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 Relatório:

 

 O Senhor Ministro Luís Roberto Barroso (Relator):

 

1. Trata-se de recurso extraordinário no qual se pede a reforma de
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim
ementado:

 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2012. MAJORAÇÃO DA
ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS.
AUSÊNCIA DO ESTUDO ATUARIAL. JUSTIFICATIVA NA
REDUÇÃO DO DÉFICIT PREVIDÊNCIÁRIO. AFRONTA AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA VEDAÇÃO DA
UTILIZAÇÃO DE TRIBUTOS PARA EFEITO DE CONFISCO. (ARTS.
92 E 102, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL) E DA
CORRELAÇÃO. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS.  EX NUNC .

I - A contribuição previdenciária, por força de sua natureza de
tributo, subordina-se aos princípios constitucionais gerais de direito
tributário e em especial aos princípios da correlação (art. 195, § 5º, da
CF), da finalidade (art. 149, § 1º, da CF), do equilíbrio financeiro e
atuarial (art. 40 da CF) e da vedação ao confisco (art. 150, inciso IV, da
CF). E, por ser assim, a majoração da alíquota da contribuição
previdenciária deve vir amparada em cálculo atuarial, o que não foi
observado no caso em comento ocorrendo aí o vício formal.

II - Ademais, a exposição de motivos e os argumentos
apresentados pelo Sr. Governador do Estado, que acompanharam o
Projeto de Lei, abalam a norma legal, porquanto, além de ter deixado
de observar os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e
atuarial, ofendem os arts. 92 e 102, IV, da Constituição Estadual, uma
vez que a alegação de redução do déficit previdenciário para a
formação de recursos outros que não a proteção à seguridade social,
tem caráter de confisco, o que é vedado constitucionalmente pelos
princípios da razoabilidade e da vedação da utilização de tributos
para efeito de confisco.

III - Sem causa suficiente e não observada a apresentação do
cálculo atuarial para fins de vinculação da contribuição, não se
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justifica a majoração da alíquota de contribuição de seguridade social,
uma vez que no regime de previdência de caráter contributivo e
solidário, deve haver correlação entre custo e benefício, conforme já
assentou o STF na ADI 8 MC/DF. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.”

 

2. Na origem, a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás
(ASMEGO) propôs ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal
de Justiça do Estado em face do Governador do Estado de Goiás e do
Presidente da Assembleia Legislativa, contra a Lei Complementar estadual
nº 100/2012, que aumentou a alíquota da contribuição previdenciária dos
servidores de 11% para 13,25% e, no que se refere à cota patronal, de 22%
para 26,5%. Além de majorar as alíquotas da contribuição dos servidores e
da contribuição patronal, a lei aumentou a alíquota da contribuição devida
pelo funcionário afastado ou licenciado de cargo efetivo sem direito à
remuneração, mas que opta por continuar como contribuinte da
previdência estadual. Essa alíquota passou de 33% para 39,75%, valor da
soma da contribuição do servidor e da contribuição patronal.

 

3. Confira-se o teor da lei questionada na ação direta estadual:

 

“Art. 1o As alíquotas previstas nos dispositivos da Lei
Complementar no 77, de 22 de janeiro de 2010, abaixo especificados,
passam a ser as seguintes:

 

ArtigoIncisoAlíquota (%)23I13,2523II13,2523III26,524II39,7525I13,
2525II26,569caput13,25 

Art. 2o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos financeiros após o decurso de 90
(noventa) dias a contar de 1o  de janeiro de 2013”.

 

4. A requerente alegava afronta aos dispositivos da Constituição
Estadual, que (i) resguardam o equilíbrio atuarial e financeiro das
contribuições dos servidores, uma vez que não haveria cálculos justificando
o aumento; (ii) proíbem o desvio de finalidade, já que o intuito da
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majoração seria a redução dos déficits públicos; (iii) impõem os princípios
da igualdade, equidade e isonomia tributária, pois a lei estadual coloca os
servidores estaduais em situação desvantajosa em relação aos federais; e
(iv) impedem a redução de subsídios.

 

5. A medida cautelar foi deferida em 10.04.2013, sob os seguintes
fundamentos: (i) não se trata somente de interesse da magistratura estadual,
mas de todos os funcionários do Estado de Goiás; (ii) a majoração da
contribuição previdenciária fere os princípios da correlação, da finalidade,
do equilíbrio financeiro e atuarial e da vedação ao confisco; e (iii) inexiste
cálculo atuarial que embase os aumentos propostos na norma.

 

6. Em maio de 2013, após pedido do Estado de Goiás e da Goiás
Previdência (GOIASPREV) perante esta Corte – SL 700 –, o Ministro
Joaquim Barbosa concedeu a medida pleiteada para suspender a liminar
concedida pelo Tribunal de Justiça até o trânsito em julgado da ADI
estadual.

 

7. Em 23.04.2014, a Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100/2012,
com efeitos  ex nunc , acatando os argumentos trazidos na inicial de que (i)
não foi formulado cálculo atuarial para fundamentar a majoração, o que
afetaria o caráter contributivo e o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema
previdenciário; e (ii) a justificativa do Estado para majoração – a existência
de  déficit previdenciário – não é idônea, de modo que fere a razoabilidade e
a vedação de tributos para efeito de confisco.

