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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL – ESTADO DE SÃO 
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ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL NO 

ESTADO DE SÃO PAULO – ADPESP – entidade civil de direito privado, sem fins 

lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 

62.639.711/0001-68, com endereço na Avenida Ipiranga, 919 - 11º Andar - Centro, São 

Paulo/SP, CEP 01039-902, e-mail: adpesp@adpesp.com.br representada, conforme 

estatuto social, ata de eleição e procuração em anexos, por seu presidente Dr. 

GUSTAVO MESQUITA GALVÃO BUENO, brasileiro, Delegado de Polícia do 

Estado de São Paulo, portador do RG nº 33.383.511-6, inscrito no CPF nº 222.411.858-

92, e-mail: gustavo.mesquita@adpesp.com.br, por meio de seus advogados, que ao 

final subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor o 

presente  

 

AÇÃO PELO RITO COMUM  
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em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, 

representada judicialmente pela Procuradoria Geral do Estado, com endereço na 

Avenida Rangel Pestana, 300 – Sé – São Paulo/SP, CEP 01017-911, pelos fatos e 

fundamentos abaixo descritos. 

 

 

1. DA LEGITIMIDADE DA ADPESP PARA FIGURAR NO POLO ATIVO 

DA PRESENTE AÇÃO 

 

 

Trata-se a ADPESP de entidade representativa de classe, fundada 

em 22 de novembro de 1949. Seus filiados são Delegados de Polícia Civil de âmbito 

estadual, ativos e inativos, tendo como normas reguladoras a Constituição Federal e o 

Código Civil.  

 

A autora, na qualidade de representante da categoria dos Delegados 

de Polícia Civil, conforme dispõe seu Estatuto Social e demais atos constitutivos, possui 

legitimidade para propor a presente demanda com o fito de resguardar os direitos da 

categoria que representa, cujo desígnio é de promover a defesa das prerrogativas, 

direitos e interesses da classe e a mútua assistência aos Delegados de Polícia do Estado 

de São Paulo. 

 

Assim a entidade-autora, nos termos do estabelecido em seu 

estatuto social, é entidade legalmente constituída para defender direito líquido e certo 

de seus associados, diga-se, Delegados de Polícia, conforme dispõe o artigo 3º, incisos 

II e X e 31, inciso III do Estatuto Social: 

 

“Art. 3º. São finalidades da “ADPESP”: 

 

[...] 

II - representar, assistir e defender os interesses e a reputação da 

classe perante as pessoas de direito público ou privado, autoridades, 
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autarquias, por meio da adoção de medidas e ações em 

procedimentos administrativos, judiciais ou extrajudiciais;  

[...] 

X - promover assistência jurídica à categoria em ações coletivas, na 

qualidade de substituto processual nos interesses individuais 

homogêneos como expressão de direitos coletivos lato sensu.” 

 

“art. 31. Ao Presidente compete: 

[...]  

III – representar a “ADPESP” em Juízo e em todas as suas relações 

com terceiros.” 

 

Da mesma forma, este direito segue resguardado pelo artigo 5º, XXI, 

da Constituição Federal, tem legitimidade “ad causam” para, em substituição 

processual, defender em Juízo direitos de seus associados: 

 

“Artigo 5º: (...)  

XXI - as entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados 

judicialmente ou extrajudicialmente”. (g.n) 

 

 

Por fim, a legitimação é cristalina, sendo certo que a Associação-

autora cumpre os requisitos concomitantes exigidos para a propositura da presente. 

Esse é o entendimento na majoritária posição da jurisprudência, conforme se 

depreende do precedente a seguir:  

 

“CONTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL AUTORIZAÇÃO ESPRESSA: 

DESNECESSIDADE. OBJETOO A SER PROTEGIDO PELA 

SEGURANÇA COLETIVA. A CF.., art. 5°, LXX, b. MANDADO DE 
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SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE - NÃO CABIMENTO. 

Súmula 266-STF. 

I.- A legitimação das organizações sindicais, entidades de 

classe ou associação, para a segurança coletiva, é 

extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição 

processual. CF, art. 5°, LXX. (d.n.) 

II. - Não se exige, tratando-se de segurança coletiva, a autorização 

expressa aludida no inc. XXI do art. 5°, CF, que contempla hipótese 

de representação.  

III. - O objeto do mandado de segurança coletivo será um direito 

dos associados, independentemente de guardar vínculo com os fins 

próprios da entidade do writ, exigindo-se, entretanto, que o esteja 

compreendido nas atividades exercidas pelos associados, mas não 

se exigindo que o direito seja peculiar, próprio, da classe. IV. - Não 

cabe mandado de segurança, individual ou coletivo, contra lei em 

tese (Súmula 266-STF), dado que a lei e, de resto, qualquer ato 

normativo, em sentido material, ostenta características de 

generalidade, impessoalidade e abstração, não tendo, portanto, 

operatividade imediata, necessitando, para a sua individualização, 

da expedição de ato administrativo. IV. Mandado de segurança não 

conhecido. STF – Pleno – MS N° 22.132/RJ - Rel. Min Carlos 

Velloso, DJ de 18.11.96, p. 39.” 

 

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. POSSIBILIDADE. 1. 

Segundo a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de 

Justiça, o ente sindical tem legitimidade para defender em juízo os 

direitos da categoria mediante substituição processual, seja em ação 

ordinária, seja em demandas coletivas. 2. Agravo regimental 

improvido (STJ – Sexta Turma – AgRg no Ag 1258779-RS, Rel. 

Min. Sebastião Reis, j. 20/09/2012). 
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Em reforço: 

 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. 

SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. 

PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL E DO STF.  

I - Este Eg. Tribunal, por meio da jurisprudência da Corte Especial, 

já consolidou o entendimento no sentido de que a legitimidade 

extraordinária conferida pela Constituição da República aos 

Sindicatos, para defesa em juízo ou fora dele dos direitos e 

interesses coletivos ou individuais, independentemente de 

autorização expressa do associado, se estende à liquidação ou 

execução da decisão judicial, hipótese em que deverá 

particularizar a situação jurídica de cada qual dos substituídos 

(EREsp nº 941.108/RS, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 

de 08/02/2010). 

II - Entendimento também emanado pelo eg. Supremo Tribunal 

Federal:  RE nºs 193.503/SP e 210.029/RS.  

III - Embargos de divergência improvidos. 

(EREsp n. 1.103.434/RS, Ministro Francisco Falcão, Corte 

Especial, DJe 29/8/2011 – grifo nosso) 

 

 

Ainda, desnecessária a expressa e específica autorização de cada um 

dos integrantes da ADPESP, visto que a abrangência do direito aqui perseguido é 

suficiente para assumir a condição de interesse coletivo e se “estende à liquidação ou 

execução da decisão judicial, hipótese em que deverá particularizar a situação 

jurídica de cada qual dos substituídos.” 

 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Rcl 5.215/SP AgRg, 

Relator Ministro Carlos Britto, j. 15.04.2009, com relação às ações em geral, assim 

interpretou as normas constitucionais aplicáveis à legitimação em caso de ação coletiva:  
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1) Com relação às ações em geral: 

1. se no polo ativo figurar sindicato, está-se diante de típica 

substituição processual, sendo despiciendas as 

autorizações individuais para a propositura da demanda, 

nos termos do art. 8º, inciso III.” 

 

Diante do exposto, resta claro que na demanda em quadra é dado a 

ADPESP exercer o papel de substituto processual, visto que “tem legitimidade para 

defender judicialmente interesses coletivos de todo seu quadro associativo, seja na 

fase de conhecimento ou na execução do julgado, sendo dispensável a juntada da 

relação nominal dos filiados e de autorização expressa.” (AgRg no Resp 925.782/RS, 

Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 02/05/2011).  

 

Ainda neste mesmo tópico, com vistas reforçar sua legitimidade 

processual, requer-se desde já a devida autorização para juntada posterior de ata de 

Assembleia Geral Extraordinária – AGE, a ser realizada oportunamente pela 

ADPESP, tão logo seja normalizada a rotina de trabalho e superada esta grave crise de 

saúde pública de abrangência mundial, gerada pela pandemia do COVID-19, 

confirmando, portanto, os poderes já assegurados em Estatuto Social para representar 

seu quadro associativo na presente ação judicial, ratificando a decisão de propositura.  

