE 
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA 
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DECISÃO AGRAVADA. CAUSA DE REJEIÇÃO DO RECURSO. 
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO 
CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ESTADO DO PARANÁ. 
PARANÁPREVIDÊNCIA. LEI 12.398/1998. PROGRESSIVIDADE. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. É dever da recorrente impugnar todos os 
fundamentos capazes, isoladamente, de manter a decisão agravada. A 
inobservância do dever acarreta a rejeição do recurso (art. 317, § 1º do 
RISTF). 2. Para as contribuições sociais destinadas ao custeio da 
previdência, a adoção de alíquotas progressivas depende de 
autorização constitucional expressa. “Progressividade” não se limita ao 
escalonamento do cálculo do tributo em função do tempo, mas também 
abrange a exasperação da carga tributária com base na capacidade 
contributiva, na seletividade, na essencialidade ou na função social da 
propriedade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 

 
E ainda na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.010 (Rel. Min. 

Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 30/09/1999, DJ 12-04-2002): 
 

“(...) 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). (...)” 

 
Na mesma direção o Acórdão exarado na ADC nº 8, em que foi 

Relator o MInistro Celso de Mello (Tribunal Pleno, DJ de 4.4.2003): 
 

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE - PROCESSO 
OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - A NECESSÁRIA 
EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL COMO PRESSUPOSTO DE 
ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
CONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO CONHECIDA.  
(...) 
O ordenamento constitucional brasileiro - ressalvada a hipótese prevista no 
art. 195, § 4º, da Constituição - não submeteu, ao domínio normativo da lei 
complementar, a instituição e a majoração das contribuições sociais a que 
se refere o art. 195 da Carta Política. - Tratando-se de contribuição incidente 
sobre servidores públicos federais em atividade - a cujo respeito existe 
expressa previsão inscrita no art. 40, caput, e § 12, c/c o art. 195, II, da 
Constituição, na redação dada pela EC 20/98 - revela-se legítima a 
disciplinação do tema mediante simples lei ordinária. Precedente: ADI 
2.010-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO. As contribuições de seguridade 
social - inclusive aquelas que incidem sobre os servidores públicos federais 
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em atividade -, embora sujeitas, como qualquer tributo, às normas gerais 
estabelecidas na lei complementar a que se refere o art. 146, III, da 
Constituição, não dependem, para o específico efeito de sua instituição, da 
edição de nova lei complementar, eis que, precisamente por não se 
qualificarem como impostos, torna-se inexigível, quanto a elas, a utilização 
dessa espécie normativa para os fins a que alude o art. 146, III, "a", 
segunda parte, da Carta Política, vale dizer, para a definição dos 
respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Precedente: 
RTJ 143/313-314. A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO ADMITE A 
INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL SOBRE 
INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO. - A Lei nº 9.783/99, ao dispor 
sobre a contribuição de seguridade social relativamente a pensionistas e a 
servidores inativos da União, regulou, indevidamente, matéria não 
autorizada pelo texto da Carta Política, eis que, não obstante as 
substanciais modificações introduzidas pela EC 20/98 no regime de 
previdência dos servidores públicos, o Congresso Nacional absteve-se, 
conscientemente, no contexto da reforma do modelo previdenciário, de fixar 
a necessária matriz constitucional, cuja instituição se revelava indispensável 
para legitimar, em bases válidas, a criação e a incidência dessa exação 
tributária sobre o valor das aposentadorias e das pensões. O regime de 
previdência de caráter contributivo, a que se refere o art. 40, caput, da 
Constituição, na redação dada pela EC 20/98, foi instituído, unicamente, em 
relação "Aos servidores titulares de cargos efetivos...", inexistindo, desse 
modo, qualquer possibilidade jurídico-constitucional de se atribuir, a inativos 
e a pensionistas da União, a condição de contribuintes da exação prevista 
na Lei nº 9.783/99. Interpretação do art. 40, §§ 8º e 12, c/c o art. 195, II, da 
Constituição, todos com a redação que lhes deu a EC 20/98. Precedente: 
ADI 2.010-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO. 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 GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DA 
REMUNERAÇÃO NÃO É OPONÍVEL À INSTITUIÇÃO/MAJORAÇÃO DA 
CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RELATIVAMENTE AOS 
SERVIDORES EM ATIVIDADE. - A contribuição de seguridade social, como 
qualquer outro tributo, é passível de majoração, desde que o aumento 
dessa exação tributária observe padrões de razoabilidade e seja 
estabelecido em bases moderadas. Não assiste ao contribuinte o direito de 
opor, ao Poder Público, pretensão que vise a obstar o aumento dos tributos 
- a cujo conceito se subsumem as contribuições de seguridade social (RTJ 
143/684 - RTJ 149/654) -, desde que respeitadas, pelo Estado, as diretrizes 
constitucionais que regem, formal e materialmente, o exercício da 
competência impositiva. Assiste, ao contribuinte, quando transgredidas as 
limitações constitucionais ao poder de tributar, o direito de contestar, 



