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1.

Parecer

do

PGR:

inovação

jurídica

que

não

guarda

compatibilidade com a causa de pedir. Necessidade de não
conhecimento do aditamento. Precedentes desta Corte (ADI 5267,
ADI 4.265 e ADI 1.926).
2.

Mérito: a Lei nº 13.464/2017, fruto de intensas negociações

com o Governo Federal, buscou conferir tratamento salarial
isonômico entre as carreiras de estado (auditores fiscais da Receita
Federal do Brasil, delegados de Polícia Federal e membros da
Advocacia Geral da União - AGU).
3.

Com a publicação da Lei nº 13.464/2017, os auditores fiscais

da Receita Federal do Brasil passaram a ser pagos pelo regime
remuneratório, na forma de vencimento básico acrescido de outras
parcelas, em substituição ao subsídio, o que está em conformidade
com o art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição.
4.

A Lei nº 13.464/17 não viola o art. 37, incisos X e XIII, da Carta

da República, pois: a) não equiparou o Bônus de Eficiência e
Produtividade a qualquer espécie remuneratória auferida por outra
carreira do serviço público; b) não vinculou a criação do Bônus a
determinado índice ou padrão remuneratório; c) não gerou o
denominado efeito cascata, que consiste no aumento indiscriminado
da remuneração de outros agentes públicos.
5.

Ainda que se entendesse pela inconstitucionalidade dos

dispositivos impugnados, o que se admite pelo princípio da
eventualidade, a supressão do Bônus em apreço seria inviável,

diante da densidade normativa que permeia o princípio da
irredutibilidade de vencimentos.
6.

Improcedência que se impõe.

SINDIFISCO NACIONAL – SINDICATO NACIONAL DOS
AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, devidamente
qualificado nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade em referência,
revestido em seu múnus de amicus curiae, vem, respeitosamente, à presença de
Vossa Excelência, diante do novo Parecer confeccionado pelo Procurador-Geral da
República, na data de 3 de novembro de 2020, expor para ao final requerer.
1. ESCORÇO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade na qual, em
apertada síntese, pretende o Sr. Procurador-Geral da República (PGR) que seja
declarada a inconstitucionalidade dos arts. 6º a 25 da Lei Federal nº 13.464/17.
A citada lei, entre outras providências, versa sobre a instituição
do “Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira” aos
servidores de carreira da Auditoria da Receita Federal do Brasil (RFB).
O ilustre Procurador-Geral aduziu, na exordial, que as
inovações trazidas na norma em apreço, especificamente no tocante ao regime de
remuneração dos agentes supramencionados, se afiguram inconstitucionais, sob o
argumento de que, a partir da promulgação da Lei nº 11.890/08, a política
remuneratória de diversas carreiras da Administração Pública Federal passou a
adotar o regime de subsídio, o qual, no seu entender, seria incompatível com a
criação da bonificação por eficiência e produtividade.
Argumentou, ainda, que o regime constitucional de pagamento
unitário, o qual caracteriza o regime de subsídio, repele acréscimos devidos pelo
trabalho ordinário de agentes públicos, e que o art. 39, § 4º, da Lei Maior é expresso

ao vedar o acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de
representação e outras espécies remuneratórias à parcela única.
Por derradeiro, requereu, cautelarmente, a suspensão da
eficácia das disposições ora controvertidas, e, no mérito, a estabilização de seus
pedidos e a declaração plena da inconstitucionalidade dos arts. 6º a 25 da Lei nº
13.464/17, mormente no que atine ao pagamento dos “Bônus de Eficiência e
Produtividade”.
Após a distribuição da atrial, foram ouvidos o Senado Federal,
a Câmara dos Deputados e o Advogado-Geral da União, os quais se manifestaram
pela constitucionalidade da Lei nº 13.464/2017.
Posteriormente, o PGR, inovando a causa de pedir, trouxe à
baila novos argumentos sobre a inconstitucionalidade da Lei sub examine, sob o
pretexto de que a causa petendi, no controle concentrado de normas, se mostra
aberta.
Nessa toada, indicou que a Lei nº 13.464/17 afrontou o
princípio da reserva legal, consagrado pelo art. 37, X, da Constituição Federal.
Registrou, outrossim, que, ao relacionar o Bônus de Eficiência
e Produtividade a índices de eficiência institucional calculados através de
indicadores de metas estabelecidas no planejamento estratégico, os arts. 6º, §§ 2º,
3º e 4º, e 16, §§ 2º, 3º e 4º, da Lei em comento estariam em descompasso com o
que preconiza o art. 37, inciso XIII, da Carta Política de 1988.
Ao final do parecer, opinou pela procedência parcial dos
pedidos contidos na vestibular, no sentido de que a inconstitucionalidade pleiteada
seja reconhecida apenas no que diz respeito aos arts. 6º, §§ 2º, 3º e 4º, e 16 §§ 2º,
3º e 4º, da Lei 13.464/17, eis que, segundo sua compreensão, foram malferidos os
incisos X e XIII do art. 37 da Constituição Federal.