 

 

2. DOS FATOS 

 

Conforme preliminarmente narrado, trata-se a autora de entidade 

associativa representativa da categoria dos Delegados de Polícia Civil no Estado de São 

Paulo, conforme verifica-se no estatuto em anexo, e que irresignada com a alteração 

promovida no sistema previdenciário estadual através da Emenda Constitucional nº 

49 de 06 de março de 2020 e mais especificamente através da Lei Complementar 1.354 

de 06 de março de 2020, requer a necessária tutela jurisdicional, através da presente 

medida. 
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Prima facie, temos que o princípio constitucional que caracteriza e 

baseia o principal objetivo do ‘Direito Previdenciário’ - criado em 1923, tem seu lastro 

na lógica de que a contribuição previdenciária seja paga conforme a capacidade 

contributiva dos participantes do sistema. 

 

O atual regime de previdência dos servidores públicos estatais – 

Regime Próprio de Previdência Social – foi instituído pela Emenda Constitucional nº 

20, de 15 de dezembro de 1998 e, posteriormente, aperfeiçoado pela EC nº 41/03. 

 

 O artigo 40 da Constituição Federal representa o fundamento de 

sua existência: 

 

“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”. 

 

O caput do artigo supra citado traz a regra geral do equilíbrio 

financeiro e atuarial do Direito Previdenciário. 

 

Assim, em termos de Direito Previdenciário, o princípio da 

solidariedade social insere-se na lógica da dignidade da pessoa humana, sendo certo 

que a proteção social deve ser conjugada como dever do estado em tutelar o direito do 

indivíduo. 

 

Sobre as combatidas normas em apreço nesta inicial, tem-se que 

em 06 de março de 2020 foi promulgada a Emenda Constitucional Estadual nº 49 
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que deu nova redação aos parágrafos 9º e 10º do artigo 115, revogou o artigo 133 

ambos da Constituição Estadual Paulista, além de estabelecer novas regras gerais, 

criando idade mínima para aposentadoria do servidor, teto para vencimentos com 

criação de novas fórmulas para cálculos de valores a serem recebidos e majoração de 

alíquota de contribuição. 

 

Segue definido, ainda, especificamente no artigo 126, § 3º, da 

Constituição do Estado de São Paulo, o seguinte: 

 

“§ 3º - As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão 

disciplinadas por lei.” 

 

No tocante às alterações trazidas pela Lei Complementar nº 

1.354/2020, destacamos o teor do seu artigo 30, que altera o  “caput” do artigo 8º da 

Lei Complementar nº 1.012, de 5 de julho de 2007, e ainda acrescenta os § 7º e § 8º. 

 

Ocorre que os referidos dispositivos trouxeram alterações no 

sistema contributivo previdenciário que, caso mantidas, causarão grande impacto aos 

servidores estaduais, mormente aos representados pela entidade-autora, haja vista a 

desmedida majoração da alíquota, com nítido caráter confiscatório. 

 

Além do advento da majoração da alíquota previdenciária, a Lei 

Complementar nº 1.354/2020 passou a prever o instituto da contribuição 

extraordinária para os servidores públicos estaduais ativos, inativos e pensionistas, o 

que também será objeto de impugnação, conforme a seguir exposto. 
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2.1. DOS DISPOSITIVOS INSERIDOS PELA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 1.354/2020 

 

    Eis os comandos normativos que operacionalizaram, do ponto de 

vista infraconstitucional, o novo sistema previdenciário paulista trazido pela EC 41:  

 

Artigo 30 - O “caput” do artigo 8º da Lei Complementar nº 1.012, 

de 5 de julho de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação, 

acrescido dos § 7º e § 8º, na seguinte conformidade:  

“Artigo 8º - A contribuição social dos servidores públicos titulares 

de cargos efetivos do Estado de São Paulo, inclusive os de suas 

Autarquias e Fundações, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, 

das Universidades, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e 

da Defensoria Pública, para a manutenção do Regime Próprio de 

Previdência Social, será: 

I - 11% (onze por cento) até 1 (um) salário mínimo, enquanto a 

do Estado será de 22% (vinte e dois por cento), ambas incidindo 

sobre a totalidade da base de contribuição; (d.n.) 

II - 12% (doze por cento) de 1 (um) salário mínimo até 

R$ 3.000,00 (três mil reais), enquanto a do Estado será de 24% 

(vinte e quatro por cento), ambas incidindo sobre a totalidade da 

base de contribuição; (d.n.) 

III - 14% (quatorze por cento) de R$ 3.000,01 (Três mil reais 

e um centavo) até o teto do Regime Geral de Previdência Social – 

RGPS, enquanto a do Estado será de 28% (vinte e oito por cento), 

ambas incidindo sobre a totalidade da base de contribuição; (d.n.) 

IV - 16% (dezesseis por cento) acima do teto do Regime Geral 

de Previdência Social – RGPS, enquanto a do Estado será de 32% 

(trinta e dois por cento), ambas incidindo sobre a totalidade da 

base de contribuição.  (d.n.) 

... 
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§ 7º - A alíquota prevista neste artigo será aplicada de 

forma progressiva sobre a base de contribuição do 

servidor ativo, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores 

compreendida nos respectivos limites. (d.n.) 

 

... 

 
 Artigo 31 - O artigo 9º da Lei Complementar nº 1.012, de 5 de 

julho de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

“Artigo 9º - Os aposentados e os pensionistas do Estado de 

São Paulo, inclusive os de suas Autarquias e Fundações, do Poder 

Judiciário, do Poder Legislativo, das Universidades, do Tribunal 

de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública, 

contribuirão conforme o disposto no artigo 8º desta lei 

complementar, sobre o valor da parcela dos proventos de 

aposentadorias e pensões que supere o limite máximo 

estabelecido para os benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social. (d.n.) 

 

... 

 

§ 2º - Havendo déficit atuarial no âmbito do Regime 

Próprio de Previdência do Estado, a contribuição dos 

aposentados e pensionistas de que trata o “caput”, 

incidirá sobre o montante dos proventos de 

aposentadorias e de pensões que supere 1 (um) salário 

mínimo nacional.”  (d.n.) 

 

 

Observa-se nos comandos impugnados que eles estabelecem 

desmedida progressividade das alíquotas previdenciárias, majorando de 11% (onze 
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por cento) para 16% (dezesseis porcento) as contribuições dos servidores 

participantes do sistema, bem como a possibilidade de cobrança de imposto 

extraordinário a ser cobrado, unicamente, do servidor público aposentado e 

pensionista, conforme acima reproduzimos. 

 

 

2.2. DO CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO: LIMITES 

MATERIAIS EXPLÍCITOS DO PODER DE 

REFORMA DA CONSTITUIÇÃO 

 

É pacífico no âmbito Supremo Tribunal Federal que o poder 

constituinte derivado ou reformador possui limites materiais e formais que, violados, 

dão ensejo ao controle de constitucionalidade de emendas constitucionais.  

 

 Nesse sentido:  

 

“O Congresso Nacional, no exercício de sua atividade constituinte 

derivada e no desempenho de sua função reformadora, está 

juridicamente subordinado à decisão do poder constituinte 

originário que, a par de restrições de ordem circunstancial, 

inibitórias do poder reformador (CF, art. 60, § 1º), identificou, em 

nosso sistema constitucional, um núcleo temático intangível e 

imune à ação revisora da instituição parlamentar. As limitações 

materiais explícitas, definidas no § 4º do art. 60 da Constituição 

da República, incidem diretamente sobre o poder de reforma 

conferido ao Poder Legislativo da União, inibindo-lhe o exercício 

nos pontos ali discriminados. A irreformabilidade desse núcleo 

temático, acaso desrespeitada, pode legitimar o controle 

normativo abstrato, e mesmo a fiscalização jurisdicional 

concreta, de constitucionalidade. [ADI 466, rel. min. Celso de 

Mello, j. 3-4-1991, P, DJ de 10-5-1991.]”  
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“O poder constituinte derivado não é ilimitado, visto que se 

submete ao processo consignado no art. 60, §§ 2º e 3º, da CF, bem 

assim aos limites materiais, circunstanciais e temporais dos §§ 1º, 

4º e 5º do aludido artigo. A anterioridade da norma 

tributária, quando essa é gravosa, representa uma das 

garantias fundamentais do contribuinte, traduzindo uma 

limitação ao poder impositivo do Estado. [RE 587.008, rel. 

min. Dias Toffoli, j. 2-2-2011, P, DJE de 6-5- 16 2011, Tema 107.] 