                                                                                                                                 

19 

judicialmente, a tributação que tenha sentido discriminatório ou que revele 
caráter confiscatório. A garantia constitucional da irredutibilidade da 
remuneração devida aos servidores públicos em atividade não se reveste de 
caráter absoluto. Expõe-se, por isso mesmo, às derrogações instituídas pela 
própria Constituição da República, que prevê, relativamente ao subsídio e 
aos vencimentos "dos ocupantes de cargos e empregos públicos" (CF, art. 
37, XV), a incidência de tributos, legitimando-se, desse modo, quanto aos 
servidores públicos ativos, a exigibilidade da contribuição de seguridade 
social, mesmo porque, em tema de tributação, há que se ter presente o que 
dispõe o art. 150, II, da Carta Política. Precedentes: RTJ 83/74 - RTJ 
109/244 - RTJ 147/921, 925 - ADI 2.010-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE 
MELLO. 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 20/98. A 
inovação do quadro normativo resultante da promulgação da EC 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 790/DF (RTJ 147/921). 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 2.010-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO. - 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 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 
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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. 
Precedente: ADI 2.010-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO.” 

 
Destarte, conquanto o art. 195, § 9º, da Carta Política não guarde 

relação direta com o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, 
sua incidência sobre este se impõe em razão do disposto no art. 40, § 12, 
da Constituição Federal (com a redação que lhe foi dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998, cujo comando é inequívoco: 

 
“Art. 40 – (...) 
§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores 
públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e 
critérios fixados para o regime geral de previdência social.” 

 
Logo, uma vez que as regras atinentes ao regime previdenciário dos 

servidores públicos devem obediência às regras gerais aplicáveis ao regime 
previdenciário dos trabalhadores do setor privado, resta inquívoca a incidência, 
sobre a situação em exame, do disposto no art. 195, § 9º, c/c o art. 150, II, 
ambos da Carta da República, a demonstrar a inconstitucionalidade material da 
aliquota pogressiva instituida pelo art. 37, da MP nº 805/2017. 

 
Mas há mais! 
 
Com efeito, assim dispõem os artigos 167, XI, e 195, § 5º, da Carta 

Magna: 
 

“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.” 

 
“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: 
(...) 
§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, 
majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.” 
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Destarte, há uma clara vinculação entre os dois dispositivos 
constitucionais colacionados acima, na medida que enquanto um define que as 
contribuições sociais constituem espécie de tributo vinculado (para custear 
serviços determinados ou benefícios específicos), o outro fixa o liame existente 
entre as contribuições sociais e os benefícios correspondentes, estabelecendo 
como causa suficiente para a criação de novos benefícios a criação da 
correspondente fonte de custeio, assertiva esta que – segundo precedentes 
desse Excelso Pretório - pode e deve ser lida também em seu sentido inverso, 
ou seja: nenhuma fonte de custeio deve ser admitida sem que um novo 
benefício lhe corresponda. 