Feito o breve resumo do caso, passa-se ao exame da questão
de fundo.
2. PRELIMINARMENTE - DA MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR –
NECESSIDADE DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Na espécie, como visto adrede, o parecer do PGR culmina por
modificar substancialmente a causa petendi da Ação Direta de Inconstitucionalidade,
porquanto delineia um novo quadrante jurídico para justificar a inconstitucionalidade
do Bônus de Eficiência e Produtividade.
Com efeito, a inicial sustenta que os arts. 6º a 25 da Lei nº
13.464/17 caminham na contramão do art. 39, § 4º (que trata do regime de
subsídio),

da

Constituição

Federal,

devendo,

por

isso,

ser

declarados

inconstitucionais. A contrario sensu, o parecer defende a inconstitucionalidade
somente dos arts. 6º, §§ 2º, 3º e 4º, e 16 §§ 2º, 3º e 4º, da Lei 13.464/17, sob
argumento diverso, qual seja, a necessidade de observância do princípio da reserva
legal.
A mudança de perspectiva se descortina hercúlea, porquanto,
muito embora não se tenha dito objetivamente, o PGR acaba por reconhecer o
equívoco das razões fáticas e jurídicas outrora lançadas na petição inicial.
Não se olvida, nessa senda, que a causa de pedir no controle
abstrato de normas se revela aberta, razão pela qual este Pretório Excelso não fica,
em regra, adstrito aos fundamentos de fato e de direito deduzidos na exordial.
Não obstante, o completo abandono dos fundamentos jurídicos
inicialmente ventilados denota, a toda evidência, a fragilidade da tese jurídica
invocada no bojo do presente feito, a ensejar, com espeque no art. 3º, I, da Lei nº
9.868/1999, o não conhecimento parcial da ação direta.

Em casos idênticos, é iterativa a jurisprudência desta Suprema
Corte:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL PARA INCLUIR DISPOSITIVOS QUE APRESENTAM
ESTREITA RELAÇÃO COM AS NORMAS ORIGINALMENTE
IMPUGNADAS, INTEGRANDO O MESMO COMPLEXO
NORMATIVO

E

SUJEITOS

AO

MESMO

VÍCIO

DE

INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO. POSSIBILIDADE.
APRESENTAÇÃO
MANIFESTAÇÕES.

DE

NOVAS

AUSÊNCIA

INFORMAÇÕES
DE

PREJUÍZO

E
AO

CONTRADITÓRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O princípio
do pedido no processo objetivo da jurisdição constitucional
deve ter sua aplicação dimensionada a partir da perspectiva
institucional do sistema de controle abstrato de normas, que
não se presta à tutela de direitos subjetivos dos atores
processuais, mas à salvaguarda da higidez da ordem jurídica.
2. Admite-se o aditamento ao pedido inicial formulado
pelo Procurador-Geral da República por ocasião de seu
parecer, em casos em que tal aditamento tenha o objetivo
de incluir normas que fazem parte do mesmo complexo
normativo em que estão inseridas as normas objeto do
pedido inicial, desde que lhes seja comum o fundamento
jurídico invocado. Precedentes: ADI 2.928-QO, rel. min.
Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 12/11/2004; ADI 3.660, rel.
min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 9/5/2008; ADI 5.260,
rel. min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 29/10/2018;
ADI 3.434-MC, rel. min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de
28/9/2007; ADI 4.342-AgR, rel. min. Alexandre de Moraes,
Plenário, DJe de 2/2/2018; ADI 4.265-AgR, rel. min. Alexandre
de Moraes, Plenário, DJe de 17/5/2018. (...) (ADI 5267 AgR,
Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2019,

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195

DIVULG 06-09-2019

PUBLIC 09-09-2019)
Ora, a expressão “desde

que

lhes

seja

comum

o

fundamento jurídico” transmite a inquestionável ideia de que não se admite, em
sede de controle concentrado, a inteira modificação da argumentação jurídica
inicialmente sustentada. Exsurge daí a seguinte ilação: os fundamentos jurídicos da
ADI não podem ser inovados por meio de posterior aditamento, tampouco se permite
que o complexo normativo rechaçado seja examinado sob nova roupagem jurídica.
Em situação semelhante, é percuciente a lição do Ministro
Alexandre de Moraes, segundo o qual: o entendimento desta CORTE no sentido
de que o aditamento da inicial só é possível, observados os princípios da
economia e da celeridade processuais, quando a inclusão de nova
impugnação dispensa a requisição de novas informações. No presente caso,
não é possível tal aditamento com a finalidade de corrigir vício relativo à
legislação não impugnada do complexo normativo. (ADI 4.265 - Grifos
Intencionais)
Do mesmo modo, o Ministro Roberto Barroso, na ADI 1.926,
assim decidiu: a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o aditamento à
inicial somente é possível nas hipóteses em que a inclusão da nova
impugnação (i) dispense a requisição de novas informações e manifestações;
e (ii) não prejudique o cerne da ação, o que não ocorre no presente caso.
(Grifos Intencionais)
Nesse panorama, os novos fundamentos jurídicos suscitados
no parecer elaborado pelo PGR não comportam conhecimento, posto que
inteiramente dissociados da causa de pedir.
Posto isso, pugna, de plano, pelo não conhecimento parcial da
ADI, no que tange ao aditamento arguido pelo PGR em seu parecer.

Malgrado assim não fosse, a nova fundamentação expendida
no parecer não seria suficiente para indicar a inconstitucionalidade dos dispositivos
controversos, conforme se passará a discorrer.
3. DO MÉRITO DA ADI
3.1. BREVES ESCLARECIMENTOS SOBRE A POLÍTICA REMUNERATÓRIA DAS
CARREIRAS DE ESTADO
Ab initio, afigura-se necessário discorrer a respeito do contexto
histórico que levou ao nascedouro da Lei nº 13.464/17.
De fato, é inexorável que a prestação de serviços por parte dos
auditores fiscais da Receita Federal do Brasil exige uma contraprestação condizente
a ser paga pela União. Paul Laband, glorioso jurista alemão, trouxe, no início do
século passado, importante dimensão acerca da relação havida entre servidor e
Estado:
A relação de serviço do funcionário público repousa sobre um
contrato pelo qual o servidor se devota ao Estado, assume um
particular dever de serviço e de fidelidade, engaja-se em um
dever de obediência, e pelo qual o Estado, por sua vez, aceita
tal promessa, assim como a singular relação de poder que lhe
é oferecida, assegurando ao funcionário, em contrapartida,
proteção e, também, sustento.1
Ainda que a teoria contratualista de Laband não tenha
encontrado espaço no direito administrativo contemporâneo, já que no Brasil parcela
considerável dos servidores públicos são admitidos pelo regime estatutário, é indene
de dúvidas que sua construção doutrinária demonstra a imperiosa necessidade de o

1

Apud Os limites do teto remuneratório na acumulação lícita de cargos e funções públicas e as
transformações do Direito Administrativo: análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Revista Digital de Direito Administrativo. USP. vol. 6, n. 1, 2019.

