EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO
RELATOR DA ADI 6496/MS - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

INFORMAÇÕES
Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 6496/MS
Requerente: Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis
(COBRAPOL)
Interessados: Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do
Sul e o Governador do Estado de Mato Grosso do Sul

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,
Sr. Reinaldo Azambuja, vem à presença de Vossa Excelência prestar
as INFORMAÇÕES solicitadas, que se fazem necessárias para o
julgamento da AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
(ADI) Nº 6496/MS, proposta pela CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS (COBRAPOL), o que faz
no prazo legal, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir
expostos:
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I – DA AÇÃO DIRETA E DE SEUS FUNDAMENTOS
A Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis
(COBRAPOL) propõe a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI)

postulando

a

declaração

da

inconstitucionalidade

da

integralidade da Lei Complementar Estadual nº 274, de 21 de maio de
2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 22/05/2020.
Em síntese, a entidade requerente sustenta, segundo sua óptica,
as seguintes teses para demonstrar a suposta inconstitucionalidade das
normas impugnadas nesta ação objetiva de controle, postulando que:
a) que haveria violação aos princípios da referibilidade, do
equilíbrio financeiro atuarial e da isonomia (art. 3º, art. 5º
(caput), art. 37, art. 40, art. 150 (inciso II), art. 149 (caput e
incisos III e IV, art. 195 (§5º) e art. 201 da Constituição da
República), na medida em que por suposição de que teriam
sido desatendidas regras de fixação de alíquotas das
contribuições à previdência própria estadual;
b) da ocorrência de violação à vedação de instituição de tributo
com efeito confiscatório e ao princípio da capacidade
contributiva (art. 145 (§1º) e 150 (inciso IV) da Constituição
da República porque supostamente a nova alíquota
estabelecida para os segurados ativos e inativos e os
pensionistas do RRPS/MS teria efeito de confisco, bem
como ofendido a capacidade contributiva.
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Com as devidas vênias, a Lei Complementar nº 274/2020, do
Estado de Mato Grosso do Sul, não viola nenhum princípio ou regra da
Constituição Federal.
Apesar dos argumentos expostos pela entidade requerente,
restará

patente

a

seguir

que

a

presente

Ação

Direta

de

Inconstitucionalidade não merece prosperar.

II – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE ATAQUE AO CONJUNTO
NORMATIVO INTERCONECTADO E DE AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ATAQUE GENÉRICO E DIRETO À
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 274/2020) – AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO EM FACE DA EC ESTADUAL Nº 82/2019 E DA EC
FEDERAL Nº 103/2019 – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO – PRECEDENTES

De uma leitura detida da petição inicial, constata-se a presença
de ataque genérico aos termos da integralidade da Lei Complementar
estadual nº 274, de 21 de maio de 2020, sem direcionar as inquinações
de inconstitucionalidade material a dispositivos específicos, atacando
todo o arcabouço normativo, acredita-se que o pretendido, uma vez
que não delimitado, era contestar em dois pontos, o do aumento da
alíquota para 14% (una), para parte dos beneficiários e segurados do
RPPS, ainda não são abrangidos por esse percentual, bem como do
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alargamento da base contributiva dos inativos, sem especificar as
normas que de modo direto cuidariam do tema controvertido pela
autora em seus argumentos iniciais.
Por ângulo adicional, verifica-se que a Lei Complementar nº
274/2020 encontra fundamento na Emenda Constitucional Federal
nº 103, de 2019, bem como na Emenda Constitucional Estadual nº
82, de 18 de dezembro de 2019, refletindo seus termos e promovendo
as alterações questionados dentro de suas autorizações específicas,
sendo que, deste modo, para atacar a norma complementar estadual
far-se-ia indispensável a impugnação direta e em conjunto das
referidas emendas à Constituição de 1988 e à Constituição Estadual,
normas indissociavelmente interconectadas, o que a entidade
autora da ação não realizou na petição inicial.
Sem a impugnação a priori das alterações introduzidas pela EC
nº 103/2019 ao texto constitucional de 1988, bem como pela
Emenda à Constituição nº 82/2019, não poderia a entidade autora
apresentar suas teses impugnativas diretamente e per saltum à Lei
Complementar estadual nº 274/2020, a qual, repita-se, promoveu
adaptação do sistema próprio da previdência estadual aos termos
daquela emenda constitucional federal e da emenda constitucional
estadual, o que caracteriza grave deficiência e insuperável déficit
argumentativo na impugnação trazida nesta sede processual.
É inviável, reforce-se em outros termos, a Ação Direta de
Inconstitucionalidade em que se impugna normas isoladas e de forma
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tópica, promovendo a desarticulação ou desagregação do sistema
normativo próprio em que se acham inseridas.
Neste particular, confiram-se os claros precedentes do excelso
Supremo Tribunal Federal a propósito:
DIPLOMAS NORMATIVOS QUE INTEGRAM COMPLEXO
NORMATIVO INCINDÍVEL – NECESSIDADE DE
IMPUGNAÇÃO ABRANGENTE DE TODAS AS NORMAS
UNIDAS
PELO
VÍNCULO
DE
CONEXÃO
–
INOCORRÊNCIA – INVIABILIDADE DA AÇÃO DIRETA. –
Tratando-se de normas legais e de diplomas legislativos
que se interconexionam ou que mantêm, entre si,
vínculo de dependência jurídica,
cabe ao autor da ação direta, ao postular a declaração
de inconstitucionalidade, abranger, no alcance desse
“judicium”, todas as regras unidas pelo vínculo de
conexão, sob pena de, em não o fazendo, tornar inviável
a própria instauração do controle concentrado de
constitucionalidade.
– Em situação de mútua dependência normativa, em que as
regras estatais interagem umas com as outras,
condicionando-se, reciprocamente, em sua
aplicabilidade e eficácia, revela-se incabível a impugnação
tópica ou fragmentária de apenas algumas dessas normas,
considerada a circunstância de o complexo normativo que
elas integram qualificar-se como unidade estrutural
incindível, a inviabilizar questionamentos seletivos e
isolados de determinadas prescrições normativas. – Em tal
contexto, e pelo fato de referidas normas integrarem a
totalidade do sistema, não se admitem, em sede de
controle normativo abstrato, impugnações isoladas ou
tópicas, sob pena de completa desarticulação e
desagregação do próprio sistema normativo a que se
acham incorporadas. Precedentes”. (ADI 2422 AgR, Rel.
Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, 30.10.2014)

------------------------------------------------------------EMENTA:

AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. LEIS
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8.315/2019 E 7.898/2018 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
ARGUMENTAÇÃO
JURÍDICA
ESPECÍFICA.
CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. INSTITUIÇÃO DE
PISO SALARIAL. INICIATIVA DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO LOCAL. AUMENTO DE DESPESAS
DECORRENTE
DE
EMENDAS
PARLAMENTARES.
INADMISSIBILIDADE (ART. 63, I, DA CF). RESPEITO ÀS
REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA.
INSTITUIÇÃO
DE
JORNADA
DE
TRABALHO.
ATRIBUIÇÃO
DE
PODER
FISCALIZATÓRIO
E
SANCIONATÓRIO AO PODER EXECUTIVO EM MATÉRIA
DE DIREITO DO TRABALHO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DA UNIÃO (ARTS. 22, PARÁGRAFO
ÚNICO, E 21, XXIV, DA CF). MEDIDA CAUTELAR
CONFIRMADA EM MAIOR EXTENSÃO. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE
CONHECIDA
PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA
PROCEDENTE. 1. À falta da apresentação de razões
específicas, não pode a ação ser conhecida quanto ao
pedido de “declaração de inconstitucionalidade da
integralidade da Lei nº 7.898/2018 do Estado do Rio de
Janeiro”, pois, segundo jurisprudência desta Suprema
Corte, o déficit de impugnação específica inviabiliza os
pedidos
veiculados
em
ação
direta
de
inconstitucionalidade. Precedentes. 2. Reconhecido pela
jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o
cabimento de emendas parlamentares em projetos de lei
enviados pelo Chefe do Poder Executivo é limitado pela
necessidade de pertinência temática com o objeto original
do projeto e pela impossibilidade de, ressalvado o disposto
no art. 166, §§ 3º e 4º, da Constituição, veicular aumento de
despesa pública (CF, art. 63, I). 3. Cumpre à União legislar
sobre jornada de trabalho, sendo incompatível com a
Constituição a legislação estadual que, extrapolando o
conteúdo da delegação legislativa estabelecida em Lei
Complementar Federal (no caso, a Lei Complementar
103/2000), estipule, para determinadas categorias
profissionais, jornada de trabalho diferente daquela disposta
na legislação federal. 4. A atribuição de poder fiscalizatório e
sancionatório pelo Poder Público Estadual em matéria de
Direito do Trabalho contraria a competência exclusiva da
União para organizar, manter e executar a inspeção do
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trabalho (CF, art. 21, XXIV). 5. Medida cautelar confirmada
em maior extensão. Ação Direta de Inconstitucionalidade
conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada
procedente. (ADI 6244, Relator(a): ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164. DIVULG 29-06-2020
PUBLIC 30-06-2020)

Está-se, desta forma, diante de elemento impeditivo do
conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade,
demandando sua extinção sem julgamento de mérito.
Alternativamente, caso não acatada a supracitada preliminar,
requer a essa Corte o sobrestamento do feito, considerando a
tramitação nesse Supremo Tribunal Federal das Ações Diretas de
Inconstitucionalidades nº 6254, 6255,6256 e 6258, que discutem, a
constitucionalidade da EC nº 103/2019.

III – DAS RAZÕES DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE EM SEDE DE MÉRITO
Na petição inicial, como será amplamente impugnado nestas
informações, não se demonstra de forma plausível qualquer argumento
e fundamento que demonstrem a existência de qualquer ofensa aos
seguintes dispositivos constitucionais: art. 3º, art. 5º (caput), art. 37,
art. 40, art. 150 (incisos II e IV), art. 149 (caput e incisos III e IV, art. 195
(§5º) e art. 201 da Constituição da República.
Vejamos.
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De início, cabe o registro de que a previdência social é um
direito assegurado no artigo 6º da Constituição, sendo que a disciplina
da seguridade é regulada em capítulo próprio (artigos 194 a 204 da CF,
englobando o núcleo da saúde, previdência e assistência social. Estes
elementos normativos da Constituição de 1988 produziram relevante
evolução constitucional que guarda relação com o direito fundamental
à seguridade, com a construção de um regime pensado e voltado à
promoção de uma vida digna e saudável aos segurados.
Ocorre que, no percurso histórico desde a promulgação da
Constituição republicana de 1988, o quadro social e econômico do País
sofreu profundas alterações, com a constatação da escassez de recursos
disponíveis e do exponencial crescimento na demanda por prestações
positivas por parte do Estado, o que levou a constantes reformas do
texto constitucional, com o objetivo de reequilibrar o sistema da
previdência.
As alterações constitucionais e legislativas sempre observaram os
mesmos vetores: redução de privilégios e benesses desarrazoadas e
anacrônicas, incremento do custeio e aproximação dos regimes geral e
próprios de previdência social.
Ocorrência inevitável neste quadro se liga à necessidade de
equilíbrio financeiro e atuarial, no que diz respeito estritamente à
previdência social, a qual é submetida às exigências de filiação e de
contribuição (caráter contributivo), o que não ocorre na saúde e na
assistência social.
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Ou seja, no sistema da previdência é ínsito o caráter
contributivo e solidário e sua solidez exige a observância do devido
equilíbrio financeiro e atuarial, o que é reconhecido em seara
doutrinaria:
[...] ligado, direta e imediatamente, ao princípio da
responsabilidade, do qual em verdade é uma decorrência, o
princípio do equilíbrio financeiro e atuarial aponta para a
necessária correlação entre benefícios e serviços da
previdência social, como sistema seguro, e as respectivas
fontes de custeio, em ordem a lhe garantir continuidade e
certeza no longo alcance. Noutras palavras, à luz desse
princípio, ou equilibramos receitas/despesas do sistema
previdenciário - para tanto exigindo mais rigor nos cálculos
atuariais e corrigindo as gritantes distorções em matérias de
benefícios, como a concessão de aposentadoria que, além de
precoces à vista da crescente expectativa de vida dos
segurados, ainda são pagas, sobretudo no setor público, em
quantias superiores ao valor das contribuições recolhidas
para custeá-las - , ou inviabilizaremos a nossa mais extensa
rede de proteção social, com efeitos que não podem ser
antevistos nem pelos mais clarividentes cientistas sociais.1

Neste

cenário

contingente,

as

chamadas

‘reformas

da

previdência’ não devem ser vislumbradas como algo arbitrário e que se
volta à correção de ‘erros’ e ‘equívocos’ em sua gestão.
Bem diferente disso, as revisões e reformas periódicas do
microssistema jurídico-previdenciário são indispensáveis e justificáveis
diante de alterações relacionadas ao aumento da expectativa de
vida, à natalidade, ao trabalho e às demais condições sociais e
demográficas da população, fatores que exigem variações – mais