 
Ora, se é assim em relação ao regime previdenciário geral, também 

haverá de ser em relação ao regime próprio dos servidores, haja vista o que 
define o já referido art. 40, § 12, da CF, de tal sorte que ao nos depararmos 
com a instituição de uma nova alíquota contributiva a ser suportada pelos 
servidores públicos (MP nº 805/2017, art. 37), devemos nos questionar: 

 
a) se esta alíquota veio acompanhada de um novo benefício, antes 

inexistente (em atendimento ao princípio da causa suficiente); e, 
 
b) se a receita proveniente desta nova alíquota de fato está dirigida 

ao financiamento de benefícios do regime de previdência dos servidores, ou 
servira,  ao revés, para simplesmente “engordar” o caixa da União Federal, 
sem destinação específica, servindo às mais variadas políticas públicas.  

 
Os fatos estão a demonstrar que a resposta é negativa para ambos 

os questionamentos! 
 
Vejamos, neste sentido, o que afirma o item 4 da Exposição de 

Motivos que acompanhou o envio da debatida MP nº 805/2017 ao Congresso 
Nacional, verbis: 
 

“4. Nesse sentido, propõe-se a revisão da alíquota de contribuição dos 
servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, 
incluídas suas autarquias e fundações, por meio da alteração do art. 4º da 
supracitada Lei, estabelecendo duas alíquotas (11% e 14%), que incidirão 
sobre a base contributiva do servidor ao RPPS-União de modo que 
aqueles que auferem maiores rendimentos passarão a contribuir em 
maior valor, tornando mais justa e adequada a medida.” (grifamos) 

 
Como se percebe com clareza meridiana, a instituição da alíquota de 

14% tem o tão só objetivo de impor um aporte contributivo maior a quem tem 
maiores remunerações (o que por si só já fere o disposto no art. 195, § 9º, da 
CF), sem que este incremento contributivo esteja voltado à instituição, em favor 
deste grupo de servidores, de qualquer benefício diferenciado e novo, 
inexistente na situação jurídica anterior. 

 
Neste ponto cumpre trazer à colação o Acórdão prolatado pelo 

Supremo Tribunal Federal nos autos da ADIn n° 790-4/DF, em que foi Relator o 
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Ministro Marco Aurélio (Tribunal Pleno, julgado em 26/02/1993, DJ 23-04-
1993): 

 
“CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MAJORAÇÃO PERCENTUAL - CAUSA 
SUFICIENTE - DESAPARECIMENTO - CONSEQUENCIA - SERVIDORES 
PUBLICOS FEDERAIS. O disposto no artigo 195, Par. 5., da Constituição 
Federal, segundo o qual "nenhum beneficio ou serviço da seguridade social 
podera ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de 
custeio", homenageia o equilibrio atuarial, revelando princípio indicador da 
correlação entre, de um lado, contribuições e, de outro, benefícios e 
serviços. O desaparecimento da causa da majoração do percentual 
implica o conflito da lei que a impôs com o texto constitucional. Isto 
ocorre em relação aos servidores públicos federais, considerado o quadro 
revelador de que o veto do Presidente da Republica relativo ao preceito da 
Lei n. 8.112/90, prevendo o custeio integral da aposentadoria pelo Tesouro 
Nacional, foi derrubado pelo Congresso, ocorrendo, no interregno, a edição 
de lei - a de n. 8.162/91 - impondo percentuais majorados. CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL - SERVIDORES PUBLICOS. A norma do artigo 231, PAR.1. da Lei 
n. 8.112/90 não conflita com a Constituição Federal no que dispõe que "a 
contribuição do servidor, diferenciada em função da remuneração mensal, 
bem como dos órgãos e entidades, será fixada em lei". 

 
O Voto exarado pelo Ilustre Relator do feito traz os seguintes 

esclarecimentos, em tudo aplicáveis à situação ora em exame: 
 

"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 
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 contribuições sociais devidas por empregadores e 
trabalhadores, 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) 
 

Assim, restando evidenciado que a instituição da alíquota de 14% 
(quatorze por cento) não veio acompanhada da instituição de benefício novo – 
evidenciando claro ferimento ao princípio da causa suficiente, de que trata o 
art. 195, § 9º, da CF -, resta verificar se a Medida Provisória em questão reúne 
condições de ser vista como norma editada com a finalidade de suprir a 
exigência contida no art. 40, da Carta Magna, com a redação que lhe foi dada 
pela EC nº 20, de 1998 (qual seja a preservação do equilíbrio financeiro e 
atuarial do regime de previdência dos servidores públicos), a ponto de concluir-
se que estaríamos diante do choque entre duas diferentes ordens 
constitucionais (causa suficiente e equilíbrio financeiro e atuarial), a exigir do 
intérprete uma análise sistêmica do Texto Constitucional. 