Vide ADI 939, rel. min. Sydney Sanches, j. 15- 12-1993, P, DJ de 

18-3-1994.” (d.n.) 

 

 

“A eficácia das regras jurídicas produzidas pelo poder constituinte 

(redundantemente chamado de "originário") não está sujeita a 

nenhuma limitação normativa, seja de ordem material, seja formal, 

porque provém do exercício de um poder de fato ou suprapositivo. 

Já as normas produzidas pelo poder reformador, essas têm sua 

validez e eficácia condicionadas à legitimação que recebam da 

ordem constitucional. Daí a necessária obediência das 

emendas constitucionais às chamadas cláusulas pétreas. 

O art. 78 do ADCT, acrescentado pelo art. 2º da EC 30/2000, ao 

admitir a liquidação "em prestações anuais, iguais e sucessivas, no 

prazo máximo de dez anos" dos "precatórios pendentes na data de 

promulgação" da emenda, violou o direito adquirido do 

beneficiário do precatório, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 

Atentou ainda contra a independência do Poder Judiciário, cuja 

autoridade é insuscetível de ser negada, máxime no concernente 

ao exercício do poder de julgar os litígios que lhe são submetidos e 

fazer cumpridas as suas decisões, inclusive contra a Fazenda 

Pública, na forma prevista na Constituição e na lei. Pelo que a 
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alteração constitucional pretendida encontra óbice nos incisos III 

e IV do § 4º do art. 60 da Constituição, pois afronta "a separação 

dos Poderes" e "os direitos e garantias individuais”. [ADI 2.356 MC 

e ADI 2.362 MC, rel. p/ o ac. min. Ayres Britto, j. 25-11-2010, P, 

DJE de 19-5- 2011.]” (d.n.) 

 

 

Resta claro, assim, que o artigo 60, § 4º constitui as cláusulas 

pétreas que ensejam os limites materiais ao poder de reforma. Dentre eles, importa o 

inciso IV, que trata dos direitos e garantias individuais, verbis:  

 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  

 

[...] 

 

 § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 

tendente a abolir: 

 I - a forma federativa de Estado;  

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;  

III - a separação dos Poderes; 

IV - os direitos e garantias individuais.  

 

Nesse passo, até por força do disposto no § 2º do artigo 5º da 

Constituição, é assente na doutrina e na jurisprudência que os direitos e garantias 

individuais não se esgotam naqueles expressos na Constituição, mas englobam todo 

o complexo principiológico que sustenta a ‘ratio’ constitucional e a arquitetura do 

Estado de Direito proposto pelo constituinte originário. 

 

Sobre o tema, já dispôs a jurisprudência do Egrégio Supremo 

Tribunal Federal, verbis: 
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 “... de resto as limitações materiais ao poder constituinte de 

reforma, que o art. 60, § 4º, da Lei Fundamental enumera, não 

significam a intangibilidade literal da respectiva disciplina na 

Constituição originária, mas apenas a proteção do núcleo 

essencial dos princípios e institutos cuja preservação nelas se 

protege. Daí é possível afirmar que a dignidade da pessoa 

humana (artigo 1º, III, CF/88) e os princípios da segurança 

jurídica e da proteção da confiança, bem como a exigência de 

observância da proporcionalidade e razoabilidade por parte do 

legislador derivado formam cláusulas pétreas na ordem jurídica 

brasileira. Todos eles se conectam ao direito à 

previdência social que, em razão dessa conexão, devem 

ser concebidos em um duplo aspecto: enquanto direito 

fundamental individual e enquanto direito fundamental 

social, conforme disposto no artigo 6º e artigo 7º, XXIV, da 

CF/88. STF, ADI 2.024 – DF, Relator Ministro SEPÚLVEDA 

PERTENCE, Julgamento: 03/05/2007, Órgão Julgador: 

Tribunal Pleno.” (d.n.) 

 

 

 Isso significa que em ambos os aspectos o direito à previdência 

não apenas é direito fundamental, mas constitui cláusula pétrea passível de balizar o 

poder de reforma constitucional. 

 

Inicialmente, podemos destacar que o sistema previdenciário, em 

razão de tratar de desdobramento direito e ínsito da dignidade da pessoa humana e 

possuir caráter alimentar, ou seja, é necessário para uma vida digna quando o cidadão 

se encontra em idade avançada, não tem mais condições de trabalho ou ainda quando 

já cumpriu os sacrifícios contributivos que lhe asseguram seu direito, incidem em sua 

lógica os princípios da ‘confiança’ e da ‘segurança jurídica’, sendo portanto seus 

requisitos fundantes para sua própria manutenção. 
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O Supremo Tribunal Federal e, na sequência, o Superior Tribunal 

de Justiça, deixaram clara a fundamentabilidade do direito previdenciário no 

ordenamento constitucional brasileiro, verbis: 

 

EMENTA: RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social 

constitui direito fundamental e, uma vez implementados os 

pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso 

do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a 

concessão inicial do benefício previdenciário. 2 -É legítima, 

todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a 

revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio 

da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos 

litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o 

sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, 

instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como 

termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição 

nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre 

benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em 

retroatividade vedada pela Constituição. Inexiste direito 

adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso 

extraordinário conhecido e provido (RE 626489, Relator(a): Min. 

ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-184 DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014).  
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PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. OS 

PLEITOS PREVIDENCIÁRIOS ENVOLVEM RELAÇÕES DE 

TRATO SUCESSIVO E ATENDEM NECESSIDADES DE 

CARÁTER ALIMENTAR, RAZÃO PELA QUAL A PRETENSÃO À 

OBTENÇÃO DE UM BENEFÍCIO É IMPRESCRITÍVEL. NÃO 

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO. 1. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. 

ROBERTO BARROSO, DJe 23.9.2014, com repercussão geral 

reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental 

ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, 

sem que se atribua consequência negativa à inércia do 

beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a 

concessão inicial de benefício previdenciário. 2. De fato, o 

benefício previdenciário constitui direito fundamental 

da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar, 

vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é 

admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício 

pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno. A 

compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na 

estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza 

intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade 

possível. Portanto, no caso dos autos, afasta-se a prescrição de 

fundo de direito e aplica-se a quinquenal, exclusivamente em 

relação às prestações vencidas antes do ajuizamento da ação. 3. 

Não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação 

de um direito fundamental. O reconhecimento da prescrição de 

fundo de direito à concessão de um benefício de caráter 

previdenciário excluirá seu beneficiário da proteção social, 

retirando-lhe o direito fundamental à previdência social, ferindo 

o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia 
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constitucional do mínimo existencial. 4. Recurso Especial do 

Segurado provido. (STJ - REsp: 1576543 SP 2015/0327185-8, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de 

Julgamento: 26/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 12/03/2019). (d.n.) 

 

Ainda, devemos reconhecer que o direito à previdência social 

possui índole exclusivamente social e coletiva. Assim, por esse motivo, permitir sua 

revogação e retrocesso social significaria deturpar a proposta constituinte originária 

em seus mais basilares pilares, visto que, como já o dissemos, é parte de núcleo 

essencial de direito que perfaz conteúdo de cláusula pétrea. 

 

Destarte, vale a percuciente lição de Ingo W. Sarlet: Por derradeiro, 

cumpre relembrar que a função precípua das assim denominadas “cláusulas pétreas” 

é a de impedir a destruição dos elementos essenciais da Constituição, encontrando-

se, neste sentido, a serviço da preservação da identidade constitucional, formada 

justamente pelas decisões fundamentais tomadas pelo Constituinte. Isto se 

manifesta com particular agudeza no caso dos direitos fundamentais, já que sua 

supressão, ainda que tendencial, implicaria, em boa parte dos casos, 

simultaneamente uma agressão (em maior ou menor grau) ao princípio da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da CF). Assim, uma interpretação 

restritiva da abrangência do artigo 60, § 4º, inc. IV, da CF não nos parece ser a 

melhor solução, ainda mais quando os direitos fundamentais inequivocamente 

integram o cerne da nossa ordem constitucional. 