 

8. Contra o referido acórdão, o Governador e o Procurador-Geral do
Estado interpuseram recurso extraordinário, alegando, em síntese, que o
ente realizou estudos para avaliação atuarial do RPPS, mas que esse
requisito é determinado em legislação infraconstitucional e não poderia ter
sido utilizado para a declaração de inconstitucionalidade de lei. De acordo
com os recorrentes, os arts. 37,  caput, 40,  caput , e 150, IV, da Constituição,
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invocados pelo Tribunal  a quo , não contêm tal obrigatoriedade. Assim,
essas normas constitucionais teriam sido violadas, o que ensejaria a reforma
da decisão recorrida (doc. 10, fls. 43/71).

 

9. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem (doc. 10, fls. 101
/105), tendo sido interposto agravo (doc. 10, fls. 112/127). A parte recorrida
apresentou contrarrazões (doc. 10, fls. 134/138).

 

10. De início, desprovi o agravo, mantendo a negativa de seguimento ao
recurso extraordinário, por ter entendido que o debate nele versado
demandaria o revolvimento de fatos e provas (Súmula/STF 279) (doc. 10, fls.
142/146). Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, demonstrando
que, na realidade, a insurgência se voltava contra acórdão proferido em
representação de inconstitucionalidade, do que se extrairia a existência de
questão constitucional. Diante disso, reconsiderei a decisão de inadmissão
(doc. 11, fls. 2).

 

11. O Plenário desta Corte reconheceu, então, a existência de
repercussão geral da matéria, nos termos a seguir:

 

“  Ementa : Direito tributário e direito previdenciário. Recurso
extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição
previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade.
Presença de repercussão geral. 

1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas
impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das
contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos,
especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário
e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao
confisco e da razoabilidade.

2. Repercussão geral reconhecida”. (doc. 14)

 

12. Em 16.03.2017, determinei a suspensão nacional de todos os
processos que versassem sobre o mesmo tema (doc. 16).
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13. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo
desprovimento do recurso extraordinário. Afirmou ser inconstitucional a
majoração de contribuição previdenciária sem prévia apresentação de
estudos que comprovem a observância de critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social
(doc. 134).

 

14. Pediram a intervenção no feito na qualidade de  amici curiae : (i) a
Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul – AJURIS (doc. 21); (ii) a União
Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública – UNIÃO GAÚCHA
(doc. 25); (iii) a Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB (doc. 59); (iv)
o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de
Janeiro – SEPE/RJ (doc. 71); (v) a Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Seguridade Social – CNTSS/CUT (doc. 78); (vi) a Associação Nacional
dos Defensores Públicos – ANADEP (doc. 84); (vii) a Associação dos
Servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – ASSEMPERJ
(doc. 92); (viii) a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do
Distrito Federal – ANAPE (doc. 100); (ix) a Associação Nacional dos
Advogados da União – ANAUNI (doc. 105); (x) a Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público – CONAMP (doc. 113); (xi) o Sindicato dos
Servidores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina (doc. 118); (xii)
a Associação dos Gestores Públicos do Estado do Rio de Janeiro – GESTRIO
(doc. 124); (xiii) o Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado
de Goiás – SINDSEMP (doc. 135); (xiv) a União (docs. 140 e 142); (xv) o
Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro – SINDPOL-RJ
(doc. 144); (xvi) a Associação dos Defensores Públicos da Bahia – ADEP/BA
(doc. 155); (xvii) os Estados do Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Santa
Catarina e Tocantins (docs. 158 e 160); (xviii) o Estado do Rio de Janeiro
(doc. 162); (xix) a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público
Federal – CONDSEF, a Federação dos Trabalhadores no Serviço Público
Federal – FENADSEF e o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da
Educação Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE NACIONAL (doc.
164); (xx) o Estado do Rio Grande do Sul (doc. 186); (xxi) a Confederação
Nacional dos Servidores Públicos – CNSP (doc. 188); e (xxii) o Sindicato
Carioca dos Fiscais de Rendas Dos Fiscais – SINCAF (doc. 192).
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15. Foram admitidos, na qualidade de  amici curiae, as entidades e entes
federativos listados nos itens: iii; v; vi; viii; ix; x; xiv; xvii; xviii; xix; xx; e xxi.

16. A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal –
CONDSEF, a Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal –
FENADSEF e o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação
Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE NACIONAL, admitidos
como  amici curiae , apresentaram manifestação defendendo a negativa de
provimento ao agravo em recurso extraordinário, para que prevaleça a
decisão do TJGO no sentido da inconstitucionalidade da Lei Complementar
estadual nº 100/2012.

17. Os Estados da federação admitidos como  amici curiae apresentaram
vídeo em que seu procurador faz sustentação oral defendendo o
provimento do recurso extraordinário, para que seja fixada a tese no sentido
ser constitucional lei que majora alíquota de contribuição previdenciária
diante de estudo autorial informado pelos Estados, respeitados os
contornos da Constituição Federal.

18. O Governador do Estado de Goiás e a Procuradoria-Geral do Estado
de Goiás apresentaram manifestação solicitando o reconhecimento da
prejudicialidade, por perda de seu objeto, da representação de
inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Magistrados do Estado
de Goiás, ante a revogação do preceito normativo impugnado. Caso não
seja esse o entendimento, defende a constitucionalidade da norma estadual
impugnada e que se leve em consideração o grave quadro de deficit fiscal
dos regimes próprios de previdência do estado.

 19. É o relatório. Passo ao voto.