 
Também aqui, entretanto, é novamente o “vazio” existente na 

referida Exposição de Motivos que retira da MP nº 805/2017 qualquer 
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possibilidade de ser ela admitida como norma voltada à finalidade 
constitucional em questão. 

 
Com efeito, é de conhecimento público que o regime próprio de 

previdência dos servidores federais jamais foi formalmente instituído, de 
modo que também jamais restou publicada qualquer norma legal ou 
estudo minimamente legitimo a dizer dos critérios necessários à 
preservação do seu equilíbrio financeiro e atuarial, tal qual exige o art. 40, 
caput, da Constituição Federal. 

 
Da mesma forma, é cada vez mais patente a flagrante contradição 

entre o pretenso déficit (atribuído por autoridades governamentais ao regime 
previdenciário brasileiro), e os estudos publicados por renomadas entidades 
especializadas no assunto, estes últimos agora corroborados pelo Relatório da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada pelo Senado Federal, cuja 
conclusão é insofismável no sentido de negar a sua existência. 

 
Pois bem, diante de tal quadro jurídico e fático, o que temos na 

situação em tela é uma Medida Provisória cuja Exposição de Motivos, ao invés 
de trazer em anexo estudo técnico atuarial capaz de demonstrar a necessidade 
do majoração contributiva em questão e sua vinculação com o combate a este 
pretenso déficit, traz apenas uma singela tabela - desprovida até mesmo da 
citação da fonte responsável pelos números nela inseridos. 

 
Encontramo-nos, portanto, diante da completa ausência de 

finalidade da exação, sendo oportunas as palavras de Ives Gandra Martins1, 
para quem: 

 
“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.” 

 
Ou seja, o Chefe do Poder Executivo lançou mão de Medida 

Provisória para inovar o ordenamento jurídico e instituir uma alíquota 
progressiva de contribuição social desprovida de qualquer prova cabal e 
insofismável de que a sua instituição é imprescindível para assegurar o 
equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário dos servidores 
públicos, com o que mostra-se evidente que a iniciativa em questão não só 
encontra-se descolada do que preceitua o art. 40, caput, parte final, da 
Constituição Federal, como também ofende o disposto no seu art. 195, § 
9º, da Lei Maior, deixando patente, também por isso, sua inconstitucionalidade 
material. 

 
Ainda há mais! 
 

                                                 
1
 Os Empréstimos..., op. cit., p. 105-106. 
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Com efeito, na medida em que o regime próprio de previdência dos 
servidores públicos jamais foi formalmente instituído, mostra-se evidente que 
também não foram fixados os critérios destinados à preservação do seu 
equilíbrio financeiro e atuarial (conforme determina o art. 40, caput, parte final, 
da CF), o que deixa clara a impossibilidade de garantir-se que a arrecadação 
proveniente da alíquota de que trata o art. 37, da MP nº  805/2017 será mesmo 
destinada efetivamente ao referido regime previdenciário e ao pagamentos dos 
benefícios por ele oferecidos, conforme exige o art. 167, XI, da Carta Magna. 

 
Logo, na medida em que a novel alíquota de 14% (quatorze por 

cento) não pode ser enquadrada nos estritos parâmetros fixados pela Carta da 
República para a sua instituição, força é reconhecer que a sua imposição 
revela-se como mera finalidade arrecadatória, o que deixa patente seu 
caráter de confisco, vedado pelo art. 150, da Carta da República, senão 
vejamos: 

 
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:  
(...) 
IV – utilizar tributo com efeito de confisco.” (destacamos) 
 

Neste ponto, contudo, não se pode desconhecer que tanto a 
doutrina quanto a jurisprudência tem limitado sobremaneira a dimensão da 
restrição imposta pelo suso transcrito art. 150, IV, da Carta Magna, fazendo-o 
quase sempre para concluir que a caracterização da figura ali prevista (tributo 
com efeito de confisco) exige a análise de toda a carga tributária incidente 
sobre determinado indivíduo, em especial para saber se a exação é capaz 
de retirar deste cidadão a sua capacidade de assegurar o próprio sustento e o 
de seus familiares, bem assim se desenvolver e evoluir socialmente. 