1

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso
de Direito Constitucional, 2. ed., p. 1366.
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flexibilidade ou mais rigidez, a depender - de acordo com a necessidade
de manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial.
Esta situação contingente demonstra o desacerto e a
inconsistência da tese apresentada na petição inicial de que a revisão
da disciplina da previdência social representaria, necessariamente,
violação a princípios ou regras da Constituição de 1988, tese esta não
acolhida pelo excelso Supremo Tribunal Federal2.
Está-se diante de um fato, o crescimento das despesas
previdenciárias é substancialmente mais acelerado que o das receitas,
levando a um insustentável aumento do déficit previdenciário, o que
traz a necessidade, repita-se, de uma reforma constitucional que viesse
a promover o (re)equilíbrio atuarial, asserção confirmada por dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no documento "Tábua
completa de mortalidade para o Brasil (2017) - Breve análise da
evolução da mortalidade no Brasil":
Se considerarmos hipoteticamente a idade de 65 anos como
o início do topo da pirâmide etária, os aumentos foram
consideráveis rumo ao envelhecimento populacional. Em
1940, um indivíduo ao atingir 65 anos, esperaria viver em
média mais 10,6 anos, sendo que no caso dos homens seriam
9,3 anos, e das mulheres 11,5 anos (Tabela 4). Em 2017, esses
valores passaram a ser de 18,7 anos para ambos os sexos, 16,9
anos para homens e 20,1 anos para as mulheres, acréscimos
da ordem de 8,1 anos, 7,6 anos e 8,6 anos, respectivamente.
Em 1940, a população de 65 anos ou mais representava 2,4%
2

ADI 3105, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CEZAR PELUSO,
Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2004, DJ 18-02-2005 PP-00004 EMENT VOL-02180-02 PP-00123
RTJ VOL-00193-01 PP-00137 RDDT n. 140, 2007, p. 202-203.
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do total. Em 2017, este percentual representou 8,9% da
população total, um aumento da ordem de 6,5 pontos
percentuais.

Inegável, diante deste quadro, que as alterações realizadas pela
EC n.º 103/2019, bem como pela Emenda Constitucional estadual
n. 82/2019 e de sua incorporação ao regime próprio da previdência
estadual pela Lei Complementar estadual nº 274/2020 decorrem
inexoravelmente das alterações no perfil da população brasileira e têm
por objetivo o inevitável aprimoramento dos mecanismos hábeis a
restaurar o equilíbrio financeiro e atuarial da previdência, com vistas à
manutenção

de

sua

solvência,

observando-se,

inclusive,

os

mandamentos da contributividade e da solidariedade próprios à
disciplina previdenciária.
Importante salientar, outrossim, a questão intrínseca de justiça
social, pois a revisão do equilíbrio financeiro e atuarial do regime
próprio de previdência dos servidores públicos (RPPS) não pode ser
transferida e debitada da conta de toda a população, por meio da
elevação da carga tributária.
Levando a questão a seus contornos jurídicos, tratados de modo
mais categóricos na petição inicial, a entidade requerente impugna a
Lei Complementar estadual nº 274/2020, precisamente nos pontos em
que ela incorpora no plano normativo infraconstitucional estadual as
modificações promovidas pelo artigo 1º da EC n.º 103/2019 nos §§ 1º, 1ºB e 1º- C do art. 149 da Constituição de 1988 (art. 11 da EC n.º 103/2019).
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A Lei Complementar estadual injustamente atacada nesta sede
processual, embora não especificado na exordial de maneira incisiva,
por tratar da adoção pelo Estado da alíquota ordinária de 14% linear
e una para as contribuições previdenciárias ordinárias e de ampliação
da base contributiva dos inativos.
Importante, neste momento, colacionar pontualmente os
dispositivos da Constituição de 1988, que a requerente alega terem sido
contrariados pelo texto da Lei Complementar Estadual n. 274/2020,
que ostentam o seguinte teor:
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
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:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte.
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 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.
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§ 3º As regras para cálculo de proventos de aposentadoria
serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo.
§ 12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em
regime próprio de previdência social, no que couber, os
requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de
Previdência Social.
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e
serão graduados segundo a capacidade econômica do
contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos,
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos
da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
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;
(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social.
(...)
III - seletividade e distributividade na prestação dos
benefícios e serviços;
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,
13
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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.
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de
regime geral, de caráter contributivo e de filiação
obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei; (...).

A presente ação argumenta de modo deficiente (em face de
não atacar todo o conjunto normativo interconectado, conforme
preliminar acima suscitada), uma vez que a entidade autora não
especifica quais os dispositivos do diploma legal são efetivamente
impugnados, sendo que se supõe aqui que ela estaria a requerer a
declaração de inconstitucionalidade dos artigos 19-A, 19-B e 22-A da Lei
Complementar n. 274/2020, nas partes que tratam, respectivamente,
da base contributiva do inativo e da majoração da alíquota, que passará
a ser 14% de forma linear (sem progressividade), argumentando, com
isso, a finalidade confiscatória da mencionada majoração e

o

desrespeito aos princípios da seguridade social, do caráter contributivo
e solidário
No que diz respeito à sobredita argumentação, qual seja, que o
estabelecimento da alíquota linear e una de 14 % para a contribuição
previdenciária do RPPS do Estado de Mato Grosso do Sul tem cunho,
iminentemente, de

instituição

de

tributo

com

a

finalidade

confiscatória, contrariando portanto à Constituição, cumpre esclarecer
14
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que totalmente desprovida tal tese argumentativa, na medida em que
a redação introduzida pela Emenda Constitucional nº 103/2019o ao § 1º
do art. 149 da Constituição Federal, combinado com o § 4º do art. 9º e
com o caput do art. 11 desta Emenda Constitucional permitem,
primeiramente, a opção ou não de o Estado adotar a alíquota
progressiva e, ao mesmo tempo, impõe ao ente subnacional a
impossibilidade de adoção de alíquota inferior à dos servidores da
União, até que sobrevenha lei complementar federal, nos termos do §
22 do art. 40 da Constituição Federal e, na sequência, impõe a alíquota
de 14%, vejamos os respectivos dispositivos:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico
e de interesse das categorias profissionais ou econômicas,
como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas,
observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem
prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às
contribuições a que alude o dispositivo.
§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio
de regime próprio de previdência social, cobradas dos
servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que
poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor
da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria
e de pensões.
§ 1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição
ordinária dos aposentados e pensionistas poderá
incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e
de pensões que supere o salário-mínimo.
...................................................
Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que
discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam15
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se aos regimes próprios de previdência social o disposto
na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste
artigo.
§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não
poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição
dos servidores da União, exceto se demonstrado que o
respectivo regime próprio de previdência social não
possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a
alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao
Regime Geral de Previdência Social.
Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da
contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º
da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14
(quatorze por cento) (...)