Estado estar sempre atento às carreiras e às necessidades de seus servidores ( em
especial sua remuneração), máxime em se tratando das carreiras típicas de estado,
que, em essência, desempenham atividades que não podem ser exercidas pela
trabalhadores da esfera privada, como sói ocorrer com os auditores fiscais da
Receita Federal do Brasil.
Com isso, é forçoso reconhecer que a atração de bons quadros
para o Fisco demanda o pagamento de remuneração condigna com a relevância da
função, sem o qual o poder público jamais lograria trazer profissionais competentes
para sua estrutura.
Aliás, a intenção do Poder Executivo Federal está claramente
estampada na Exposição de Motivos da MP 765/2016, posteriormente convertida na
Lei nº 13.464/17, senão vejamos:
4. Essas medidas buscam suprir as demandas da
Administração Pública Federal por pessoal especializado e
proporcionar a valorização dos servidores. O objetivo é
atrair e reter profissionais com nível de qualificação
compatível com a natureza e o grau de complexidade das
atribuições das carreiras objeto da proposta.
(...)
7. No que diz respeito à Carreira de Auditoria da Receita
Federal do Brasil, cabe salientar que, para o adequado
desempenho da missão da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), faz-se necessária a adoção de medidas para
sanar lacunas hoje observadas na gestão da Carreira. (Grifos
Intencionais).2
É perceptível, pois, com clareza meridiana, que a MP 765/2016
foi editada com o escopo de valorizar as carreiras que integram a RFB.
2

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Exm/Exm-MP-765-16.pdf>.

Acesso em 8 de março de 2021.

Demais disso, cumpre trazer à colação dois pontos da
mencionada Exposição de Motivos que recomendam especial atenção, verbis:
13. As propostas concernentes aos servidores da atual Carreira
de Auditoria da Receita Federal do Brasil emergiram de
acordo celebrado entre o Governo Federal e os Sindicatos
da categoria, cujos termos serviram de insumo para a
elaboração do Projeto de Lei nº 5.864, de 2016, encaminhado
pelo Poder Executivo. Ocorre que a lenta tramitação do citado
PL no Congresso coloca em perspectiva o risco do acordo em
referência não produzir efeitos ainda no corrente exercício, o
que,

naturalmente,

vem

impactando

negativamente

o

funcionamento da Receita Federal.
(...)
15. Quanto à Carreira de Auditoria-Fiscal do Trabalho e a
instituição de seu Programa de Remuneração Variável, as
medidas propostas resultaram de acordo firmado em mesa
de negociação coordenada pela Secretaria de Gestão de
Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público
(SEGRT), da qual tomou parte o Sindicato Nacional dos
Auditores

Fiscais

do

Trabalho

(SINAIT).

3

(Grifos Intencionais)
Como se percebe, a edição da Lei em testilha decorreu de um
acordo entabulado com o Governo Federal. A propósito, convém rememorar que o
Governo também havia pactuado reajustes salariais com outras carreiras típicas de
estado, a exemplo dos delegados de Polícia Federal (Lei nº 13.371/2016) e
membros da AGU (Lei nº 13.327/2016).

3

Idem.

Assevere-se que, em todas as rodadas de negociação
salarial, o Governo Federal se comprometeu a conferir aos auditores fiscais
tratamento equivalente àquele dispensado aos membros da AGU e aos
delegados de Polícia Federal. Confiram-se as notícias a seguir sobre a conjuntura
da época:
No início da campanha salarial, a cúpula da Receita
Federal, juntamente com o então ministro da Fazenda,
Joaquim Levy (de 1º de janeiro de 2015 a 18 de dezembro
de 2015), garantiu à categoria que aquilo o que fosse
concedido aos procuradores da AGU (Advocacia-Geral da
União) seria igualmente concedido aos Auditores Fiscais
da

RFB

(Receita

Federal

do

Brasil). A palavra de

comprometimento e defesa do tratamento isonômico foi
reiterada por todos os sucessores de Levy na Fazenda: Nelson
Barbosa (de 18 de dezembro de 2015 a 12 de maio de 2016),
Henrique Meirelles (de 12 de maio de 2016 a 6 de abril de
2018) e Eduardo Guardia (de 6 de abril de 2018 até o
momento), e especialmente pelo secretário da Receita Federal
do Brasil, Auditor Fiscal Jorge Rachid, que por várias vezes,
seja em reuniões ou eventos do sindicato (como o CDS no
início de sua gestão), reafirmou esse mesmo compromisso.
(Disponível

em:

https://www.sindifisconacional.org.br/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=35331&catid=356&Itemid=1017)
O MPOG, ao considerar um pedido equivocado feito de forma
unilateral pela Direção Geral, através dos delegados Leandro
Daiello e Luiz Pontel, de isonomia com as negociações
realizadas com a Receita Federal (que ofereceu um
“bônus”
Analistas),