 
É o que se extrai da manifestação do Excelso Pretório nos autos da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.010/DF, já referida anteriormente, em 
Voto do Ilustre Ministro Celso de Mello: 

 
“A identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da 
totalidade da carga tributária, mediante verificação da capacidade 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 um determinado período, à mesma pessoa 
política 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.” (destacamos) 

 
Ora, trazendo estes postulados para a situação em exame vejamos 

a seguinte realidade: 
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a) a nova alíquota contributiva de 14% (quatorze por cento), 
incidente sobre a parcela da remuneração que ultrapassar o valor de R$ 
5.531,31 (teto do RGPS), conviverá com a alíquota de 27,5% (vinte e sete 
vírgula cinco por cento), incidente sobre as remunerações que ultrapassarem 
R$ 4.464,68 (ultima faixa do IRPF), resultando numa exclusão de 41,5% 
(quarenta e um virgula cinco por cento) da renda dos servidores públicos; 

 
b) a mesma MP nº 805/2017 (art. 1º e 3º), por sua vez,  posterga 

os efeitos financeiros de revisões salariais que beneficiariam alguns 
integrantes da categoria representada pela entidade-autora, as quais haviam 
decorrido de acordos celebrados entre o Governo federal e os servidores 
exatamente para recompor parte do poder aquisitivo destas 
remunerações diante da inflação, o que agrava ainda mais o caráter 
confiscatório de que se revestem estas medidas; 

 
Em outras palavras, através da mesma iniciativa legislativa o 

Poder Executivo retira parte da remuneração que os servidores esperavam 
perceber a partir de janeiro de 2018 (postergando seus efeitos financeiros para 
2019 ou 2010), ao tempo em que novamente retira outra parte da remuneração 
destes mesmos servidores através da imposição da alíquota contributiva de 
14%. 

 
Mostra-se evidente, assim, que a imposição tributária em questão, a 

par de ferir os diversos dispositivos constitucionais já elencados alhures -, 
importa ainda em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, deixando patente sua índole confiscatória. 

 
5. Inconstitucionalidade material no que tange à postergação das 

concessões salariais previstas para os anos de 2018 e 2019 
 
Conforme vimos anteriormente, os artigos 1º a 34, da MP nº 805, de 

2017, pretendem postergar, para os anos de 2019 e 2020, vantagens salariais 
que haviam sido legalmente deferidas aos servidores públicos, com fixação de 
vigência para os anos de 2018 e 2019. 

 
Assim, conquanto as concessões salariais em questão tivessem 

seus respectivos efeitos financeiros previstos (por lei) para os anos de 2018 e 
2019, sua simples inserção em norma legal válida já configura direito 
adquirido, já que apenas o momento do seu usufruto encontra-se 
condicionado a uma data futura, não a sua constituição, o que atrai a incidência 
do disposto no art. 6º, § 2º, do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 
(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), assim redigido:  

 
“Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico 
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.       
§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao 
tempo em que se efetuou.    
§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou 
alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício 
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tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio 
de outrem.” (Grifamos) 
 

Na mesma direção segue o art. 131, do Código Civil, senão 
vejamos: 

 
“Art. 131. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do 
direito.” 

 
Logo, dúvidas não devem restar de que as concessões salariais 

objeto das normas legais cuja vigência financeira restou alterada pelos artigos 
1º a 34, da MP nº 805, de 2017, constituem direito adquirido dos servidores 
respectivamente delas beneficiários, o que atrai a incidência do art. 5º, XXXVI, 
da Carta da República, assim redigido: 

 
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 
coisa julgada;” 

 
Este direito adquirido, por sua vez - em particular naquelas situações 

que versam sobre verbas de natureza alimentar, como sabem ser as 
remunerações, proventos ou pensões dos servidores públicos -, atrai a 
incidência do princípio da segurança das relações jurídicas, a dizer da 
impossibilidade de se modificar para menor (ou postergar os efeitos 
financeiros) daquilo que já integra o patrimônio jurídico do servidor. 

