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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Tribunal Pleno 

Processo:  8011990-65.2022.8.05.0000DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

AUTOR: INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF e outros (4)

Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR (OAB:BA17799-A)

REU: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):  

 

DECISÃO

 

 

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº

8011990-65.2022.8.05.0000, com pedido de medida cautelar  proposta pelo ,

,INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA-IAF e OUTROS

em face do  buscando ver reconhecida,GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA,

entre outros lineamentos, a suposta omissão inconstitucional em regulamentar o art.

40,§§14, 15 e 16 da Constituição Federal, combinado com art. Art. 34, II da Emenda

Constitucional n.º 103/19, consubstanciada na dicção normativa da Lei Estadual n.º

13.222/2015, com suas alterações legais, repercutindo na pretensa inobservância de

previsão de mecanismo de ressarcimento ou complementação de benefícios aos

servidores públicos do Estado da Bahia que, na hipótese de extinção por lei, de

regime previdenciário e ou de migração para o regime geral de previdência social,

tenham contribuído no regime próprio de previdência social acima do limite máximo

do RGPS.
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Aduzem, em síntese, que não obstante o Estado da Bahia, diante da

prerrogativa conferida pela norma constitucional de regência, tenha instituído, em

2015, por meio de lei estadual, o Regime de Previdência Complementar do Estado

da Bahia, até o presente momento, transcorridos 7 (sete) anos do advento da

aludida norma, não foram instituídos mecanismos de ressarcimento ou

complementação de benefícios àqueles servidores públicos estaduais que tendo

contribuído acima do limite máximo do Regime Geral da Previdência, tenham

aderido ou queiram aderir ao RPC.

Consignam que a disposição constitucional é expressa neste sentido e

se norteia como medida de preservação do direito legítimo do servidor ingresso no

serviço público antes de 29/07/2016, cuja remuneração seja superior ao teto do

RGPS, de ver resguardados os valores de contribuição realizados ao longo dos

anos, considerando a anterior realidade da aposentadoria pelo regime especial de

previdência, de modo que a conduta omissiva perpetrada pelo chefe do executivo

estadual, dotado de iniciativa legislativa para tanto, logra por negar vigência a

disposição constitucional além de ensejar gravoso prejuízo aos servidores optantes

pelo novo regime.

Prosseguem alinhando que a preservação da panorâmica legislativa

em questão, sem a criação de mecanismo compensatório das contribuições acima

do limite do RGPS em relação aos optantes, termina por subverter a dinâmica do

regime previdenciário, sobrelevando a solidariedade em relação aos demais

regimes, promovendo desequilíbrio contributivo, além de enriquecimento injustificado

do ente estatal, diante da implementação até o momento de verdadeira dimensão

contributiva incompatível com a devida retribuição em lastro de benefício

previdenciário efetivo ou potencial, em infringência aos princípios constitucionais

previdenciários da contrapartida, da equidade e da vedação ao enriquecimento sem

causa da administração pública e violação do direito da propriedade.
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Asseveram que o prazo legal de opção para migração de regime

expira em 29/07/2022, sendo que, considerando-se a norma posta aquele servidor

optante pelo novo regime sofrerá relevantes danos patrimoniais, o que termina por

ensejar circunstância de insegurança jurídica, gravosidade excessiva e apropriação

indevida, notadamente diante da previsão legal da norma estadual de regência, que

estabelece cláusula de renúncia irretratável e irrevogável aos direitos decorrentes

das regras previdenciárias anteriores, não sendo, por tal norma, devida ao optante

qualquer contrapartida ou devolução referente ao valor dos descontos já efetuados

sobre base de contribuição que excede o limite do RGPS, que logra a turvar o

efetivo direito à escolha pelo servidor.

Vindicam, por seu turno, a concessão de medida cautelar, dirigida a:

 

i) Determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO DE APLICAÇÃO do §5º, art. 1º da Lei

Estadual n. 13.222/2015 com redação dada pela Lei nº 13.815/2017, responsável por

estabelecer o prazo de 72 meses para que os servidores antigos exerçam (ou não) a

opção de migrar para o Regime de Previdência Complementar, cujo termo final

dar-se-á em 29/07/2022.

ii)  Determinar que o Governador do Estado da Bahia supra a OMISSÃO

INCONSTITUCIONAL em torno do art. 40, §14, §15 e §16 da Constituição Federal,

em conjunto com o art. 34, II da EC 103/19 e efetive e/ou deflagre o processo

legislativo instituindo/regulamentando o benefício especial ou outro mecanismo de

ressarcimento ou de complementação de benefícios em favor dos servidores públicos

migrantes para o Regime de Previdência Complementar que lograram verter

contribuições previdenciárias acima do teto do RGPS.

Pugnam, destarte, ao final seja julgada a pretensão procedente para:
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i.) Determinar que o Governador do Estado da Bahia supra a OMISSÃO

INCONSTITUCIONAL em torno do comando expresso no art. 40, §14, §15 e §16 da

Constituição Federal c/c o art. 34, II da EC 103/19 e efetive e/ou deflagre o processo

legislativo instituindo/regulamentando o benefício especial ou outro mecanismo de

ressarcimento ou de complementação de benefícios em favor dos servidores públicos

migrantes para o Regime de Previdência Complementar que lograram verter

contribuições previdenciárias acima do teto do RGPS.

ii.) DECLARADA, AINDA QUE POR ARRASTAMENTO, A

INCONSTITUCIONALIDADE do §5º, art. 1º da Lei Estadual n. 13.222/2015 com

redação dada pela Lei nº 3.815/2017, responsável por estabelecer o prazo de 72 meses

para que os servidores antigos exerçam (ou não) a opção de migrar para o Regime de

Previdência Complementar, cujo termo final dar-se-á em 29/07/2022.

iii.)  Seja DECLARADA, AINDA QUE POR ARRASTAMENTO, A 

INCONSTITUCIONALIDADE do §6º, art. 1º e §2º do art. 2º, ambos da Lei Estadual

n. 13.222/2015 com redação dada pela Lei nº 3.815/2017, ou EMPRESTADA

INTERPRETAÇÃO CONFORME, a fim de fixar o entendimento que estes

dispositivos não obstam a instituição/regulamentação do benefício especial ou outro

mecanismo de ressarcimento ou de complementação de benefícios em favor dos

servidores públicos migrantes para o Regime de Previdência Complementar que

lograram verter contribuições previdenciárias acima do teto do RGPS.