diferenciado
desprezou

e
o

variável
acordo

para

assinado

Auditores
entre

e

todas

categorias da Polícia Federal e adotou um absurdo paralelismo

que aumentou do fosso salarial entre os cargos da Carreira
Policial Federal. (Disponível em: https://fenapef.org.br/noapagar-das-luzes-pressao-do-governo-forca-categoria-aassinar-acordo)
Nesse quadro, os delegados federais obtiveram, no interregno
compreendido entre 01/01/2015 e 01/01/2019, um reajuste médio de 37%.4 Já os
membros da AGU, no mesmo intervalo, auferiram um reajuste de 21,3%, além dos
honorários advocatícios5.
Em relação aos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil,
o anexo VII, item “a”, da Lei nº 13.464/17 previu o reajuste do vencimento básico no
percentual de 21,3%, tão somente a partir de 30/12/2016.
Em suma, considerando o reajuste diferenciado em favor
dos delegados de Polícia Federal (37%), o Governo Federal, a título de
compensação, optou por implementar os honorários de sucumbência em favor
da AGU e o Bônus de Eficiência e Produtividade em prol do Fisco Federal,
mantendo, portanto, o tratamento salarial isonômico entre as principais
carreiras de estado.
De mais a mais, impende assinalar que a implementação do
sistema de bonificações é metodologia sofisticada na seara da gestão de pessoas,
tendo sido aplicada tanto no setor público quanto no espectro privado, no intuito de
atrair bons profissionais. Aliás, o próprio Sebrae, em cartilha elaborada e direcionada
ao setor privado, registra a proeminência do plano de bonificação:

Disponível
em:
https://web.adpf.org.br/noticia/adpf/temer-assina-pl-que-preve-reajuste-aosdelegados-federais/. “Com vigência de três anos, o Termo de Acordo 006/2016-MPOG prevê reajuste
médio de 37% para a categoria e revisão de benefícios de auxílio-saúde, auxílio alimentação e préescola. O projeto estabelece que as parcelas sejam recompostas a partir de janeiro de 2017, em
parcelas anuais, até 2019.”

4

5

Anexo XXXV da Lei nº 13.327/2016.

PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS QUE DESEJA ATRAIR: Um
plano de bonificação pode manter e atrair talentos, por isso, é
importante que haja um direcionamento sobre o perfil de
atuação profissional que a empresa deseja6.
Destarte, é inarredável que a implementação do regime de
bonificação é corolário do princípio constitucional da eficiência, que, em última
instância, exige que a administração pública atenda com a máxima presteza as
demandas da sociedade.
Como não poderia deixar de ser, esta E. Corte, em situação
análoga, firmou compreensão no seguinte sentido:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA DE
PARTE DA PRETENSÃO. QUESTIONAMENTO ESPECÍFICO
DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REMUNERADOS
POR SUBSÍDIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SERVIDOR
PÚBLICO.

FUNÇÕES

CONDIÇÕES

EXTRAORDINÁRIAS

DIFERENCIADAS.

DEDICAÇÃO

EXCLUSIVA

(GDE).

OU

EM

GRATIFICAÇÃO

DE

POSSIBILIDADE

DE

PAGAMENTO. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 39, §§ 4º
e 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA
ADI. (...) 4. O servidor público que exerce funções
extraordinárias ou labora em condições diferenciadas pode
receber parcela remuneratória além do subsídio. 5. A
interpretação sistemática do artigo 39, §§ 3º, 4º e 8º, da CRFB,
permitem o pagamento dos direitos elencados no primeiro
parágrafo citado. 6. O artigo 39, § 4º, da Constituição Federal,
não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas
além do subsídio. 7. A gratificação prevista na norma
6

Disponível

em:

<

https://www.sebraeatende.com.br/system/files/2019-

08/como_motivar_pessoas_a_alcancar_resultados_web.pdf>. Acesso em 8 de março de 2021.

impugnada é compatível com o princípio da eficiência
administrativa (artigo 37, caput, da CRFB), uma vez que
busca equacionar a alocação de recursos humanos
disponíveis para melhor atender à necessidade de serviços
legalmente especificados. 8. In casu, a gratificação de
dedicação exclusiva trata de situações em que o servidor
público desempenha atividade diferenciada a justificar o seu
pagamento em paralelo ao subsídio. 9. Improcedência da ação
declaratória de inconstitucionalidade. (ADI 4941, Relator(a):
TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal
Pleno, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-024 DIVULG 06-02-2020 PUBLIC 07-02-2020)
Ainda sobre a conexão entre o princípio da eficiência e a
remuneração auferida pelo servidor público, vale registrar, mutatis mutandis, o voto
do Ministro Alexandre de Moraes no julgamento da ADI 6.053/DF, que tencionava a
declaração de inconstitucionalidade do recebimento dos honorários de sucumbência
pelos advogados públicos:
(...) A possibilidade de aplicação do dispositivo legal que
prevê como direito dos advogados os honorários de
sucumbência

também

intimamente

relacionada

consagrado

constitucionalmente

dependente

da

natureza

à

advocacia

ao
e

pública

princípio
no

da

artigo

qualidade

dos

está

eficiência,
37,

pois

serviços

efetivamente prestados. No modelo de remuneração por
performance, em que se baseia a sistemática dos
honorários

advocatícios

(modelo

este

inclusive

reconhecido como uma boa prática pela Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE),
quanto mais exitosa a atuação dos advogados públicos,
mais se beneficia a Fazenda Pública e, por consequência,
toda a coletividade. (...) (ADI 6053, Relator(a): MARCO

AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES,
Tribunal

Pleno,

julgado

em

22/06/2020,

PROCESSO

ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 16-07-2020 PUBLIC 17-072020

REPUBLICAÇÃO:

DJe-189

DIVULG

29-07-2020

PUBLIC 30-07-2020)
Outrossim, despiciendo salientar que a instituição de verbas
relacionadas à performance dos agentes públicos também encontra eco no art. 39, §
7º, da Norma Ápice de 1988, o qual admite a instituição de adicional ou prêmio de
produtividade em benefício dos servidores.
Dito isso, a única limitação imposta por este Sodalício concerne
à impossibilidade de o adicional ou prêmio de produtividade ultrapassar o teto
constitucional, in litteris:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VERBAS
RELATIVAS
SUPERAÇÃO

À

BONIFICAÇÃO
DO

INADMISSIBILIDADE.