Neste sentido, da interpretação sistemática dos sobreditos
dispositivos constitucionais, depreende-se que compete aos Estados
instituírem contribuição para o custeio dos Regimes Próprios de
Previdência, por meio de lei, sendo-lhes facultado a adoção da
alíquota progressiva.
Portanto, resta cristalino tratar-se de uma opção de o Estado
aderir à progressividade da alíquota. Não se tratando de uma
obrigatoriedade.
Desta maneira, o Estado de Mato Grosso do Sul legislou, por meio
da Lei Complementar ora atacada, e optou, diante dos cálculos
apresentados no Relatório Atuarial da Agência de Previdência Social de
Mato Grosso do Sul (AGEPREV) pela fixação da alíquota una e linear.
Seguindo essa linha, o § 4º do art. 9º da EC 103/2019 determina
que os Estados, até que sobrevenha Lei Complementar Federal
16
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disciplinando o § 22 do art. 40 da CF, que estabelecerá normas gerais,
para os regimes próprios de previdência social já existentes, de
organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão,
não poderão ter alíquota inferior à das contribuições dos
servidores da União.
Nesse sentido, tem-se o constante na Nota Técnica SEI nº
12212/2019/ME:
124. Por outro lado, salvo na situação de ausência de déficit
atuarial a ser equacionado, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da
contribuição dos servidores da União, e mesmo naquela
hipótese de ausência de déficit a alíquota não poderá ser
inferior às alíquotas aplicáveis ao RGPS. É o que dispõe o § 4º
do art. 9º da EC nº 103, de 2019. Esse preceito da reforma tem
eficácia plena e aplicabilidade imediata aos regimes próprios
de previdência social dos entes federativos.
125. Deste modo, a vigência da alíquota de contribuição
previdenciária de 14%, que será exigida no âmbito do RPPS da
União a partir de 1/3/2020, de acordo com o disposto no caput
do art. 11 c/c o art. 36, I, da EC nº 103, de 2019, implica, a partir
dessa mesma data, para os demais entes da Federação, em
regra, o dever de majorar a sua alíquota, quando inferior, ao
menos até o referido percentual, por meio de lei, em
observância ao que dispõe o § 4º do art. 9º da EC nº 103, de
2019, antes mencionado, sob pena de o respectivo RPPS ser
considerado em situação previdenciária irregular, a teor dos
arts. 3º e 7º da Lei nº 9.717,de 1998. Esse dever de majorar a
alíquota de contribuição do segurado também se estende à
majoração da alíquota do ente, por meio de lei, já que a
contribuição do ente não poderá ser inferior ao valor da
contribuição do segurado nem superior ao dobro desta,
consoante o art. 2º da Lei nº 9.717, de 1998.

17
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A alíquota de 14% já está em vigor para os servidores da União o
que implica dizer que, se o Estado de Mato Grosso do Sul estabelecer
alíquota inferior a esse percentual, ainda que de forma escalonada,
estará em situação previdenciária irregular.
Em acréscimo, a PORTARIA SEPRT/ME n.º 1.348, DE 3 DE
DEZEMBRO DE 2019, do SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA
E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, estabelece prazo
até 31 de julho de 2020, para comprovação pelos Estados das medidas
adotadas para observância dos sobreditos dispositivos do texto,
conforme se depreende do texto normativo transcrito:
Art. 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios terão o
prazo até 31 de julho de 2020 para adoção das seguintes
medidas, em cumprimento das normas constantes da Lei nº
9.717, de 1998, e da Emenda Constitucional nº 103, de 2019:
I - comprovação à Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho:
a) da vigência de lei que evidencie a adequação das alíquotas
de contribuição ordinária devida ao RPPS, para atendimento
ao disposto no § 4º do art. 9º da Emenda Constitucional nº
103, de 2019, aos arts. 2º e 3º da Lei nº 9.717, de 1998, e ao
inciso XIV do art. 5º da Portaria MPS nº 204, de 2008;

Em caso de inobservância das sobreditas determinações
acarretará ao Estado o status de irregularidade perante a Secretaria de
Previdência

e, consequentemente, a aplicação

das seguintes

penalidades previstas no art. 7º da Lei Federal n. 9.717/98: (i) a
suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União; (ii)
o impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes,
18
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bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções
em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da
União; e (iii) a suspensão de empréstimos e financiamentos por
instituições financeiras federais.
Cumpre esclarecer, ainda, no tocante à possibilidade de adoção
da alíquota progressiva consoante disciplinado pela União, nos termos
da PORTARIA Nº 2.963, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020, que dispõe
sobre o reajuste dos valores previstos nos incisos II a VIII do § 1º do art.
11 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que trata
da aplicação das alíquotas da contribuição previdenciária prevista nos
arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. (Processo nº
10133.100029/2020-91), é relevante consignar, que o art. 31-C da
Constituição Estadual ao determinar que as regras do Regime Próprio
de Previdência Social do servidor público federal titular de cargo efetivo
serão parâmetro para as Leis aplicáveis aos membros e aos servidores
públicos titulares de cargo efetivo do Estado e dos Municípios que
mantêm RPPS, não elencou em seu rol a matéria concernente a
obrigatoriedade de instituição da alíquota progressiva, vejamos:
“Art. 31-C. As regras do Regime Próprio de Previdência Social
do servidor público federal titular de cargo efetivo serão
parâmetro para as Leis aplicáveis aos membros e aos
servidores públicos titulares de cargo efetivo do Estado e dos
Municípios que mantêm RPPS, incluindo-se as de:
I - idade mínima para aposentadoria;
II - tempo mínimo de contribuição para aposentadoria e
pensão;
III - valor mínimo e limite máximo igual ao estabelecido para
o Regime Geral de Previdência Social para proventos de
aposentadoria e de pensão;
19
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IV - fórmula de cálculo para proventos de aposentadoria e de
pensão;
V - forma de apuração de remuneração;
VI - reajuste de aposentadoria e de pensão;
VII - requisitos de idade e tempo de contribuição
diferenciados para aposentadoria de:
a) servidores com deficiência;
b) ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente
socioeducativo ou de policial do órgão de que trata o inciso
IV do caput do art. 144 da Constituição Federal;
c) servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva
exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos
prejudiciais à saúde, ou associação destes agentes; e
d) titulares do cargo de professor que comprovem
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e
médio;
VIII - redução da idade mínima para os ocupantes do cargo
de professor, desde que comprovem tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação infantil e no
ensino fundamental e médio;
IX - abono de permanência;
X - acúmulo de benefícios;
XI - regras de transição para aposentadoria, seja por idade,
por tempo de contribuição ou por combinação destes.
§ 1º Lei Complementar Estadual estabelecerá os requisitos
para aposentadoria prevista no inciso III do § 1º do art. 31-B
desta Constituição, para os membros e servidores públicos
efetivos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do
Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Defensoria
Pública e da Procuradoria-Geral do Estado, e suas respectivas
pensões, vedada a adoção de requisitos ou condições
diferentes dos instituídos pela Emenda à Constituição
Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019.
§ 2º Até a publicação da Lei Complementar de que trata o §
1º deste artigo, aplicam-se às aposentadorias e às pensões as
disposições permanentes e transitórias estabelecidas na
Emenda à Constituição Federal nº 103, de 12 de novembro de
2019.”