 

Por conseguinte, em seu duplo aspecto individual e social, o direito 

à previdência, enquanto direito fundamental, faz parte do rol de limites materiais ao 

poder reformador, ensejando o pleno cabimento da presente ação. 

 

 

 

http://www.gregoricapano.com.br/


 

Alameda Campinas, 433 – 10º Andar – Jardim Paulista – CEP 01404-901 – São Paulo – SP 
Telefone: (11) 3799-5050 (11) 3333-2326 Fax: (11) 3262-1730 – www.capano.adv.br  

2.3. BREVE HISTÓRICO ACERCA DO SISTEMA 

CONTRIBUTIVO PREVIDENCIÁRIO. 

 

O artigo 194, caput, da Constituição Federal traz a seguinte 

definição de Seguridade Social: 

 

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. (g.n.) 

 

 

Trata-se de um sistema de proteção das garantias e direitos sociais 

elementares em que visa a proteção, financiada pela Sociedade, em que se busca a 

concretização da figura do Estado como garantidor de direitos básicos dos indivíduos 

“desmercadorizados”, da saúde universal e da assistência social – esta entendida como 

plataforma para a consecução da isonomia objetiva na sociedade. 

 

No que tange ao sistema de financiamento de Seguridade Social, o 

artigo 195 da Constituição Federal estabelece que: 

 
 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a 

sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 

mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes 

contribuições sociais:(...) (gn) 

 

 

Extrai-se das normas em comento que o orçamento da seguridade 

social é suportado por toda a Sociedade, com recursos da União e de contribuições, 

pagas pelos entes elencados pelos incisos I, II, III e IV do artigo 195 da Constituição 
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Federal que, inclui, dentre eles, o trabalhador e os demais segurados da previdência 

social, em plena consonância ao princípio da solidariedade. 

 

Segundo Sérgio Martins: 

 

“Ocorre solidariedade na Seguridade Social quando várias pessoas 

economizam em conjunto para assegurar benefícios quando as 

pessoas do grupo necessitarem. As contingências são distribuídas 

igualmente a todas as pessoas do grupo. Quando uma pessoa é 

atingida pela contingência, todas as outras continuam contribuindo 

para a cobertura do benefício do necessitado. (MARTINS, 2008, p. 

52).” 

 

 

Assim, tem-se que o sistema previdenciário brasileiro é baseado na 

premissa de solidariedade, o que significa que o ônus de proteção social deve ser 

partilhado por toda a Sociedade. Com efeito, devem todos contribuírem, dentro 

das suas capacidades e de maneira equânime, para que seja possível 

garantir direitos sociais básicos coletivos de uma maneira capaz de 

promover a igualdade material.  

 

Para o exercício do propósito protetivo, a Previdência Social no 

Brasil se organiza, de forma sintética, em Regime Geral da Previdência Social 

(empregados, inclusive domésticos, e trabalhador avulso) e Regime Próprio de 

Previdência dos servidores públicos. 

 

E assim o é porque o retorno do Estado aos aposentados no Regime 

Geral da Previdência é diferente do que é conferido aos aposentados do Regime Próprio 

de Previdência, havendo, assim, dois regramentos diferentes.  

 

Essa diferença se dá pelo fato de que, até a Emenda Constitucional 
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nº 03/93, o direito à aposentadoria do servidor público não era contributivo, ou seja, 

esta aposentadoria decorria da condição de servidor e o seu custeio suportado pelos 

cofres públicos, independentemente de contribuição; somente com a edição da referida 

Emenda o sistema passou a prever o caráter contributivo.  

 

E com a edição da EC nº 41/2003, o sistema passou a ser 

obrigatório para todas as esferas federativas. A disciplina encontra-se tutelada da 

seguinte forma:  

 

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. (d.n.) 

 

(...)  

 

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e 

pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo 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. 

 
 

Neste contexto, o sistema de custeio era definido, dentre outros, 

pela exigência de contribuição previdenciária à alíquota fixa de 11% sobre o 

salário-de-contribuição (base de contribuição), nos seguintes termos 

disciplinados no art. 4º da Lei 10.887/04:  
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Art. 4º A contribuição social do servidor público ativo de 

qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e 

fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de 

previdência social, será de 11% (onze por cento). (d.n.) 

 

Segundo pensamos, desde o advento da referida normativa, já 

haveria recurso suficiente para cobrir o déficit da previdência do Regime Próprio.  

 

Assim, estabelecer uma nova contribuição, progressiva, para esses 

mesmos servidores públicos implicará em violação ao Princípio da Referibilidade e do 

Equilíbrio Financeiro Atuarial.  

 
 
O Princípio da Referibilidade implica na obrigatoriedade de o 

Estado dispender os recursos angariados com a arrecadação de contribuições com 

propósito designado, quando da edição da lei que cria o dispêndio.  

 

De fato, não há a Referibilidade direta do gasto, pois o produto da 

arrecadação é destinado a cobrir os gastos de forma solidária, mas deve haver 

conexão aproximada entre a imposição tributária e o dispêndio resultante 

da arrecadação.  

 
Para reforçar o Princípio da Referibilidade das contribuições 

previdenciárias, a Constituição Federal estabelece a diretriz do ‘Equilíbrio Financeiro 

Atuarial’, o qual “busca assegurar que as despesas autorizadas na Lei Orçamentária 

não sejam superiores às receitas”.  

 

Ou seja, não se pode invocar o princípio da solidariedade no custeio 

para justificar a instituição de contribuição desarrazoada, que afronte a lógica da 

‘Referibilidade’ e o ‘Equilíbrio Financeiro Atuarial’.  

 

O Princípio da Solidariedade não pode servir como “carta em 
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branco” para exigência de contribuição que esteja em desconformidade com os demais 

Princípios Constitucionais.  

 

Neste sentido, RE nº 593.068: “O que não se pode permitir é 

tributação sobre base não imponível aos auspícios do postulado da 

solidariedade. Não se pode perder de vista que a referibilidade entre 

remuneração e contribuição é confirmada pela interpretação 

sistemática dos parágrafos 2º e 3º do art. 40, c/c o parágrafo, do art. 201, 

todos da CRFB/88, já transcritos”.  

 

Em suma, evidente que  a contribuição previdenciária progressiva, 

criada através da LCE nº 1.354/2020 no Estado de São Paulo,  imputa ônus a 

contribuintes sem que haja qualquer perspectiva ou qualquer necessidade de 

contrapartida adicional, porquanto a composição do caixa do Regime Próprio de 

Previdência Social já está com seu equilíbrio endereçado desde a edição das ECs 20/98 

e 41/03. 

 

Além disso, a situação fica ainda mais contrária à ‘Referibilidade’ e 

ao ‘Equilíbrio Financeiro’ atual quando se verifica a redação dos §§ 2º, art. 9º, alterado 

pelo artigo 31 da LCE nº 1.354/2020 em prever a possibilidade de contribuição 

extraordinária, dos servidores públicos aposentados e dos pensionistas. 

 
Ora Excelência, não é crível que em situação de déficit atuarial, seja 

atribuída responsabilidade exclusiva aos servidores públicos estaduais para suprirem 

(e arcarem) com tal potencial defasagem, independentemente de eventual existência 

de superávit no Regime Próprio de Previdência Social!  

 

Nesse sentido, a jurisprudência do STF já se posicionou sobre a 

necessidade do equilíbrio entre custo e benefício, declarando inconstitucional a 

progressividade de alíquotas de contribuição previdenciária de servidores públicos, 

conforme voto do Ministro Celso de Mello no julgamento da ADI 2010-DF. 
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 Então, assim como no Regime Geral (CF, art. 201, caput), também 

no Regime Próprio, o constituinte ASSEGUROU a observância de CRITÉRIOS para 

preservar o equilíbrio financeiro e atuarial. 