DE

TETO
VERBA

RESULTADOS.

REMUNERATÓRIO.
DE

CARÁTER

REMUNERATÓRIO. AFRONTA AO ART. 37, XI, CF/88. 1. É
firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no
sentido de que prêmios e gratificações de produtividade
são vantagens diretamente relacionadas ao exercício de
cargo público e, por isso, devem submeter-se ao teto
remuneratório. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art.
1.021, §4º, do CPC. (ARE 1218224 AgR, Relator(a): EDSON
FACHIN,

Segunda

Turma,

julgado

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041
PUBLIC 28-02-2020)

em

14/02/2020,

DIVULG 27-02-2020

Dessa maneira, tendo em vista que a criação do Bônus
observou a desejada simetria salarial entre as carreiras típicas de estado (membros
da AGU, delegados federais e auditores fiscais), bem como as especificidades da
carreira dos auditores fiscais da RFB, conclui-se que inexistiu qualquer ofensa a
normas constitucionais.
3.2. DA COMPATIBILIDADE DO BÔNUS DE PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA
COM O ART. 39, §§ 4º e 8º, DA LEI FUNDAMENTAL
Em que pese a alteração da causa de pedir levada a efeito pelo
PGR em seu parecer, é incontestável que esta Corte, no controle abstrato de
constitucionalidade, aprecia a norma impugnada à luz de todo o ordenamento
jurídico-constitucional, o que recomenda nova apresentação de manifestação
concernente à alegada inconstitucionalidade apontada na peça inaugural.
Pois bem. Como visto alhures, entrevê-se que o pedido de
inconstitucionalidade formulado pelo PGR é lastreado na premissa de que os
servidores de carreira Tributária e Aduaneira da RFB auferem sua remuneração na
modalidade de subsídio, regime incompatível com o recebimento do Bônus de
Eficiência e Produtividade, na forma disposta pelo art. 39, § 4º, da Constituição.
Razão não assiste ao PGR.
Em primeiro lugar, o art. 39, § 4º, da Carta Magna trata,
unicamente, da obrigatoriedade do regime de subsídio em relação ao membro de
Poder, ao detentor de mandato eletivo, aos Ministros de Estado e aos Secretários
Estaduais e Municipais, não alcançando, pois, os servidores que atuam na orla
tributária e aduaneira.
Em segundo lugar, a Lei nº 13.464/17, oriunda da conversão
da MP nº 765/2016, a par de instituir o Bônus de Eficiência e Produtividade, alterou
também o regime remuneratório dos servidores do Fisco. Dada sua magnitude,
importa transcrever o seu art. 27:

“Art. 27. Os titulares dos cargos integrantes das carreiras
Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil e da
Auditoria-Fiscal do Trabalho de que trata a Lei nº 10.910, de 15
de julho de 2004, passam a receber vencimento básico e
demais parcelas previstas em lei.”
O efeito prático dessa modificação, como cediço, é que os
auditores fiscais da RFB, a partir da edição da Lei nº 13.464/17, passaram a receber
pela sistemática da remuneração (vencimento básico + bônus).
Aliás, este é o entendimento que se colhe do parecer lançado
pela comissão mista instaurada para análise da Medida Provisória nº 765/2016 no
Senado Federal, sob a relatoria do Senador Fernando Bezerra Coelho. Veja-se:
Inicialmente, deixam eles de ser remunerados por subsídio,
que, segundo o § 4º do art. 39 da Constituição, é fixado em
parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra
espécie remuneratória.
A implantação do subsídio para a remuneração desses
servidores ocorreu em 1º de julho de 2008, por meio da Medida
Provisória nº 440, de 29 de agosto de 2008, convertida na Lei
nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008.
Assim, a sua remuneração passa, a partir de 1º de dezembro
de 2016, a ser constituída de vencimento básico e demais
parcelas

remuneratórias

previstas

por

lei.

7

(Grifos

intencionais)
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Além disso, à vista do art. 39, § 8º, da Lei Fundamental,
observa-se que o regime do subsídio é facultativo no que respeita às carreiras da
RFB.
Sob essa ótica, extrai-se uma premissa irrefutável: não há que
se falar em inconstitucionalidade formal ou material da Lei nº 13.464/17 quando
cotejada com o art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição.
De outro giro, em uma revisão histórica para maior intelecção
do tema, cumpre informar que, sob a égide da Lei nº 10.910/04, as carreiras acima
mencionadas eram pagas pelo regime de vencimentos. Somente a partir da Lei nº
11.890/08, os auditores fiscais da RFB passaram a ser remunerados através do
subsídio, modalidade remuneratória que vigorou até a publicação da Lei nº
13.464/17.
E mais: para não restarem dúvidas quanto à inaplicabilidade
do subsídio aos servidores de que trata a Lei nº 13.464/17, o art. 27, § 1º, inciso II,
expressamente dispõe:
Art. 27. Os titulares dos cargos integrantes das carreiras
Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil e de
Auditoria-Fiscal do Trabalho, de que trata a Lei nº 10.910, de
15 de julho de 2004, passam a receber vencimento básico e
demais parcelas previstas em lei.
§ 1º Não são devidos aos titulares dos cargos a que se
refere o caput deste artigo:
(...)
II – o subsídio de que trata a Lei nº 10.910, de 15 de julho
de 2004.