Portanto, depreende-se , neste aspecto, que a progressividade da
alíquota não é matéria de observância obrigatória pelos demais
20
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entes federativos, até pelo fato de que essa definição deve ser
amparada de acordo com a situação atuarial de cada regime próprio de
cada Ente federado, que diante dos cálculos atuarias, devem
determinar qual a melhor medida a ser adotada para recuperação desse
déficit.
Corrobora esse entendimento o fato de que a competência
legislativa majoração de alíquota de contribuição previdenciária é do
Estado, justamente, porque é quem detém todas as informações
capazes de permitirem uma melhor análise das medidas necessária
para o restabelecimento desse equilíbrio atuarial do RPPS.
Além disso, ratificando essa interpretação, importante ressaltar
o texto da PORTARIA SEPRT/ME n.º 1.348, DE 3 DE DEZEMBRO DE
2019 (Publicada no D.O.U. de 04/12/2019), que Dispõe sobre parâmetros
e prazos para atendimento das disposições do artigo 9º da Emenda
Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, para Estados, Distrito
Federal e Municípios comprovarem a adequação de seus Regimes
Próprios de Previdência Social - RPPS. (Processo nº 10133.101237/2019-73),
que demonstra claramente em seu art. 2º a possiblidade de o
Estado optar entre a alíquota linear e una, e a alíquota
progressiva, conforme se vislumbra, verbis:
Art. 2º Na definição das alíquotas de contribuição ordinária
devida ao RPPS, para cumprimento da adequação a que se
refere a alínea "a" do inciso I do art. 1º, deverão ser observados
os seguintes parâmetros:
I - Para o RPPS em relação ao qual seja demonstrada a
inexistência de déficit atuarial a ser equacionado, a alíquota
de contribuição dos segurados e pensionistas não poderá ser
21
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inferior às alíquotas aplicáveis aos segurados do Regime Geral
de Previdência Social;
II - Para o RPPS com déficit atuarial:
a) caso não sejam adotadas alíquotas progressivas, a
alíquota mínima uniforme dos segurados ativos,
aposentados e pensionistas será de 14% (quatorze por
cento), na forma prevista no caput do art. 11 da Emenda
Constitucional nº 103, de 2019;

Vale conjecturar que, apesar de todas essas medidas pretendidas
pelo Estado, é grande a possibilidade de a adoção da alíquota linear de
14% para os servidores ativos e inativos do Estado, conforme prevista a
Lei Complementar Estadual nº 274, de 2020, serem insuficiente para
restruturação pretendida.
Tal possibilidade futura exigirá do Estado atuação mais
contundente com

a instituição e a implantação da contribuição

extraordinária, com mais uma medida visando à ao equilíbrio atuarial
do RPPS/MS, consoante previsão do art. 181 da Constituição Estadual,
bem como nos §§ 1º -B e 1º-C do art. 149 da CF, com o objetivo de
garantir a subsistência dos benefícios já concedidos, como também a
concessão das futuras aposentadorias e pensões por morte aos
segurados do RPPS/MS.
Por outro lado, sobre a pretensa argumentação da entidade
requerente de que aos art. 19-A e art. 19-B da Lei Complementar ora
impugnada na presente Ação Direta, que tratam da alteração
promovida na base de cálculo das contribuições previdenciárias,
especialmente, dos inativos, também não deve prosperar, tendo em
vista que se encontra totalmente embasada e lastreada pelo texto do §
22
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1º-A. do art. 149 da Constituição Federal, introduzido pela EC nº .
103/2019, que assim determinar:
Art. 149. (...)
(...)
§ 1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição
ordinária dos aposentados e pensionistas poderá
incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e
de pensões que supere o salário-mínimo.

Assim, percebe-se que a própria Constituição Federal propiciou
ao Estado, diante da existência e comprovação do déficit atuarial, o
qual, no caso concreto, fora comprovado, por meio do relatório atuarial
da AGEPREV, promover o alargamento da base contributiva dos
aposentados e pensionistas, ratificando, nesse sentido, o princípio da
solidariedade contributiva da seguridade social.
Neste p0nto, convém ponderar que o legislador constitucional
foi extremamente sábio e coerente em seu intuito de igualdade e
solidariedade, uma vez que primou pelo princípio de que todos devem
contribuir para recuperação do equilíbrio atuarial dos Regimes
Previdenciários, até mesmo pelo fato de grande parte desse déficit ter
sido gerado pela inexistência de contribuição previdência no passado,
acarretando, assim aos segurados ativos, atualmente, a obrigação de
arcar com o financiamento dos proventos do beneficiários na
inatividade, os quais, em grande parte dos casos, nunca contribuíram
com sua parcela de solidariedade contributiva para seguridade social,
causando um total desequilíbrio nesse cálculo.
23
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Portanto, constata-se que os textos dos artigos objurgados estão
em prefeita consonância com as alterações promovidas pela EC.
103/20019 na Constituição Federal e pela EC nº 82/3019 à Constituição
estadual,