 

Trata-se da hipótese de lei que exige, para sua validade, a 

existência de “fatos legislativos” ou pressupostos fáticos que justifiquem a sua 

existência. 

Foi esse um dos fundamentos acolhidos pelo TJGO para 

considerar inconstitucional a lei estadual de Goiás que majorou a alíquota da 

previdência de 11% para 14%, e que a Entidade-autora pede licença para se reportar, 

como fundamento da presente ação, porque absolutamente pertinente ao caso sob 

exame. 

 

Consta do acordão do TJGO proferido na ADI n. 201390924475, 

da relatoria do Desembargador Leobino Valente Chaves: 

 

“Por fim, analiso a questão material alusiva ao equilíbrio atuarial, 

no qual, na ocasião, foi aferido não estar presente no feito um dos 

pressupostos vinculativos do ato legislativo, qual seja, o cálculo 

atuarial, e, para tanto, transcrevo parte da fundamentação 

constante na liminar concedida: 

 

“... entendo que há ponderáveis razões para considerar que a Lei 

Complementar Estadual, aqui submetida ao controle 

concentrado de constitucionalidade, ofende alguns dos 

dispositivos indicados da Constituição Estadual, ao mesmo 

tempo em que confronta normas objetivas da Carta Republicana 

de 1988. Vejamos. Dispõe o art. 97, da Constituição do Estado de 

Goiás, que o regime próprio dos servidores públicos do Estado de 

Goiás tem caráter contributivo e solidário, sendo custeado por 

contribuições descontadas dos servidores ativos, inativos e 
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pensionista, devendo ser preservado o equilíbrio financeiro e 

atuarial. Eis a norma em comento: 'Art. 97. Aos servidores 

titulares de cargos efetivos do Estado 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'. A mesma 

disposição consta do art. 40, Constituição Federal de 5, de 

outubro, de 1988, com redação determinada pela Emenda 

Constitucional nº 41/2003, ostentando o seguinte teor: '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. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41, 19.12.2003)'. Nessa senda, a majoração da 

alíquota de contribuição previdenciária do regime próprio de 

previdência social dos servidores públicos estaduais depende da 

apresentação de minucioso cálculo atuarial, antes da edição da 

norma de incidência, pois a ausência desse estudo técnico 

específico não permite aferir se a norma impugnada preserva o 

equilíbrio financeiro e atuarial, além de evitar a identificação de 

equivalência entre o valor da contribuição estimada e os benefício 

correspondentes. In casu, a mensagem do Chefe do Poder 

Executivo do Estado de Goiás enviada para deflagar a  

deliberação legislativa sobre a edição da Lei Complementar 

Estadual nº 100/2012, que autorizou o aumento das 

contribuições previdenciárias do Regime Próprio de Previdência 

Social deste Estado, não contém referência alguma ao relatório 
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de cálculo atuarial. A justificativa do Poder Executivo para o 

aumento do tributo em tela respalda-se na deficiência 

orçamentária do 'caixa único do Estado', que está comprometido 

com o custeio de despesas com pessoal ativo, inativo e 

pensionistas, somadas as despesas com pagamento da dívida 

fundada, além dos investimentos relativos às vinculações 

constitucionais e legais (fls. 116/119). Em outras palavras, há 

evidência de que o aumento da contribuição previdenciária, in 

casu, é levada a efeito para obtenção de receitas para 

cumprimento de obrigações decorrentes de despesas estranhas 

àquelas vinculadas aos benefícios previdenciários 

correspondentes. Por essa razão, existe considerável 

plausibilidade de que a Lei Complementar Estadual nº 100/2012 

esteja em confronto com princípios constitucionais basilares que 

resguardam direitos do servidor como segurado obrigatório do 

Regime Próprio de Previdência Social: (I) princípio da correlação 

entre o valor da contribuição e a correspondente fonte de custeio, 

previsto no art. 195, § 5º, da Constituição Federal, que encerra o 

seguinte preceito: 'Nenhum benefício ou serviço da seguridade 

social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 

correspondente fonte de custeio total'; (II) princípio da 

manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema 

previdenciário, previsto no art. 40, da Constituição Federal ('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') e no art. 97, da Constituição do 

Estado de Goiás, com idêntica redação: 'Aos servidores titulares 

de cargos efetivos do Estado e dos Municípios, incluídas suas 
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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'; (III) princípio da 

vinculação da receita obtida com a contribuição previdenciária, 

para custear, com exclusividade, o próprio regime previdenciário, 

visto ser a própria finalidade desse tributo. De outro lado, o 

aumento impingido às contribuições previdenciárias já referidas, 

por meio da Lei Complementar nº 100/2012, indica violação à 

limitação constitucional do poder de tributar constante do art. 

150, inciso IV, da Carta Cidadã, que veda a instituição de tributo 

com efeito de confisco, pois a ausência do cálculo atuarial não 

permite avaliar o impacto das alíquotas estabelecidas sobre os 

vencimentos individuais dos servidores. O preceito constante do 

art. 150, inciso IV, da CF88 está reproduzido no art. 102, inciso 

IV, da Constituição do Estado de Goiás, com idêntica redação: 

'Art. 102 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado ao Estado e aos Municípios: IV - utilizar 

tributo com efeito de confisco; (…)'”, sic fls. 139/141. 

 

Parece claro que foi o legislador constituinte que exigiu, para a 

hipótese de elevação ou redução de alíquotas da previdência, como requisito de 

validade da lei, a existência de PRÉVIO cálculo financeiro e atuarial para 

justificar a alteração pretendida pelo legislador ordinário. Não nos parece que isto 

ocorreu no Estado de São Paulo nesta oportunidade! Onde estão tais cálculos???? 

 

A Suprema Corte tem se posicionado no sentido de que é possível 

a revisão de fatos legislativos pressupostos na análise da inconstitucionalidade da lei. 

E, nesse mister, o Ministro Gilmar Mendes em sua Obra Curso de Direito 

Constitucional, 8ª ed., págs. 1136/1137, destaca: 
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“O legislador afastou-se de uma leitura radical do modelo 

hermenêutico clássico, a qual sugere que o controle de normas há 

de se fazer com o simples contraste entre a norma questionada e 

a norma constitucional superior. Essa abordagem simplificadora 

tinha levado o STF a afirmar, às vezes, que fatos controvertidos 

ou que demandam alguma dilação probatória não poderiam ser 

apreciados em ação direta de inconstitucionalidade. Essa 

abordagem conferia, equivocadamente, maior importância a 

uma pré- compreensão do instrumento processual do que à 

própria decisão do constituinte de lhe atribuir competência para 

dirimir a controvérsia constitucional. Hoje, entretanto, não há 

como negar a 'comunicação entre norma e fato, que constitui 

condição da própria interpretação constitucional. É que o 

processo de conhecimento, aqui, envolve a investigação 

integrada de elementos fáticos e jurídicos. Nos Estados Unidos, o 

chamado Brandeis-Brief – memorial utilizado pelo advogado 

Louis Brandeis no case Müller versus Oregon (1908), contendo 2 

páginas dedicadas às questões jurídicas e outras 110 voltadas 

para os efeitos da longa duração do trabalho sobre a situação da 

mulher  – permitiu que se desmistificasse a concepção dominante, 

segundo a qual a  questão constitucional configurava simples 

'questão jurídica' de aferição de legitimidade da lei em face da 

Constituição. É bem verdade que se analisarmos criteriosamente 

a jurisprudência constitucional verificaremos que, também entre 

nós, se procede ao exame ou à revisão dos fatos legislativos 

pressupostos ou adotados pelo legislador. É o que se verifica na 

jurisprudência do STF sobre a aplicação do princípio da 

igualdade e do princípio da proporcionalidade. Resta 

demonstrado então que até mesmo no chamado controle abstrato 

de normas não se procede a um simples contraste entre a 
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disposição do direito ordinário e os preceitos constitucionais. Ao 

revés, também aqui fica evidente que se aprecia a relação entre a 

lei e o problema que se lhe apresenta em face do parâmetro 

constitucional. Em outros termos, a aferição dos chamados fatos 

legislativos constitui parte essencial do controle de 

constitucionalidade, de modo que a verificação desses fatos 

relaciona-se íntima e indissociavelmente com o exercício do 

controle pelo Tribunal. Tem-se, assim, que os dispositivos legais 

acima citados geram um novo instituto, que, se devidamente 

explorado pelo STF, servirá para modernizar e racionalizar o 

processo constitucional brasileiro”.  