Nessa esteira, verifica-se que: (i) a Constituição permite que os
servidores da RFB sejam remunerados por vencimento básico, adicionado a outras
parcelas; (ii) o sistema de remuneração por vencimento básico, somado a outras
parcelas, já foi largamente utilizado no passado; (iii) a alteração levada a efeito pela
Lei nº 13.464/2017 é formalmente constitucional, pois advinda de uma Medida
Provisória (com status hierárquico de lei formal), de iniciativa do Presidente da
República; e (iv) a Lei nº 13.464/2017 é materialmente constitucional, posto que em
sintonia com o art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição, ao passo que respeita o teto
constitucional (arts. 13 e 23).
Em terceiro lugar, ad argumentandum tantum, ainda que as
carreiras do Fisco fossem remuneradas por subsídio, a jurisprudência desta Corte já
se encontra consolidada no sentido de que o regime de subsídio, por si só, não
exclui o recebimento de outras parcelas:
(...) 6. O artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não
constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas
além do subsídio. 7. A gratificação prevista na norma
impugnada é compatível com o princípio da eficiência
administrativa (artigo 37, caput, da CRFB), uma vez que
busca equacionar a alocação de recursos humanos
disponíveis para melhor atender à necessidade de serviços
legalmente especificados. 8. In casu, a gratificação de
dedicação exclusiva trata de situações em que o servidor
público desempenha atividade diferenciada a justificar o seu
pagamento em paralelo ao subsídio. 9. Improcedência da ação
declaratória de inconstitucionalidade. (ADI 4941, Relator(a):
TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal
Pleno, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-024 DIVULG 06-02-2020 PUBLIC 07-02-2020)
Assentadas tais premissas, sob qualquer ângulo que se
enfrente a questão, a improcedência dos pedidos é medida de rigor.

3.3. DA NOVA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA PELO PGR EM PARECER –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, X E XIII, DA CONSTITUIÇÃO
Como visto, o parecer confeccionado pelo PGR acabou por
conferir nova roupagem ao processo, o que, na esteira de inúmeros precedentes
deste Pretório Excelso, deveria acarretar o não conhecimento da ação direta nesse
tocante.
Isso porque a exordial da presente ADI busca a declaração de
inconstitucionalidade dos arts. 6º a 25 da Lei nº 13.464/17, fundamentalmente em
virtude da impossibilidade de cumulação do Bônus de Eficiência e Produtividade
com o regime do subsídio.
Entretanto,

o

PGR,

após

verificar

o

equívoco

da

fundamentação esposada na vestibular, passou a defender, em seu parecer, a
inconstitucionalidade dos arts. 6º, §§ 2º, 3º e 4º, e 16, §§ 2º, 3º e 4º, da norma
primária em referência, sob o argumento de que os dispositivos supracitados se
encontram em desconformidade com o art. 37, X e XIII, da Magna Carta.
Nada obstante, com arrimo no princípio da eventualidade, o
requerente, na condição de amicus curiae, vem apresentar informações relevantes
para o deslinde da causa.
Em apertada síntese, a irresignação do PGR se funda no fato
de que a Lei em debate instituiu o pagamento do Bônus de Eficiência e
Produtividade para as carreiras do Fisco sem fixar de forma definitiva os valores
devidos a título daquela parcela remuneratória, nem de forma global, nem individual.
Narra ainda que a fixação dos valores e a metodologia para
tanto foram colocadas a cargo de atos administrativos infralegais a serem editados
pelos órgãos onde laboram os servidores, o que, no seu sentir, vulneraria o princípio
da reserva legal.

O argumento não merece ser agasalhado.
Com efeito, o art. 37, X, da Lei Fundamental prevê que a
remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39
somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a
iniciativa privativa em cada caso.
De saída, considerando que o Bônus de Eficiência e
Produtividade (art. 6º, caput, da Lei nº 13.464/17), de natureza remuneratória, foi
instituído por lei específica, denota-se que o comando constitucional restou
integralmente observado.
Em relação aos §§ 2º, 3º e 4º do art. 6º da mencionada Lei,
constata-se que o legislador estabeleceu os procedimentos e critérios básicos para
que fosse realizado o pagamento da verba, fazendo menção, inclusive, à base de
cálculo.
A mensuração do valor global do Bônus de Eficiência e
Produtividade por meio de indicadores de desempenho e metas estabelecidos nos
objetivos ou no planejamento estratégico da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
prevista no § 2º do art. 6, é matéria que não demanda a edição de lei específica,
passando, aliás, ao largo do conhecimento do legislador.
De igual maneira, a forma de gestão do Programa e a
metodologia para a mensuração da produtividade global da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (§ 3º do art. 6) é tarefa que demanda conhecimento profundo
acerca do cotidiano das funções exercidas pelos auditores fiscais da RFB. Nada
mais natural, assim, que ato infralegal disponha sobre o assunto.
Quanto ao § 4º do art. 6, o raciocínio se descortina idêntico,
uma vez que não é tarefa do legislador definir critérios para aferição do índice de
eficiência institucional.

De acordo com o magistério de Carlos Maximiliano, as leis
positivas são formuladas em termos gerais; fixam regras, consolidam princípios,
estabelecem normas, em linguagem clara e precisa, porém ampla, sem descer a
minúcias8 (grifos nossos).
Nesse

diapasão,

exigir

do

legislador,

que

não

tem

conhecimento sobre a rotina das funções desempenhadas pelo Fisco, o
estabelecimento, por intermédio de lei específica, de indicadores de desempenho e
metas beiraria o contrassenso.
O que fez a Lei nº 13.464/2017 foi justamente positivar
parâmetros e limites para a remuneração das carreiras do Fisco, o que,
evidentemente, está em plena consonância com a Carta da República.
Ademais, a possibilidade de edição de atos infralegais, por si
só, não constitui ofensa ao artigo 37, X, da Magna Carta, vez que o poder
regulamentar permite ao administrador o detalhamento da norma primária, de modo
a conferir concretude ao direito posto.
Aliás,

a

instituição

de

critérios

de

avaliação

de

desempenho do servidor público, através de atos infralegais, se mostra
comum no ordenamento jurídico pátrio, a exemplo do que ocorreu com as Leis
nºs. 10.551/02 (art. 4º) e 11.356/06 (art. 1-C, §§ 6º e 8º).
Assim sendo, a norma fixou balizas suficientes para o
regramento básico do pagamento do Bônus, em irrestrita obediência aos ditames do
art. 37, X, da Constituição, na medida em que foi a lei, em sentido estrito, que fixou a
remuneração dos auditores da RFB.