não

prevalecendo

a

tese

da

postulante

de

inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 274, de 2020,
do Estado de Mato Grosso do Sul.
Nessa senda, extrai-se que a irresignação deveria dar-se em
relação à EC nº 103/2019 e não à Lei Complementar Estadual n.
274/2020, que apenas reproduz o texto da referida Emenda.
Outrossim, foram propostas algumas ADI(s) relativamente ao
tema, face à EC 103/2019, motivo pelo qual a presente ADI deve ser
sobrestada até referidos julgamentos (ADI(s) 6254, 6255, 6256, 6258).
Por oportuno, ad argumentandum tantum, ainda no campo da
base contributiva dos inativos, convém trazer a colação recente decisão
do Supremo Tribunal Federal, que julgou improcedente a ADI 3184,
na data de 24-6-2020, o qual se encontra pendente de publicação do
inteiro teor do acordão, cujo objeto é a contestação ao § 18 do art. 40
da CF, que acrescentou a possiblidade de incidência de contribuição
previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensões, que
superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com
percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos
efetivos, introduzida pela EC 41/2003, na seguinte linha (resultado de
julgamento):
24
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O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação
quanto ao art. 40, § 18, da Constituição Federal, alterado
pela redação do art. 1º da Emenda Constitucional nº 41/2003,
nos termos do voto da Ministra Cármen Lúcia (Relatora),
vencido o Ministro Marco Aurélio. Na sequência, por
maioria, julgou improcedente a ação quanto ao art. 9º da
Emenda Constitucional nº 41/2003, nos termos do voto da
Relatora, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Ricardo
Lewandowski, Ayres Britto, Celso de Mello e Cezar Peluso,
que proferiram voto em assentada anterior. Não votou o
Ministro Alexandre de Moraes, por suceder a cadeira do
Ministro Cezar Peluso. Afirmou suspeição o Ministro
Roberto Barroso. Presidência do Ministro Dias Toffoli.
Plenário, 24.06.2020 (Sessão realizada inteiramente por
videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

A decisão preferida na ADI 3184 já denota a postura que será
pacificada pelo excelsa Suprema Corte.
A tese da ofensa à referibilidade e da violação à regra da
vedação de tributo com efeito de confisco não merece acolhida pela
excelsa Suprema Corte3, isto porque as inovações trazidas pela EC n.º
103/2019 e pela EC estadual nº 82/2019, incorporadas ao sistema
previdenciário próprio do Estado por meio da Lei Complementar
nº 274/2020, não feriram qualquer regramento constitucional, ao
contrário, estão em plena sintonia com a inovações constitucionais da
3

Veja-se exemplificativamente: EMENTA. Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei
Complementar Distrital n° 232/1999. Aumento de alíquota da contribuição para a
previdência social dos servidores públicos ativos e inativos do Distrito Federal. 3. Alegação
de ausência de avaliação atuarial. Violação ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial.
Improcedência. 4. Caráter Confiscatório da Majoração. Não caracterização. 5. Ação direta de
inconstitucionalidade conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada improcedente. 6. Pedido
prejudicado em relação ao art. 2°, alterado pela Lei Complementar n° 232/2004.(ADI 2034,
Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-201 DIVULG 21-09-2018 PUBLIC 24-09-2018)
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recente reforma previdenciária, conforme alhures demonstrado e
encontram-se em pleno vigor no ordenamento jurídico, uma vez que
não foram revogadas e nem declaradas inconstitucionais até o presente
momento.
A lei complementar impugnada nesta ação tem por escopo
promover a restauração do equilíbrio atuarial das contas públicas,
particularmente no que guarda pertinência ao cediço, notório e
gravíssimo déficit do sistema previdenciário estadual, viabilizando-se,
assim, a continuidade da proteção previdenciária aos segurados.
Necessário também o registro de que em relação aos
contribuintes filiados ao RPPS (artigo 149, §1º-A da CF/88 e art. 11, da
EC n.º 103/2019), bem ao contrário do alegado pela entidade autora, a
Lei Complementar nº 274/2020 se manteve fiel aos dispositivos
constitucionais guardam estrita harmonia com as disposições do art.
40 da Constituição da República, o qual continua a assegurar um
regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de
aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem
o equilíbrio financeiro e atuarial.
Não há como escapar à conclusão de que a fixação da alíquota de
14%, una e sem progressividade consagra – em vez de violá-los - os
princípios da igualdade, da capacidade contributiva e da
equidade no modelo e no modo de participação de todos os
servidores no custeio do regime da previdência social do regime
próprio.
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A necessária solidariedade na contribuição para o custeio da
previdência do setor público nasce do dever de observância do
equilíbrio financeiro e atuarial, quadro que relativiza o caráter
retributivo individual entre o custeio e o benefício pessoal recebido,
em um modelo em que o servidor não custeia a sua própria
aposentadoria, mas sim contribui para o custeio das aposentadorias
de todo o setor público, permitindo o seu desejável equilíbrio, o que
fornece as bases e condições para assegurar o custeio e manutenção de
cada aposentadoria ou pensão.
Aliás, advirta-se que esta compreensão veio a ser acolhida pelo
excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento de medida cautelar
na ADI nº 1.441, o Ministro Sepúlveda Pertence se manifesta de modo
peremptório no sentido de que a contribuição previdenciária de ativos
e inativos não está correlacionada a benefícios próprios de uns e de
outros, mas à solvabilidade de todo o sistema previdenciário do setor
público. O mesmo fazendo o ilustre Ministro Nélson Jobim em seu voto
na MC na ADI nº 2010.
Como se pode extrair, não há qualquer exigência constitucional
de que a referibilidade das contribuições previdenciárias em relação
aos seus propensos beneficiários seja direta e imediata, pois ademais
de observar ao caráter contributivo e solidário (referibilidade ampla),
a Lei Complementar nº 274/2020 – impugnada nesta ADI -, observando
os ditames claros e precisos da EC nº 103/2019 acabou, contrariamente
ao sustentado na petição inicial, por fomentar a consagração dos
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princípios constitucionais tributários da isonomia (art. 150, II, CF) e
da capacidade contributiva (art. 145, §1º, CF) na forma de
participação no custeio, não havendo qualquer impedimento
constitucional à utilização dessa alíquota para a contribuição
previdenciária a ser custeada pelos servidores públicos, ativos e
inativos.
Importante salientar, outrossim, a questão intrínseca de justiça
social do sistema, pois a manutenção do equilíbrio financeiro e
atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos
(RPPS) não pode ser simplesmente repassada e debitada à conta
de toda a população brasileira, por meio da elevação geral da
carga tributária, que é o que, na prática, fatalmente, teria de ocorrer
se atendida a pretensão inicial, pois acabaria por impor à população
mais humilde deste país o custeio dos proventos e pensões do setor
público, em proporção que, muitas vezes, superaria os gastos com
serviços públicos essenciais, como saúde, segurança e educação.
É necessário atentar que os recursos públicos são escassos (eis
que obtidos sempre e sempre por via da tributação da população) e que
os direitos sociais prestacionais reclamam, por vezes, escolhas
sensíveis, quando não trágicas, na alocação de recursos nos orçamentos
públicos, especialmente quando envolvem prestações de natureza
continuada com elevada repercussão sobre o pacto intergeracional.
Ainda mais, o princípio da igualdade tributária não se relaciona
exclusivamente com o da capacidade contributiva, visto que a eventual
necessidade de controle e parametrização da constitucionalidade de
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norma infraconstitucional, no que tange ao princípio da isonomia
tributária, somente é admissível com base em dois fundamentos: (i)
motivos fiscais, que se relacionam à capacidade econômica do sujeito
passivo de honrar com seu dever fundamental de pagar tributos; e (ii)
motivos extrafiscais, os quais levam em conta a garantia de não
incidência da regra de tributação em relação a uma faixa mínima de
renda indispensável para a vida humana digna ou capaz de viabilizar a
atividade econômica4.
A fixação de alíquotas de 14% para os inativos a partir do valor
que supere o salário mínimo, além de ser uma imposição da Carta da
República, enseja observância e efetivação tanto ao princípio da
solidariedade das contribuições para a seguridade social, como
também ao princípio da isonomia fiscal parametrizado a partir da
capacidade contributiva associada ao dever de manutenção do
equilíbrio financeiro e atuarial no sistema previdenciário do setor
público, tendo em vista que exclui dessa base de cálculo contributiva
previdenciária o valor do salário considerando oficial, no âmbito do
território brasileiro, e tido como mínimo para a subsistência.
Na realidade, a compulsoriedade existente na conjuntura
constitucional é a obrigatoriedade de os Estados, dentro de sua
discricionariedade e de acordo como seus cálculos atuarias, que
comprovam o déficit do RPPS, decidirem sobre a instituição de
alíquota progressiva ou una, não podendo ser esta, inferior à fixado
4

SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes. Exame da constitucionalidade de fixação de alíquotas
progressivas da contribuição previdenciária do servidor público federal, in Revista Fórum de Direito
Tributário, ano 16, n.º 91, Belo Horizonte: Editora Fórum.
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para os servidores da União, bem como a possibilidade estenderem
a base de cálculo para a contribuição previdenciária de seus segurados
inativos, em razão do déficit, aplicando-se, no que couber os critérios
e os requisitos do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do §
12 do art. 40 da Constituição Federal.
Bom que se registre que mesmo antes da EC nº 103/2019 e da
edição da Lei Complementar estadual nº 274/2020, os sistemas de
previdência público e privado se caracterizavam por importantes
diferenças. Tais diferenças de modelagem trazem consequências
diversas aos gastos públicos, o que conduz ao resultante de
contribuições com características díspares.
Este quadro da realidade dos sistemas torna plausível a existência
de tratamento fiscal diverso para cada regime, com vistas à consecução
do equilíbrio financeiro e atuarial, o que torna possível preservar o
sistema e, assim, manter os benefícios previdenciários.
No cenário normativo constitucional atual, não subsiste os
argumentos da entidade requerente de que haveria proibição de
instituição de alíquota una e sem progressividade, pois ao contrário
disso, as novas disposições introduzidas na Constituição de 1988 pela
EC nº 103/2019 conduzem ao reconhecimento por parte do excelso
Supremo Tribunal Federal de que as regras da Lei Complementar nº
274/2020 estão em perfeita harmonia com os princípios da igualdade
tributária, da capacidade contributiva e da equidade na forma de
participação no custeio do sistema de RPPS do Estado de Mato Grosso
do Sul.
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Relevante consignar, nesse ponto, apenas para ratificar os
princípios da igualdade tributária, da capacidade contributiva e da
equidade na forma de participação no custeio do sistema de RPPS, o
Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da lei complementar ora
questionada, além das imposições já pormenorizadas, também trouxe
outras alternativas para a recuperação desse déficit atuarial do seu
regime próprio, conforme restará demonstrado pelos dispositivos
abaixo elencados:
Art. 23. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o
Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Defensoria
Pública, as Autarquias e as Fundações estaduais contribuirão,
mensalmente, para o MSPREV no percentual de 25% (vinte e
cinco por cento) sobre a soma dos subsídios e das
remunerações mensais de seus segurados ativos do RPPS/MS.
Art. 122. Os Poderes Executivo, incluídas suas Autarquias e
Fundações, Legislativo e Judiciário, o Ministério público, o
Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, além das obrigações
de que tratam os arts. 3º, 23 e 117 desta Lei, recolherão,
mensalmente, a título de custeio, para o RPPS o valor
correspondente a 23% (vinte e três por cento) do total de
benefícios pagos no mês imediatamente anterior.
Art. 5º Visando ao plano de equacionamento, como medida
adicional complementar às previstas no art. 4º desta Lei
Complementar e nos arts. 19-A e 122 da Lei nº 3.150, de 2005,
o Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a:
I - ceder ao RPPS/MS até 50% (cinquenta por cento) dos
fluxos futuros de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
dos membros e servidores efetivos ativos, empréstimo
consignado, de aluguéis e royalties em percentual a ser
definido em Lei Ordinária, após estudos de impacto nas
receitas estaduais, observada a legislação pertinente,
podendo ser objeto de securitização;
II - ceder ao RPPS/MS até 30% (trinta por cento) dos fluxos
financeiros livres decorrentes ações, créditos e participações
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societárias de empresas públicas, de créditos inadimplidos
inscritos ou não em dívida ativa, de natureza tributária ou
não, que estejam com parcelamento em vigor ou não, e que
não estejam com exigibilidade suspensa, observada a
legislação pertinente, podendo ser objeto de securitização.
Parágrafo único. As cessões de que tratam os incisos I e II
deste artigo serão reguladas por Lei de iniciativa exclusiva do
Chefe do Poder Executivo.