 

 

Extrai-se, portanto, do acima transcrito, a possibilidade de poder 

examinar as provas e fatos na jurisdição constitucional abstrata, desde que existente 

vínculo às questões constitucionais postas em increpação. 

 

Desta forma, a menção na norma estadual acerca da preservação 

do equilíbrio financeiro e atuarial para fins de alteração da alíquota de contribuição 

previdenciária, remete-nos aos pressupostos vinculativos do ato legislativo que, 

embora sejam elementos externos ao procedimento de formação das leis, 

condicionam o exercício da competência do Poder Legislativo. 

 

Nesse diapasão, temos por certo que a majoração da alíquota de 

contribuição previdenciária do regime próprio de previdência social dos servidores 

públicos estaduais dependeria, para legitimar-se, da apresentação de minucioso 

cálculo atuarial, antes da edição da norma de incidência, pois a ausência desse estudo 

técnico específico obstaria examinar se a proposta de direito novo, preservaria o 

equilíbrio financeiro e atuarial, além de evitar a identificação de equivalência entre o 

valor da contribuição estimada e os benefícios correspondentes. 
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A Corte Suprema já se pronunciou sobre o tema: 

 

“... I - Esta Corte entende que o tributo previsto no art. 195, II, da 

Constituição Federal, classifica-se como contribuição social, 

diferenciando-se, portanto, das taxas e impostos. II - A referida 

contribuição social é instrumento de atuação do Estado na área 

de previdência social e sua exigência se dá em 'obediência aos 

princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, 

bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, 

equidade na forma de participação no custeio e diversidade da 

base de financiamento'” (STF. Primeira Turma. AI 487075 

AgR/RS. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento em 

27/11/2007)  

 

 

A inexistência de relatório de cálculo atuarial macula o texto legal 

e, acima de tudo, sua aplicação. 

 

É certo que o Poder Executivo Paulista realiza cálculos e projeções 

atuariais sobre a previdência, inclusive para fins de elaboração da lei orçamentária 

anual, mas tais cálculos não são os mesmos necessários à identificação de alíquotas 

adequadas para a superação do déficit ou manutenção do sistema em situação de 

equilíbrio. 

 

Inegável, assim, a violação ao art. 40 da CF, a justificar a 

procedência do pedido de nulidade, por vício de inconstitucionalidade, dos 

dispositivos da Lei Complementar nº 1.354/2020 que estão majorando a alíquota da 

contribuição previdenciária que em alguns casos, alcança o índice impraticável de 16% 

(dezesseis porcento). 
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Dispõe o § 5º, do art. 195, da CF, como já o dissemos, que “nenhum 

benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido 

sem a correspondente fonte de custeio total”. 

 

No julgamento da ADC n. 8, o excelso Supremo Tribunal Federal, 

interpretando essa garantia constitucional, assentou entendimento de que “sem 

causa suficiente, não se justifica a instituição (ou a majoração) da contribuição de 

seguridade social, pois, no regime de previdência de caráter contributivo, deve 

haver, necessariamente, correlação entre custo e benefício”.  

 

Veja-se a ementa: 

 

(...) O REGIME CONTRIBUTIVO É, POR ESSÊNCIA, UM 

REGIME DE CARÁTER EMINENTEMENTE RETRIBUTIVO. A 

QUESTÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL (CF, ART. 195, § 5º). 

CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL SOBRE PENSÕES E 

PROVENTOS: AUSÊNCIA DE CAUSA SUFICIENTE. - Sem 

causa suficiente, não se justifica a instituição (ou a 

majoração) da contribuição de seguridade social, pois, 

no regime de previdência de caráter contributivo, deve 

haver, necessariamente, correlação entre custo e 

benefício. A existência de estrita vinculação causal entre 

contribuição e benefício põe em evidência a correção da 

fórmula segundo a qual não pode haver contribuição 

sem benefício, nem benefício sem contribuição. 

Doutrina. Precedente do STF. A CONTRIBUIÇÃO DE 

SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM 

ATIVIDADE CONSTITUI MODALIDADE DE TRIBUTO 

VINCULADO. - A contribuição de seguridade social, devida por 

servidores públicos em atividade, configura modalidade de 

contribuição social, qualificando-se como espécie tributária de 
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caráter vinculado, constitucionalmente destinada ao custeio e ao 

financiamento do regime de previdência dos servidores públicos 

titulares de cargo efetivo. Precedentes. (...)). A TRIBUTAÇÃO 

CONFISCATÓRIA É VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA.  -  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

entende cabível, em sede de controle normativo abstrato, a 

possibilidade de a Corte examinar se determinado tributo ofende, 

ou não, o princípio constitucional da não-confiscatoriedade, 

consagrado no art. 150, IV, da Constituição. Precedente: ADI 

2.010- MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO. - A proibição 

constitucional do confisco em matéria tributária nada mais 

representa senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer 

pretensão governamental que possa conduzir, no campo da 

fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do 

patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, 

comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, 

o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de 

atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de 

suas necessidades vitais (educação, saúde e habitação, por 

exemplo). A identificação do efeito confiscatório deve ser feita em 

função da totalidade da carga tributária, mediante verificação 

da capacidade de que dispõe o contribuinte - considerado o 

montante de sua riqueza (renda e capital) - para suportar e sofrer 

a incidência de todos os tributos que ele deverá pagar, dentro de 

determinado período, à mesma pessoa política que os houver 

instituído (a União Federal, no caso), condicionando-se, ainda, a 

aferição do grau  de insuportabilidade econômico-financeira, à 

observância, pelo legislador, de padrões de razoabilidade 

destinados a neutralizar excessos de ordem fiscal eventualmente 

praticados pelo Poder Público. Resulta configurado o caráter 

confiscatório de determinado tributo, sempre que o efeito 

cumulativo - resultante das múltiplas incidências tributárias 
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estabelecidas pela mesma entidade estatal - afetar, 

substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e/ou os 

rendimentos do contribuinte. - O Poder Público, 

especialmente em sede de tributação (as contribuições 

de seguridade social revestem-se de caráter tributário), 

não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal 

acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da 

razoabilidade. (…) (ADC 8 MC, Min. Celso de Mello, Pleno, DJ. 

04-04-2003) (g.n.) 

 

 

Diante da transparência e da lógica da Constituição, o governo 

estadual não possui qualquer fundamento legal ou constitucional para misturar os 

orçamentos. A hermenêutica constitucional é bastante clara: a previdência dos 

servidores públicos não faz parte da Seguridade Social financiada pelo art. 195 da 

Constituição Federal. Portanto, não concorrem das despesas e receitas da Seguridade 

Social os regimes próprios dos servidores ativos e inativos, sendo esta 

responsabilidade do Orçamento Fiscal, sendo que as sobras do orçamento executado 

da Seguridade Social deveriam ter sido, historicamente, poupadas no RGPS, com 

vistas a garantir a segurança do sistema mesmo em períodos de crise econômica. 

 

Somente a “mistura de orçamentos” da Seguridade Social com o 

Regime Próprio pode justificar o disparate entre os números fornecidos como sendo 

de déficit do sistema, tal qual ocorreu no âmbito do Estado de São Paulo. 

 

Se é certo, portanto, que nenhum benefício ou serviço da seguridade 

social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio 

total (CF, art. 195, §5º), não é menos exato que também não será lícito, sob a 

perspectiva estritamente constitucional, instituir ou majorar contribuição 

para custear a seguridade social sem que assista, àquele que é compelido 

a contribuir, o direito de acesso a novos benefícios ou a novos serviços.  
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Ademais, cumpre asseverar que não se trata de uma 

simples elevação de alíquota de 11% para 16%, mas sim de evidente regra 

violadora dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

 

Como asseverado, impugna-se aqui a presente norma introduzida 

pela Emenda Constitucional Paulista 49/2020, vez que a Lei Complementar 

1.354/2020, majora a alíquota da contribuição previdenciária de 11% para até 16%. 