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19 ed. Rio de Janeiro: Forense,
2002, p.1.
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De outro turno, não se pode perder de vista que se trata de
uma bonificação de eficiência e produtividade, de natureza variável, sendo certo,
portanto, que a lei não poderia estabelecer um valor determinado, fixo, invariável,
sob pena de desnaturar a própria estrutura remuneratória da vantagem criada.
Além do mais, interpretar literalmente o inciso X do artigo 37 da
Constituição Federal, sem perquirir a natureza jurídica da vantagem e a sua
composição, para o fim de deduzir que seu valor nominal deveria estar
expressamente previsto em lei, equivaleria a esvaziar o comando normativo do § 7º
do art. 39 daquela Carta.
De igual modo, inexiste violação ao inciso XIII do art. 37 da Lei
Maior, uma vez que não há vinculação ou equiparação do pagamento do Bônus a
índices ou indicadores oficiais. Ao revés, a Lei nº 13.464/17 limitou-se a traçar
parâmetros para a mensuração da produtividade e eficiência dos servidores que
laboram na atividade tributária e aduaneira, o que se coaduna, como já antecipado,
com o princípio da eficiência.
Os próprios servidores da carreira tributária e aduaneira da
RFB e os auditores fiscais do trabalho, antes mesmo da implementação da
modalidade de pagamento por subsídio, recebiam bonificações de natureza
semelhante, principalmente no que pertine ao seu modo de merecimento: RAV
(Retribuição Adicional Variável), GDAT (Gratificação de Desempenho de Atividade
Tributária), GAT (Gratificação de Atividade Tributária) e GIFA (Gratificação de
Incremento da Fiscalização e da Arrecadação), cuja vigência, previsão legal e forma
de cálculo de pagamento nunca foram declaradas inconstitucionais.
A estrutura de pagamento do Bônus por Eficiência e
Produtividade por análise de desempenho, nesse passo, é flagrantemente legítima.
Sua sistemática é condizente com outros tipos de remunerações de natureza
semelhante pagas a outros agentes públicos, não havendo, desse modo,
contrariedade ao que reza o art. 37, XIII, da Constituição da República.

Também aqui, o Procurador-Geral da República confere
interpretação literal ao dispositivo em análise e edifica tese diametralmente oposta
ao espírito do constituinte.
Isso porque a Lei nº 13.464/17 não versa sobre vinculação ou
equiparação de espécies remuneratórias entre agentes públicos. Há, na realidade,
uma nítida confusão na argumentação exposta, que, inclusive, carece de lastro
empírico.
Para afastar quaisquer dúvidas acerca da escorreita exegese
do inciso XIII do art. 37, calha trazer à baila o escólio do Professor José dos Santos
Carvalho Filho, para o qual:
Repetindo mandamento anterior, a Constituição em vigor
proibiu a vinculação ou equiparação de vencimentos para o
efeito de remuneração de pessoal no serviço público (artigo 37,
XIII). A regra, como é fácil notar, procura evitar os
denominados aumentos em cascata, que ocorrem quando,
aumentada a retribuição de uma classe de servidores, outras
classes se beneficiam, por estarem atreladas àquela. Significa
que o aumento de um significaria o aumento de milhares, com
grande prejuízo ao erário e aos próprios servidores, neste caso
porque o Estado não se arriscaria a conceder aumentos
específicos a este ou àquela classe, sabedor que a seu
reboque milhares de outros cargos se beneficiariam do
aumento.
De outro lado, é vedada a vinculação entre agentes públicos
cujas linhas remuneratórias se apresentem com sistema
próprio. É o caso, por exemplo, de Deputados Estaduais e
servidores públicos estaduais. Agentes políticos sujeitam-se a
regime próprio e, por essa razão, Prefeitos, Vice-Prefeito e

Vereadores não podem ter seus subsídios vinculados à
remuneração dos servidores públicos municipais.”9.
Para Celso Antônio Bandeira de Mello, o propósito da norma é,
de fato, evitar o que ele denominou de “aumentos em cadeia”. Eis o seu magistério,
verbis:
Para evitar aumentos em cadeia, o inciso XIII do mesmo art. 37
veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal no
serviço público.10
Seguindo a mesma trilha, a Professora Maria Sylvia Zanella Di
Pietro leciona que:
O inciso XIII do artigo 37, com a redação dada pela Emenda nº
19, veda a vinculação ou equiparação de qualquer espécie
remuneratória para o efeito de remuneração de pessoal do
serviço público. O que se visa impedir, com esse dispositivo,
são os reajustes automáticos de vencimentos, o que ocorreria
se, para fins de remuneração, um cargo ficasse vinculado ao
outro, de modo que qualquer acréscimo concedido a um
beneficiaria a ambos automaticamente; (...)11
Como consabido, a Lei nº 13.464/17 não equiparou o Bônus a
qualquer espécie remuneratória auferida por outra carreira do serviço público, como
também não vinculou sua criação a determinado índice ou padrão remuneratório,
além do que inexistiu o denominado efeito cascata quanto à remuneração de outros
agentes públicos, de sorte que se revela totalmente improcedente a argumentação
delineada pelo PGR.