Vislumbra-se, portanto, que o RPPS/MS, além da alíquota de 25%
da contribuição do ente federado, ainda, detém o auxílio da alíquota
suplementar no percentual de 23%, seguindo esse intuito de
recuperação do famigerado déficit atuarial previdenciário.
Como medida adicional, ainda, com o sobredito propósito,
visando ao equacionamento do passivo atuarial, a Lei Complementar
Estadual n. 274/2020, trouxe em seu art. 4º, a autorização da cessão ao
RPPS/MS e ao Sistema de Proteção Social dos Militares de até 100%
(cem por cento) do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de
membros e de servidores aposentados e pensionistas de todos os
Poderes, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria
Pública, estimando um incremento de receita no valor de R$ 310
milhões.
Neste entendimento, como medida adicional complementar à
anteriormente citada, autoriza o Estado de Mato Grosso do Sul a ceder
ao RPPS/MS até 50% (cinquenta por cento) dos fluxos futuros de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) dos membros e servidores
efetivos ativos, de empréstimo consignado, de aluguéis e royalties, e
até 30% (trinta por cento) dos fluxos financeiros livres decorrentes de
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ações, créditos e participações societárias em empresas públicas, de
créditos inadimplidos inscritos ou não em dívida ativa, de natureza
tributária ou não, que estejam com parcelamento em vigor ou não,
demonstrando e ratificando, de maneira cabal, o propósito de
assegurar

o

cumprimento

dos

ditames

constitucionais

da

contributividade e da solidariedade do Regime Próprio de Previdência
Social do Estado de Mato Grosso do Sul, insculpidos no art. 40 da Carta
da República.
Como visto acima, também não há qualquer situação que dê
suporte a qualquer asserção de violação ao princípio da vedação do
confisco por meio de tributo, mesmo porque a regra do inciso IV do
art. 150 da Constituição de 1988.
Deve ser rechaçada de plano esta tese, visto que o simples
aumento da alíquota não é apto por si só a produzir qualquer efeito
confiscatório, somente presumido pela autora que não demonstra
objetivamente em que medida a majoração da alíquota estaria a
inviabilizar o exercício do direito de propriedade dos servidores
contribuintes para o sistema, nem mesmo em que medida a majoração
lhes atingiria de modo desproporcional o mínimo existencial, nos
termos do que decidiu essa excelsa Suprema Corte no julgamento da
ADI 2.551-MCQO/MG, relator o Ministro Celso de Mello. Tanto que
Luís Eduardo Schoueri5 observa que: “A grande dificuldade do Proibição

5

SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 3ª ed. 2013. São Paulo: Editora Saraiva, p. 343.
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do Efeito de Confisco está na confirmação de sua ocorrência. Afinal,
confisco é conceito indeterminado”.
No mesmo sentido, a lição de Roque Antonio Carrazza6 quando
preleciona que: “É certo que, a priori, é impossível precisar a partir de
que ponto o tributo assume viés confiscatório”.
E é exatamente isso que pretende a entidade autora desta ação,
uma análise apriorística de um presuntivo – ex hipothese - efeito
confiscatório.
Mesmo porque, ressalte-se, não se vislumbra de modo claro e
específico qualquer efeito imediato e desproporcional do aumento da
alíquota apontado pela entidade autora, o qual expressa, na verdade, o
princípio da contributividade do sistema previdenciário e o princípio
da solidariedade na preservação da sustentabilidade (equilíbrio
atuarial) do regime da previdência.
Aqui deve ser observado, ao contrário do que defende a autora,
que a alíquota fixa tem por parâmetro o princípio da capacidade
contributiva, inserido no §1º do artigo 145 da Constituição de 1988.
Não há, portanto, qualquer forma de ofensa ao princípio da
vedação do confisco, inserto no inciso IV do art. 150 da Constituição
Federal.

6

CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 26ª ed. 2010. São Paulo:
Malheiros Editores.
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De tudo o que foi acima exposto, há claros fundamentos para
afastar todas as alegações de inconstitucionalidade material da Lei
Complementar estadual nº 274/2020, precisamente aquelas suscitadas
pela entidade autora no sentido de existirem na norma impugnada
violações aos dispositivos constitucionais do art. 3º (erradicação da
pobreza

e

desigualdades

sociais),

do

caput

do

art.

5º

(igualdade/isonomia geral), do art. 37 (princípios de regência da
Administração Pública), do art. 40 (caráter contributivo, solidário
entre servidores ativos e inativos), do §1º do art. 145 (capacidade
contributiva), do inciso II (isonomia tributária) e do inciso IV (vedação
do confisco) do art. 150, do caput e dos incisos III e IV do art. 149 e art.
201 (referibilidade e equilíbrio financeiro), todos da Constituição da
República.
Como se vê, totalmente despidas de plausibilidade as teses da
entidade requerente, expostas em sua petição inicial, o que demonstra,
de modo irretorquível, a plena constitucionalidade da Lei
Complementar nº 274/2020, uma vez que se encontra em perfeita
consonância com a Emenda Constitucional n. 103, de 2019, bem como
com a Emenda Constitucional Estadual n. 82, de 2020, portanto, cuidase de diploma legal injustamente impugnado nesta sede processual
É

integralmente

improcedente

esta

Ação

Direta

de

Inconstitucionalidade.
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IV – DOS PEDIDOS EM SEDE DE INFORMAÇÕES
ANTE TODO O EXPOSTO, o Governador do Estado de Mato
Grosso do Sul apresenta suas informações (art. 12 da Lei Federal nº
9.868/99) ao excelso Supremo Tribunal Federal e requer:
1.

seja acolhida a preliminar de ausência de impugnação

específica, ante a formulação na petição inicial de ataque
genérico à integralidade da lei complementar estadual nº
274/2020, como também por ausência de ataque ao todo o
conjunto normativo interconectado, ante a ausência de
impugnação em face da Emenda à Constituição estadual nº
82/2019 e da Emenda Constitucional nº 103/2019 à
Constituição Republicana de 1988, com a extinção sem
julgamento de mérito, conforme precedentes do excelso
Supremo Tribunal Federal;
2.

alternativamente,

caso

não

acatada

a

supracitada

preliminar, requer a essa Corte o sobrestamento do feito,
considerando a tramitação nesse Supremo Tribunal Federal
das Ações Diretas de Inconstitucionalidades nº 6254, 6255,6256
e 6258, que discutem, a constitucionalidade da EC nº 103/2019.

3.

seja

no

mérito

a

presente

Ação

Direta

de

Inconstitucionalidade julgada totalmente improcedente,
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declarando-se, por conseguinte, a plena constitucionalidade
da Lei Complementar nº 274, de 21 de maio de 2020, do Estado
de Mato Grosso do Sul, por não existir qualquer mácula
constitucional, quer seja formal quer seja material, que abale as
normas deste diploma legal.
São essas as informações que temos a prestar à excelsa Suprema
Corte.
Campo Grande (MS), 16 de agosto de 2020.
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