 

No entanto, com o cunho de demonstrar os efeitos da já imposta 

sobrecarga contributiva suportado pelos associados da Entidade-autora, imperioso 

impugnar a alíquota mais elevada do Imposto de Renda (de 27,5%) vigente há mais 

tempo, porque, se se mostrar necessária e constitucional a elevação da alíquota da 

Contribuição Previdenciária para 16%, não poderá essa conviver validamente com a 

alíquota de 27,5% do Imposto de Renda, vez que temos atingido o percentual 

confiscatório de 43,5% nos vencimentos dos Delegados de Polícia!!!! 

 

Com efeito, com esta insuportável contribuição previdenciária, o 

servidor público que já recolhe 27,5% de imposto de renda, passou a contribuir, 

também, com até 16% de seus vencimentos brutos, totalizando, portanto, 43,5% dos 

seus rendimentos, para não receber praticamente nada do Estado em contrapartida, 

e não ter assegurada uma previdência digna, ultrapassando de forma manifesta a sua 

capacidade contributiva. 

 

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, compreende a Entidade-autora que se 

torna necessária a impugnação das duas incidências, uma vez que a configuração da 

hipótese de confisco não decorre da incidência isolada de cada qual, mas sim da soma 

das duas, que ultrapassa o limite do razoável da capacidade contributiva do servidor. 
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E aí caberá ao egrégio Poder Judiciário, diante da existência dessa 

carga tributária desproporcional e arbitrária, configuradora da hipótese do confisco, 

acolher o pedido para declarar a inconstitucionalidade da alíquota da contribuição 

previdenciária recém instituída, que alcança o percentual de 16% em alguns casos, 

limitando-a, ou seja, determinando a manutenção de sua incidência máxima em 11%, 

vez que não podemos discutir, nesta ação e nesta esfera de justiça estadual, temas 

relacionados a também elevada alíquota do imposto de renda. 

 

O que não é possível é a subsistência das duas cobranças, 

concomitantemente, porque o servidor contribuirá, caso a norma 

prevaleça, com inacreditáveis 43,5% dos seus rendimentos para o Estado. 

 

Ora, o que a sociedade brasileira tem observado nesses últimos anos 

é que os tributos recolhidos à União, aos Estados e aos Municípios são extremamente 

mal administrados, para não dizer dos desvios decorrentes de uma corrupção 

endêmica. 

 

A capacidade contributiva dos cidadãos (aí incluídos os servidores), 

já exaurida, está servindo para alimentar um universo de ilegalidades. E aí, sem 

estancar a sangria da má administração, da má gestão e da corrupção, promove-se o 

aumento da tributação. Não se promove um corte real das despesas públicas 

desnecessárias. Ao contrário, aumenta-se a carga tributária que incide sobre o 

contribuinte. 

 

Neste sentido, devemos destacar o previsto na Constituição do 

Estado de São Paulo, onde em seu artigo 163 verificamos assim especificado: 

 

Artigo 163 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado ao Estado: (...) 

III - cobrar tributos: 
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b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei 
que os instituiu ou aumentou; 

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido 
publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o 
disposto na alínea “b”; 

IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 

 

Ademais, é certo que a legislação em combate não poderia estar 

sendo aplicada, seja por estarmos no mesmo exercício financeiro em que a nova norma 

foi instituída, seja por não ter sido respeitado o prazo de 90 dias para sua vigência e, 

por fim, mas ainda mais grave, por caracterizar o aumento de alíquota, na forma como 

instituído, verdadeiro ato de confisco sobre o contribuinte. 

 

 

2.4. DA INCONSTITUCIONALIDADE DAS 

CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS  

 

Restou demonstrado que os dispositivos normativos ora 

impugnados oriundos da Emenda Constitucional 49/2020 padecem de graves vícios 

de inconstitucionalidade material, desrespeitando cláusulas pétreas da ordem 

constitucional, o mesmo ocorrendo em relação à LC nº 1.354/2020. 

 

Comprovou-se a manifesta afronta a cláusulas pétreas enquanto 

limites do poder de reforma, nos termos do artigo 60, § 4º, IV da Constituição Federal.  

 

Restou igualmente evidenciada a violação dos princípios da 

segurança jurídica, da proteção da confiança, da razoabilidade e proporcionalidade e 

da própria moralidade administrativa, haja vista que as normas impugnadas não 

atendem nenhum dos requisitos necessários para a validade da produção legislativa 

(adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito).  
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Especialmente em relação às contribuições extraordinárias e às 

alíquotas progressivas, demonstrou-se também sua inconstitucionalidade em face da 

vedação de utilização de tributo com caráter confiscatório (art. 150, IV da CF/88) e da 

exigência de irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV da CF/88), os quais 

compõem o núcleo essencial de garantias individuais do Estado de Direito e assim 

fazem parte do arcabouço normativo-principiológico que constituem as cláusulas 

pétreas no sistema constitucional.  

 

Em relação às contribuições extraordinárias, devidamente 

destacadas por estarem previstas na Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, 

temos igualmente pela urgência da manifestação judicial através da presente medida, 

pois consta do mesmo texto legal vigente desde sua publicação, ocorrida em 06 de 

março do corrente ano. 

 

Em breve análise ao texto em comento, verifica-se o grave equívoco 

do constituinte derivado ao promover desconstitucionalização de matéria afeita aos 

direitos fundamentais e fortemente conectada às cláusulas pétreas.  

 

Com efeito, restou consignado alhures que o direito à previdência 

social e à aposentadoria digna tem base fundamental individual (em razão de seu 

caráter alimentar e de seu viés protetivo da dignidade da pessoa humana) combinada 

com sua natureza social, sendo forte pilar constitutivo do arquétipo de Estado Social e 

Democrático de Direito definido pelo constituinte originário em 1988. 

 

 Isso significa que tais direitos não podem ficar à mercê de 

maiorias legislativas ocasionais, merecendo blindagem em relação à legislação 

ordinária em razão de seu caráter fundamental e pétreo. 

 

   Ignorando esses nobres e elementares fundamentos, o 

constituinte reformador aprovou a permissão para que o legislador ordinário promova 

sua instituição, sem estipular adequadamente os parâmetros de alíquotas, recorrendo 

a fórmulas genéricas tais como “para equacionar o déficit atuarial”. 
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   De início, pode-se notar que o permissivo constitucional pode 

facilmente ensejar excessos confiscatórios que facilmente terão o condão de tornar a 

conquista aos benefícios do direito fundamental à previdência social e à aposentadoria 

um fardo demasiado pesado, contrariando frontalmente os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade que devem nortear toda alteração legislativa. 

 

   Isso porque a razoabilidade e proporcionalidade podem ser 

medidas no duplo aspecto, o do princípio da proibição de excesso e o princípio da 

vedação à proteção deficiente. Ou seja, a válida inserção de novidades legislativas na 

ordem constitucional brasileira depende desses dois parâmetros, conforme pacífico 

entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

 

   Nesse sentido, o Min. Gilmar Mendes leciona, em voto muito bem 

fundamentado, que: 

 

Os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas 

como proibições de intervenção (Eingriffsverbote), expressando 

também um postulado de proteção (Schutzgebote). Pode-se dizer 

que os direitos fundamentais expressam não apenas uma 

proibição do excesso (Übermassverbote), como também podem ser 

traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou 

imperativos de tutela (Untermassverbote). (HC 104.410, Rel. Min. 

Gilmar Mendes, julgamento em 6-3-2012, Segunda Turma, DJE de 

27- 3-2012.)  

 

   E a contribuição extraordinária desconstitucionalizada fere os 

dois: de um lado permite excessos legislativos que ensejam verdadeiro confisco vedado 

pela Constituição de 1988 (art. 150, IV, cuja reprodução no ambiente constitucional 

estadual se dá no mencionado art. 163) e de outro tem o condão de permitir que o 

direito fundamental à previdência social seja vilipendiado e de difícil fruição, violando, 
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assim, a cláusula pétrea do 60, § 4º, IV, por não protegê-lo de maneira suficiente e 

eficiente. 