Manual de Direito Administrativo. 26.ed. São Paulo: Atlas, 2013, pp. 752/753.
Curso de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 283.
11 Direito Administrativo. 27ª ed., 2013, p. 620.
9

10

Frise-se, outrossim, que a equiparação exigiria, naturalmente, a
demonstração do cargo ou da carreira paradigma, ou seja, daquela que serviu de
referência ou arquétipo para a instituição da vantagem combatida. Inexiste tal
equiparação na Lei nº 13.464/17, tão pouco o PGR trouxe à colação qualquer
exemplo

nesse

sentido,

limitando-se

a

defender,

de

forma

vaga,

a

inconstitucionalidade da norma em exame.
Nessa mesma linha de raciocínio, não há qualquer vinculação
do Bônus criado com valores ou índices econômicos que acarretem a revisão
automática de remuneração, visto que a Lei hostilizada estabelece, claramente, que
o valor global do Bônus será mensurado por indicadores de desempenho e metas
estabelecidos nos objetivos ou no planejamento estratégico da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Sob esse viés, é fácil concluir que os indicadores de
desempenho versados na norma serão instituídos especificamente para as carreiras
do Fisco, sem vínculo com quaisquer outras ou com quaisquer índices econômicos.
Em arremate, é importante consignar que o pagamento do
Bônus de Eficiência e Produtividade não é calculado considerando a atuação
individual do auditor fiscal da RFB. Pelo contrário, seu valor “global”, nos moldes do
§ 2º do art. 6º da Lei nº 13.464/2017, será definido pelo índice de eficiência
institucional, mensurado por meio de indicadores de desempenho e metas
estabelecidos nos objetivos ou no planejamento estratégico da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, o que, de per se, afasta o argumento de que sua criação tende a
recrudescer a fiscalização e a autuação.
3.4.

DA

NECESSIDADE

DE

OBSERVÂNCIA

DO

PRINCÍPIO

DA

IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS
In casu, da simples leitura da petição inicial e do parecer
elaborados pelo PGR, dessume-se que inexistiu qualquer preocupação relativa ao
princípio da irredutibilidade salarial.

Com efeito, o PGR almeja a supressão do Bônus de Eficiência
e Produtividade sem atentar para o fato de que a referida verba, além de ostentar
hialina natureza alimentar, encontra-se salvaguardada pelo princípio constitucional
da irredutibilidade de vencimentos, que somente pode ser excepcionado nas
restritas hipóteses inseridas na parte final do art. 37, XV, da Constituição.
A par disso, não há qualquer regra de transição ou
compensação que permita a supressão do Bônus em apreço, emergindo daí a
imperativa necessidade de sua manutenção, sob pena de se admitir a odiosa
redutibilidade da remuneração hodiernamente auferida pelos auditores fiscais da
RFB.
A propósito, quando do julgamento da ADI 6.053/DF, o Ministro
Alexandre de Moraes, em seu voto, ressaltou que:
(...) Observe-se, ainda, que, não bastasse atentar contra o
próprio princípio da eficiência e as regras constitucionais
estabelecidas para a advocacia pública, o pedido da PGR de
mera supressão da verba sucumbencial dos advogados
públicos, sem qualquer estabelecimento de uma regra de
transição e de compensação remuneratória para a parcela
única

do

subsídio,

acarretaria

inconstitucional

redutibilidade nos vencimentos finais dos procuradores.
Orientando-se pelo mesmo norte, o acórdão abaixo transcrito:
EMENTA:

CONSTITUCIONAL

MAGISTRADOS
PREVISTO

NO

E

APOSENTADOS.
ART.

184,

II,

ADMINISTRATIVO.

ADICIONAL
DA

LEI

DE

20%

1.711/1952.

INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME REMUNERATÓRIO
DO SUBSÍDIO. Recurso Extraordinário a que se dá provimento.
Tema 690, fixada a seguinte tese de repercussão geral: - É

inconstitucional o pagamento do adicional de 20% previsto
no art. 184, II, da Lei 1.711/1952 a desembargadores, após a
adoção do subsídio como forma remuneratória. - A
supressão do adicional não pode representar decesso
remuneratório, em face do princípio constitucional da
irredutibilidade de vencimentos, hipótese em que a parcela
deve ser absorvida por reajustes salariais futuros. (RE
597396, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em
16/09/2020,

PROCESSO

ELETRÔNICO

REPERCUSSÃO

GERAL - MÉRITO DJe-242 DIVULG 02-10-2020 PUBLIC 0510-2020)
Nesse

alinhavar,

conquanto

se

entendesse

pela

inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, o que se admite pelo princípio da
eventualidade, a supressão do Bônus em exame seria inviável, diante da densidade
normativa que permeia o princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Por fim, insta sublinhar que a natureza alimentar do Bônus e o
seu recebimento de boa-fé impedem que os valores já incorporados ao patrimônio
dos agentes públicos sejam objeto de devolução, na linha da uníssona
jurisprudência deste Pretório Excelso.
4. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer o SINDIFISCO, na qualidade de amicus
curiae, o que se segue:
1) de início, o acolhimento da preliminar suso suscitada, com a
finalidade de não ser conhecido o aditamento formulado pelo PGR em seu parecer;
2) no mérito, a improcedência dos pedidos formulados na
presente ADI;

3) a juntada do substabelecimento em anexo, devendo as
intimações ser realizadas em nome dos advogados ao final assinados.
Pede deferimento.
Brasília, 15 de março de 2021.

EUMAR ROBERTO NOVACKI
OAB/DF 64.600

RAPHAEL VIANNA DE MENEZES
OAB/DF 45.881

