STF - Juízes questionam medida provisória que aumentou alíquota
de contribuição previdenciária
A Associação Nacional dos Magistrados Brasileiros (AMB), a Associação dos Magistrados da
Justiça do Trabalho (Anamatra) e a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) ajuizaram
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5812) no Supremo Tribunal Federal contra a Medida
Provisória (MP) 805/2017, que fixou alíquota progressiva para os servidores públicos federais.
Segundo as associações, a elevação dos percentuais de contribuição viola os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
O artigo 37 da MP 805 instituiu uma progressividade para incidência da contribuição
previdenciária ao fixar duas alíquotas: uma de 11% sobre a parcela dos vencimentos igual ou
inferior ao limite máximo do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), e outra de 14% sobre a
parcela supere esse limite. As entidades de classe argumentam que a mudança representa uma
elevação de 27,27% sobre a contribuição praticada até agora. Assim, vários servidor públicos
passarão a recolher para o Imposto de e para a Previdência Social 41,5% dos seus rendimentos,
para não receber praticamente nada do Estado em contrapartida e não ter assegurada uma
previdência digna. A soma do IR com a contribuição, segundo as associações, ultrapassa o limite
do razoável da capacidade contributiva do servidor e configura a hipótese de confisco.
Por isso, além da medida provisória, a ADI questiona também o inciso IX do artigo 1º da Lei
11.482/2007, com a redação dada pela Lei 13.149/2015, que fixou a alíquota mais elevada de
imposto de renda (27,5%). Como é o somatório da tributação incidente sobre a remuneração do
servidor público decorrente da incidência do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária
que torna a carga insuportável, torna-se necessária a impugnação das duas, uma vez que a
configuração da hipótese de confisco não decorre da incidência isolada de cada qual, afirmam.
As entidades destacam ainda que a Constituição Federal não autoriza alíquota progressiva para
a contribuição previdenciária de servidor público. Sustenta que o STF já enfrentou a matéria na
análise da ADI 2010 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 8, quando a Corte
reconheceu a impossibilidade de fixação de tal forma de tributação por se tratar de hipótese
que se sujeita a estrita autorização constitucional.
As associações pedem assim a concessão de liminar para suspender a eficácia das mudanças
legislativas introduzidas pelo artigo 37 da MP 805. No mérito, formulam dois pedidos
alternativos: a declaração da inconstitucionalidade da alíquota de 14% da contribuição
previdenciária recém instituída, para restabelecer a alíquota de 11%, ou da
inconstitucionalidade da alíquota mais elevada do imposto de renda, de 27,5%, restabelecendo
o percentual máximo de 22,5%. O que não é possível é a subsistência das duas,
concomitantemente, porque o servidor estará contribuindo com inacreditáveis 41,5% dos seus
rendimentos para o Estado, concluem.
O relator da ADI 5812 é o ministro Ricardo Lewandowski.
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