 

   No mais,  a reforma paulista viola o princípio da segurança 

jurídica e da confiança. Ora, desde a origem medieval, a qual se referem os 

fundamentos dos princípios tributários da anterioridade e anualidade, a ‘ratio’ básica 

da cobrança de tributos é a previsibilidade ‘ex ante’. Somente assim o cidadão 

contribuinte pode conduzir e organizar sua vida de acordo com suas obrigações 

financeiras, evitando surpresas desagradáveis e endividamentos. 

 

    Apesar desse fundamento básico estar na essência dos pilares do 

Estado de Direito, a EC Paulista 49/2020 permite, de maneira lacônica e 

absolutamente vaga e insegura, sem critérios, que a Lei Complementar nº 1.354/2020 

crie, de forma infundada e injustificada, majoração de alíquotas e possibilidade de 

cobrança de contribuição previdenciária extraordinária. 

 

                              Ou seja, a Constituição dá uma carta em branco ao legislador ordinário 

e às maiorias ocasionais para que institua a contribuição extraordinária sem critérios 

claros acerca de quando ela poderá ser estabelecida, sendo certo que temos aqui 

situação de clara inconstitucionalidade em face dos princípios da segurança jurídica e 

da confiança, essenciais para a garantia dos direitos individuais.  

 

   É preciso registrar, ainda, que na forma como prevista a Lei 

Complementar nº 1.354/2020, a contribuição extraordinária tem a possibilidade de 

ensejar, pelas vias legais, verdadeira e igualmente extraordinária redução dos 

vencimentos dos servidores públicos, violando de maneira clara e evidente a proibição 

de irredutibilidade dos vencimentos, princípio constitucional superior inscrito no art. 

37, XIV da Carta Magna, cuja tutela há muito vem sendo garantida pelo STF:  

 

“... I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela 

Emenda Constitucional 19/1998, é autoaplicável; II - Não há direito 

adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição 
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da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da 

irredutibilidade de vencimentos. (Tese definida no RE 563.708, rel. 

min. Cármen Lúcia, P, j. 6-2-2013, DJE 81 de 2-5-2013, Tema 24.)”  

 

O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que 

não há direito adquirido à regime jurídico-funcional pertinente à composição dos 

vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que 

eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o 

montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário. 

Neste sentido, os precedentes: [RE 593.304 AgR, rel. min. Eros Grau, 2ª T, j. 29-9-

2009, DJE 200 de 23- 10-2009.]. E mais: 

 

“... Irredutibilidade de vencimentos: garantia constitucional que é 

modalidade qualificada da proteção ao direito adquirido, na medida 

em que a sua incidência pressupõe a licitude da aquisição do direito 

a determinada remuneração. Irredutibilidade de vencimentos: 

violação por lei cuja aplicação implicaria reduzir vencimentos já 

reajustados conforme a legislação anterior incidente na data a partir 

da qual se prescreveu a aplicabilidade retroativa da lei nova. [RE 

298.694, rel. min. Sepúlveda Pertence, P, j. 6-8-2003, DJ de 23-4- 

2004.]” 

 

“... A garantia constitucional da irredutibilidade do estipêndio 

funcional traduz conquista jurídico-social outorgada, pela 

Constituição da República, a todos os servidores públicos (CF, art. 

37, XV), em ordem a dispensar-lhes especial proteção de caráter 

financeiro contra eventuais ações arbitrárias do Estado. Essa 

qualificada tutela de ordem jurídica impede que o poder público 

adote medidas que importem, especialmente quando 

implementadas no plano infraconstitucional, em diminuição do 

valor nominal concernente ao estipêndio devido aos agentes 
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públicos. [ADI 2.075 MC, rel. min. Celso de Mello, P, j. 7-2-2001, 

DJ de 27-6- 2003.” 

 

Sem prejuízo de maior desenvolvimento dos parâmetros 

constitucionais comuns, tais como a proibição da vedação ao confisco, a garantia do 

direito fundamental à previdência enquanto cláusula pétrea, o princípio da 

razoabilidade e proporcionalidade e os princípios da segurança jurídica e da confiança 

nos demais tópicos que compõem o presente petitório, desde já é preciso registrar 

que a busca do equilíbrio financeiro e atuarial da previdência social não 

pode recair quase exclusivamente nos ombros dos mais débeis, enquanto 

a malversação de recursos públicos e os graves problemas de gestão 

afligem o País. Desta feita, suprimir a inconstitucional possibilidade de cobrança da 

contribuição majorada e extraordinária é medida de direito.  

 

Resta evidenciado o inconstitucional estabelecimento de 

contribuições extraordinárias e de alíquotas progressivas, previstas na Lei 

Complementar nº 1.354/2020, em especial no seu artigo 30, que alterou o “caput” do 

artigo 8º da Lei Complementar nº 1.012/2007 e artigo 31, que alterou o artigo 9º da 

mesma lei Complementar, especialmente no seu § 2º, tudo autorizado pela Emenda 

Constitucional Estadual nº 49/2020 . 

 

   Diante de todo exposto, verifica-se a relevância da matéria 

impugnada por meio da presente demanda, haja vista que se visa preservar garantias 

constitucionais instituídas pela Carta Magna, mormente aquelas que regem o sistema 

previdenciário, o que torna pretenso os requerimentos aqui verificados. 

 

 

3. DOS REQUERIMENTOS 
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Diante do exposto, requer: 

 

a)  a citação da Fazenda Pública para, querendo, responda aos 

termos da ação, sob pena da confissão e revelia; 

 

b)  a produção de provas por todos os meios em direito admitidos, 

especialmente a juntada de novos documentos; 

 

c) Que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados, 

Luís Carlos Gralho, inscrito na OAB/SP sob o nº 187.417 e Fernando 

Fabiani Capano, inscrito na OAB/SP sob o nº 203.901, sob pena de 

nulidade. 

 

d) A juntada de ata de AGE que ratificará a autorização expressa 

para a propositura da presente demanda.   

 

 

4. DOS PEDIDOS 

 

 

Por todo o exposto, pede-se, ao final, seja o presente pedido julgado 

TOTALMENTE PROCEDENTE para em sede de prestação jurisdicional 

declaratória e condenatória, este juízo reconheça, declare e condene: 

 

a) Incidentalmente e de maneira difusa, a inconstitucionalidade do artigo 30 da lei 

complementar nº 1.354/2020, que alterou o artigo 8º da LC nº 1.012/2007 e do 

artigo 31, § 2º, que alterou o artigo 9º da mesma Lei Complementar, com o 

propósito de impedir a aplicação de alíquota progressiva às contribuições 

previdenciárias, mantendo-as no patamar atual de 11%, bem como para impedir 

a cobrança de qualquer contribuição previdenciária extraordinária dos 

Delegados de Polícia Civil no Estado de São Paulo filiados a ADPESP; 
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b) que em razão da procedência do pedido, a Fazenda Pública a promova a 

devolução do valor eventualmente deduzido dos associados da entidade-autora 

mês a mês, com juros e correção monetária, no período abarcado pela vigência 

das leis combatidas, dentro do período prescricional fazendário, 

correspondente ao percentual da diferença havida entre os 11% dos vencimentos 

dos associados da autora e os percentuais cobrados a maior, descontados a título 

de contribuição previdenciária majorada ou imposto extraordinário, com lastro 

nas leis inconstitucionais aqui combatidas; 

 

c) Pede-se ainda a condenação da Fazenda Pública nos consectários legais, 

especialmente na verba sucumbencial na razão de 20% do valor da causa, por 

ser medida de Direito e Justiça; 

 

d) Deixa de requerer, nos moldes do previsto no NCPC, a instauração do 

procedimento conciliatório regular, visto estarmos litigando em face de Ente 

Público, com direitos indisponíveis. 

 

Dá-se a causa, para meros fins de alçada, o valor de R$ 1.000,00 

(mil reais).  

 

Termos em que, 

Pede e Aguarda deferimento. 

 

São Paulo, 22 de abril de 2020. 

 

 

 Fernando Fabiani Capano                            Luís Carlos Gralho 

      OAB/SP 203.901                                           OAB/SP 187.417 
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