 
Da mesma forma, tendo-se em conta que as tabelas salariais cujos 

efeitos financeiros foram postergados pela MP nº 805/2017, previam estes 
efeitos para janeiro de 2018 e de 2019, e que estes patamares remuneratórios 
constituem direito adquirido, força é reconhecer que a postergação promovida 
pela citada Medida Provisória acaba por causar evidente redução 
remuneratória, vedada pelo que dispõe o art. 37, XV, da Carta da República. 

 
Neste sentido, aliás, é o recente Acórdão desse Excelso Pretório ao 

apreciar a ADIn nº 4.013/TO, em que foi Relatora a Ministra Carmen Lucia 
(Tribunal Pleno, DJ 10.4.2017), cujo objeto era exatamente o mesmo veiculado 
pela presente Ação Direta, qual seja a postergação de revisões salariais 
previstas em lei anterior, com termo fixado para o seu usufruto: 

 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DAS LEIS 
TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS 
LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE 
SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. 
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, 
INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO 
JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 
1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação 
específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 
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9.868/1999. 2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros 
decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de 
aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os 
novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos 
tutelados, na forma legal diferida a ser observada. 3. O aumento de 
vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos 
servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de 
sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° 
da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito 
e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 4. 
Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a 
inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 
2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007.” (destacamos) 

 
Fixou este Excelso Pretório, desta forma, que uma vez definido 

determinado reajuste salarial (ou revisão salarial) em lei, o fato desta lei haver 
fixado uma data para que estes efeitos financeiros sejam sentidos não 
desnatura o direito adquirido dos servidores à manutenção dos percentuais e 
data fixados originalmente. 

 
Em outras palavras, o disposto no art. 5º, XXXVI, da Carta Magna há 

que ser lido com apoio no disposto no art. 6º, § 2º, da Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro, e no art. 131, do Código Civil. 

 
Por fim - e ainda no tocante à eficácia do que contido nas normas 

legais que haviam deferido revisões salariais aos servidores, cujos efeitos são 
postergados pela MP nº 805/2017 -, é de frisar que estas concessões salariais 
decorreram – à sua quase unanimidade -, de acordos celebrados entre o 
Governo Federal e as entidades representativas de servidores públicos, a 
maior parte deles subscritos com a finalidade de pôr fim a movimentos 
reivindicatórios ou de greve, de modo que as iniciativas legislativas tendentes a 
conferir-lhes eficácia (materializadas através das Leis nºs 13.324, e 13.328, de 
2016, e 13.464, de 2017, dentre outras alcançadas pelos artigos 1º a 34, da 
MP nº 805, de 2017), encontram-se no âmbito do direito à negociação coletiva, 
cuja incorporação ao ordenamento jurídico pátrio se deu em razão da 
ratificação das Convenções nºs 154 (aprovada pelo Decreto Legislativo nº 22, 
de 12 de maio de 1992, e promulgada pelo Decreto Presidencial nº 1.256, de 
29 de setembro de 1994), e 151 (aprovada pelo Decreto Legislativo nº 206, de 
7 de abril de 2010, e promulgada pelo Decreto Presidencial nº 7.944, de 6 de 
março de 2013), ambas da OIT – Organização Internacional do Trabalho. 

 
Neste pormenor, portanto, cumpre lembrar que mesmo para aqueles 

que afirmam que a ratificação de convenções internacionais implica na 
incorporação dos seus dispositivos (ao direito pátrio) como norma supralegal – 
a exemplo da maior parte da doutrina e da jurisprudência majoritária do 
Supremo Tribunal Federal2 -, não há dúvidas que mesmo esta supralegalidade 
confere à negociação coletiva não só uma hierarquia superior como lhe 
assegura uma especial proteção do direito, de modo que uma vez levada ela a 

