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Pontos a destacar:

Há 3 questões abarcadas nesta Medida Provisória:

1) POSTERGAÇÃO E CANCELAMENTO DOS

AUMENTOS REMUNERATÓRIOS

2) MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO

PREVIDENCIÁRIA – PSSS

3) ALTERAÇÕES NA AJUDA DE CUSTO E AUXÍLIO

MORADIA



Pontos a destacar:

1) POSTERGAÇÃO E CANCELAMENTO DOS 

AUMENTOS REMUNERATÓRIOS 

De forma prática, como o MAGISTÉRIO FEDERAL será

afetado?

POSTERGAÇÃO dos aumentos remuneratórios concedidos para

os anos de 2018 e 2019, que serão transferidos, respectivamente,

para 2019 e 2020. (Exemplos na tabela)

CANCELAMENTO do aumento previsto na tabela remuneratória

daqueles que ocupam Cargos de Direção das Instituições Federais

de Ensino – CD (cargos que podem ser ocupados por docentes). –
Lei nº 11.526/2007. (Exemplos na tabela)
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JUSTIFICATIVA DO GOVERNO: os aumentos que já foram

concedidos por esta Lei, que garantiu esse reajuste parcelado, já

superariam o acumulado da inflação e o aumento real.

Porém, não há revisão geral da remuneração dos servidores, que é

prevista pela Constituição Federal para acontecer anualmente,

desde 2003. Portanto, não há aumento real das remunerações,

visto que há 14 anos há perdas por essa falta de revisão anual.

Tal conduta demonstra um DESRESPEITO ao acordo e

compromisso firmados entre os representantes do Governo

Federal e do funcionalismo público (justamente por essa falta de

reajuste anual), que decorre do amplo movimento grevista ocorrido

em 2015.
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2) MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA – PSSS

De forma prática, como o MAGISTÉRIO FEDERAL será

afetado?

A contar de 01.02.2018, haverá a revisão da alíquota, que

atualmente é prevista no percentual único de 11%, da seguinte

forma:
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Ativos:

Art. 4o. A contribuição social do servidor público ativo de quaisquer

dos Poderes da União, incluídas as suas autarquias e fundações,

para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência

social, será calculada mediante a aplicação das seguintes

alíquotas:

I - onze por cento sobre a parcela da base de contribuição cujo

valor seja igual ou inferior ao limite máximo estabelecido para os

benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS; e (até

R$ 5.531,31 – teto atual)

II - quatorze por cento sobre a parcela da base de contribuição que

supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

(o que exceder R$ 5.531,31 – teto atual)



Pontos a destacar:

Exemplo sem a MP: Base de cálculo de 10 mil reais

11% sobre R$ 10.000,00 = R$ 1.100,00

Total: R$ 1.100,00

Exemplo com a MP: Base de cálculo de 10 mil reais.

11% sobre R$ 5.531,31 = R$ 608,44

14% sobre R$ 4.468,69 = R$ 625,62

Total: R$ 1.234,06

Prejuízo mensal: R$ 134,06
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Aposentados e pensionistas:
Art. 5o. Os aposentados e os pensionistas de quaisquer dos Poderes

da União, incluídas as suas autarquias e fundações, contribuirão com

alíquota de quatorze por cento, incidente sobre o valor da parcela dos

proventos de aposentadoria e de pensão que supere o limite máximo

estabelecido para os benefícios do RGPS. (o provento ou pensão de

até R$ 5.531,31 (teto atual) é isento; sobre o que excede esse

valor, portanto, há a incidência de 14%)

Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput incidirá apenas

sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que

superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do

RGPS quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença

incapacitante (o provento ou pensão de até R$ 11.062,62 é isento;

sobre o que excede esse valor, portanto, há a incidência de 14%)
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Esta mudança, que não é razoável, tampouco constitucional, e

pode ser vista como uma espécie de subterfúgio utilizado pelo

Governo para induzir os servidores destinatários a migrar para os

regimes complementares e seus correlatos fundos de previdência

(a exemplo do FUNPRESP), nos quais as alíquotas que incidem no

que excede ao teto do RGPS são menores e geram uma falsa

sensação de benesse, porque resultam em economia momentânea

para o servidor – porém, com a consequência de que os

benefícios, posteriormente, também serão menores.
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ILEGALIDADES DA MEDIDA PROVISÓRIA - MP 

805/2017:
Quanto a postergação e cancelamento dos aumentos:
1) Inconstitucionalidade formal – violação ao artigo 61 e 62 da CF/88:

Esses artigos definem que a MP deve ser utilizada apenas para casos

de relevância e urgência. A edição dessa MP tem como justificativa a

situação econômica do Brasil. Essa seria a urgência. Ora, a forte

restrição fiscal é noticiada desde os estudos realizados para o Projeto

de Lei Orçamentária de 2016, conforme documento elaborado em

setembro de 2015, assim como o Novo Regime Fiscal já vige desde

janeiro de 2017. Além disso, o suposto déficit previdenciário citado na

exposição de motivos desta MP, remonta ao ano de 2013.