                                                 
2 HC nº 87.585/TO e RE nº 466.343/SP. 
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cabo (como o foi na situação em exame, resultando até mesmo em normas 
legais que materializaram o que foi negociado), qualquer ferimento a estes 
acordos/normas importa em evidente lesão aos princípios da legalidade e 
da moralidade administrativa, esculpidos no art. 37, caput, da Lei Maior, 
dando ensejo inclusive a deflagração de novos movimentos grevistas, desta 
feita ao amparo do que dispõe o art. 14, Parágrafo Único, I, da Lei nº 7.783, de 
28 de junho de 1989 (Lei de Greve), verbis: 

 
“Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas 
contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a 
celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. 
Parágrafo único. Na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa 
não constitui abuso do exercício do direito de greve a paralisação que: 
I - tenha por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou condição;” 
(os destaques são nossos) 

 
Em outras palavras, ao enviar ao Congresso Nacional a comentada 

Medida Provisória nº 805, de 2017, o Chefe do Poder Executivo afronta o que 
previsto nas Convenções nºs 151 e 154, e na Recomendação nº 159, da OIT, 
praticando ato revestido de evidente ilegalidade e imoralidade administrativa, 
do qual provavelmente resultarão novas paralisações do serviço público, 
atingindo o interesse público, ensejando até mesmo a possível aplicação de 
sanções internacionais ao País. 

 
Também por estes motivos os artigos 1º a 34, da MP nº 805, de 

2017, mostram-se inconstitucionais, merecendo o controle por parte do Poder 
Judiciário. 

 

Pedido 
 
As razões de direito expostas na presente peça deixam patente as 

inconstitucionalidades formais e matérias que maculam diversos dispositivos 
contidos na Medida Provisória nº 805, de 2017, dentre os quais os seus artigos 
1º, 3º, 35, 36 e 37, todos geradores de inequívoco periculum in mora.  

 
Os dois primeiros dispositivos porque postergam os efeitos 

financeiros de concessões salariais (verbas de natureza alimentar), ferindo o 
direito adquirido e gerando inconstitucional redução remuneratória; o terceiro e 
o quarto porque alteram a Regime Jurídico Único dos servidores federais sem 
qualquer urgência ou relevância que assim o justifique; e, o quinto porque 
institui alíquota progressiva de contribuição social vedada pelo ordenamento 
constitucional pátrio, também aqui impondo redução em verba de natureza 
alimentar, como vêm de ser as remunerações, proventos e pensões dos 
servidores públicos. 

 
Requer a entidade nacional autora, desta forma, a concessão de 

medida cautelar, forte no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.868, de 1999, por intermédio 
de decisão monocrática a ser posteriormente submetida ao Plenário desse 
Excelso Pretório, determinando a suspensão da eficácia do disposto nos 
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artigos 1º, 3º, 35, 36 e 37, da Medida Provisória nº 805, de 2017, assim como 
do art. 40, da mesma MP nº 805/2017, por arrastamento, de sorte que se 
assegure a manutenção da atual alíquota contributiva de 11% (onze por cento). 

 
Alternativamente, na remota hipótese de Vossa Excelência inadmitir 

a concessão da medida cautelar na forma requerida anteriormente, requer se 
digne aplicar ao feito o rito de que trata o art. 12, da Lei nº 9.869, de 1998, 
observada a celeridade que o caso requer, haja vista que a Medida provisória 
aqui questionada operará danos já a partir de janeiro de 2018 (no tocante às 
postergação de revisões salariais previstas para esta data), e a partir de 
fevereiro de 2018 (no que diz com a instituição da alíquota progressiva de 
14%). 

 
Requer, ainda, a oitiva do Excelentíssimo Sr. Presidente da 

República, do Excelentíssimo Sr. Presidente do Congresso Nacional, da 
Advocacia Geral da União, e da Procuradoria Geral da República, após as 
quais requer sejam julgados procedentes os pedidos de declaração de 
inconstitucionalidade dos artigos 1º, 3º, 35, 36 e 37, da Medida Provisória nº 
805, de 2017, assim como, por arrastamento, o disposto no art. 40, da mesma 
Medida Provisória, com efeitos ex tunc,  

 
Dá à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 
 
De Florianópolis para Brasília, em 5 de novembro de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

Luís Fernando Silva Glênio Luís O. Ferreira 
                      OAB-SC 9582                         OAB/RS 23.021 
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