Portanto, NÃO HÁ URGENCIA para a edição dessa Medida Provisória
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2) Inconstitucionalidade formal – violação ao artigo 246 da CF/88: A

MP regulamenta os artigos 37, caput e inciso X e 39, caput, § 1º, 4º e

8º da CF/88. Esses artigos foram alterados pela Emenda

Constitucional nº 19, de 1998.

Porém, o artigo 246 da CF/88 determina:

Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação

de artigo da Constituiçao cuja redação tenha sido alterada por meio de

emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação

desta emenda, inclusive (redação dada pela Emenda Constitucional nº

32, de 2001).

Ou seja, artigo da Constituição alterado por EC entre 1.01.1995 e

2001 não pode ser alterado por MP. Como essa MP 805/2017 altera

artigos que estão nesse interregno, há violação ao artigo 246 da

CF/88
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3) Inconstitucionalidade material – violação ao artigo 5º, inciso XXXVI,

7º, inciso VI, 37, inciso XV, 39, §3º e 194, inciso IV, da CF/88 -

violação aos princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de

vencimentos: Embora o termo inicial dos reajustes das tabelas do

Magistério Federal esteja previsto para período posterior, a Lei já está

em vigor desde 2016. Portanto, já integra o patrimônio jurídico dos

servidores e se constitui em direito adquirido.
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Quanto a majoração da alíquota da contribuição

previdenciária:

1) Ofensa ao artigo 40, caput, artigo 150, inciso IV e artigo 195, §

5º, da CF/88: Na exposição de motivos da MP 805 não há estudo

atuarial que evidencie que a majoração da alíquota é necessária e

suficiente para assegurar o equilíbrio financeiro nos estritos termos

em que promovida. Há apenas dados alarmistas sobre déficits

trilhardários que estariam em crescimento. Veja-se, por exemplo,

um dado que demonstra o descabimento desse alarme:
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Relatório do Tribunal de Contas da União, TC 001.040/2014-0

concluiu que para o exercício de 2017 o RGPS seria o único dos

regimes a apresentar substancial crescimento de suas despesas

em relação ao PIB projetado até 2060, quando chegariam a 17,2%

do PIB, enquanto as despesas com o RPPS diminuiriam para

0,5% e as pensões militares para 0,02% do PIB.

Além disso, considerando que não há majoração ou extensão de

benefício ou serviço no RPPS que justifique a alteração da alíquota

previdenciária (art. 195 da CF), mas, pelo contrário, uma constante

restrição de acesso aos benefícios, personificado no aumento do

tempo de contribuição e de serviço, idades mínimas e carências,

essa majoração da alíquota é uma forma de confisco, prática

vedada pelo artigo 150 da CF.
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CONCLUSÃO

Considerando o exposto, faz-se pertinente concluir pela existência de

inconstitucionalidades formais e materiais na adoção, pelo Presidente

da República, da Medida Provisória n. 805, de 30 de outubro de 2017.

Não se olvida que o país atravessa um momento delicado no que se

refere à economia. Contudo, é indubitável que quaisquer questões

atreladas à crise econômica não justificam a violação ao ordenamento

jurídico vigente.
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Também não se concebe que o Poder Executivo Federal transfira sua

responsabilidade pela – má – gestão dos recursos públicos, penalizando

o funcionalismo federal e assediando-o através da edição de reiterados

diplomas normativos que explicitam a adoção de uma política de gestão

de recursos humanos pautada na desvalorização e na precarização do

quadro funcional.

Importa rememorar que, em se tratando de norma com vigência precária,

a MP n. 805/2017 perderá sua validade se não for reeditada ou

convertida em lei no prazo de 60 dias. Desse modo, a atuação

sindical junto ao Poder Executivo (para que não reedite a norma) e

junto ao Poder Legislativo (para que não promova sua conversão

em lei) é medida impositiva para proteção dos direitos dos

servidores públicos federais ora violados.
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ALTERNATIVAS JURÍDICAS VIÁVEIS: 

Para atacar a POSTERGAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS -

Ação Civil Pública. Ressalta-se que eventual liminar deferida, que

garantirá a implementação dos reajustes no período anteriormente

previsto, poderá ser derrubada posteriormente e, se isso

acontecer, há a chance de ter que devolver ao erário esses valores

recebidos.

Para atacar a MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA: Ação de

Procedimento Ordinário. Não vemos urgência, no momento, haja

vista o início dos efeitos financeiros em 01.02.2018.
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Quanto ao aspecto, noticia-se o ajuizamento perante o E. Supremo

Tribunal Federal da Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5809, que

questiona, justamente, a constitucionalidade da MP n. 805/2017. A

tramitação da MP n. 805/2017, da ADI n. 5809 e outros eventuais

desdobramentos estão sendo acompanhados por esta assessoria

jurídica. Inclusive em ADI que questiona na integra essa MP iremos

ingressar, em nome dos sindicatos nacionais para os quais atuamos,

como amicus curie.

Outrossim, essa MP pode nem mesmo ser convertida em lei, como

aparentemente ocorreu com a MP 792, que trata do PDV (a qual o

congresso devia aprovar até dia 28.11). E, se convertida em lei, há

que se registrar que é pouco provável que o texto seja aprovado nos

termos em que proposto, haja vista as inúmeras emendas que ela

recebeu em sua tramitação no Congresso.
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