 

Acompanharam a exordial a documentação de fls., dentre as quais se

inserem os atos constitutivos dos acionantes, bem como cópia do ato normativo

impugnado e normas regulamentadoras correlatas.

Feito distribuído a minha relatoria por sorteio, consoante certidão de fl.

(ID.26684887), tendo por meio do despacho de ID.26805089, realizado exame

preliminar positivo de admissibilidade da peça exordial, oportunizando, na trilha do

que dispõe a norma do art.12-F, da Lei 9.868/1998, aplicado analogicamente, o
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contraditório por parte do ente estadual acionado, para se pronunciar acerca da

promoção cautelar.

Por seu turno, por meio do Ofício GOV/PGE n.º 001/2022, expedido

em 13/05/2022 (ID. 28587453), o Estado da Bahia, na pessoa do seu Exmo. Sr.

Governador, prestou informações arguindo a incompetência deste Tribunal de

Justiça, considerando existir omissão normativa em relação à Constituição Federal e

não à Constituição Estadual, bem como ilegitimidade ativa dos acionantes,

considerando, em relação ao Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia, a

sua ausência de natureza de entidade de classe e, quanto às demais entidades,

considerando a ausência de interesses da totalidade dos seus membros, bem como

a inexistência de autorizativo específico para propositura de ADI.

Consigna, ainda, que as requerentes ingressaram com pedido de

intervenção como  no Mandado de Injunção de n.ºamicus curie

8034558-12.2021.8.05.0000, tendo como objeto mesma matéria objeto da presente

demanda.

Sem tecer direto enfrentamento da medida cautelar formulada,

rechaça o pleito autoral, pelo acolhimento das preliminares e, subsidiariamente no

mérito, pela improcedência das pretensões autorais.

Autos remetidos ao MP, tendo sido proferido opinativo preliminar de

ID. 28855994, no sentido da oportunização do contraditório à parte autora quanto à

promoção emanada pelo Chefe do Poder Executivo estadual, no que foi prontamente

acolhido, culminando com a apresentação de manifestação da parte acionante (ID.

29132683), pelo rechaço das preliminares, reiterando os requerimentos autorais

originários.

Inicialmente, após exame dos autos, elaborei o relatório, solicitando a

inclusão do feito em pauta para apreciação plenária da medida cautelar, tendo sido
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pautado o seu julgamento para a sessão do dia 22/06/2022, contudo, por

deliberação em sessão, o feito foi adiado, e neste ínterim, a parte requerente

formulou promoção de ID. 30701610, agitando questões de urgência e potencial

perigo de perecimento de direito e diante de precedentes desta egrégia Corte,

pugnando pela apreciação monocrática e deferimento do pedido cautelar, com a

consequente submissão da medida posterior referendo do Tribunal Pleno.

Analiso.

Examinados os elementos constantes dos autos, em caráter

excepcional, notadamente verificada a necessidade de urgência da prestação

jurisdicional, bem como a relevância da matéria, inclusive, pelo amplo espectro do

impacto coletivo dos interesses tanto público como privados, diante do exíguo prazo

para exame colegiado, cuja pauta vindoura ocorrerá em 27/07/2022, considerada a

especificidade da observância do quórum qualificado, diante da caducidade do prazo

legal de migração de regime consoante alinhado na norma objeto de discussão, que

alcança termo final em 29/07/2022, traduz-se, de fato, imperioso o exame

monocrático da medida cautelar , sob pena de prejuízo à efetividadead referendum

da pretensão, bem como de potencial malferimento dos interesses e bens jurídicos

direta e indiretamente envolvidos.

Ressalto que tal modalidade decisória encontra precedentes nesta

egrégia Corte , consolidado o seu respaldo de cabimento na jurisprudência [1]

emanada pelo Supremo Tribunal Federal em seus remansosos precedentes . [2]

Analiso, pois, monocraticamente a pretensão cautelar.

Considerando os elementos vertentes na petição inicial, conquanto

tenham sido alinhadas questões preliminares na promoção apresentada pela parte

requerida, as quais serão enfrentadas de modo detalhado, inclusive, in oportuno

, submetendo-as ao cuidadoso crivo do  tempori Parquet, eis queo momento em
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 bem como que, , questão se dirige ao exame da pretensão cautelar, a priori não

 vislumbro de plano o acolhimento das pretensões agitadas pela defesa, confirmo,

por ora, a aptidão da petição autoral, diante do que procedo ao exame da

.providência cautelar requerida

Diante da ausência de norma específica destinada a disciplinar o

procedimento da ADI em face da Constituição Estadual, em observância do princípio

da simetria constitucional, adoto, por analogia, o regramento procedimental da Lei

n.º 9.868/1998,  notadamente, a dicção expressa da normamutatis mutandi,

constante do seu art. 12-F  [3] .

Conforme cediço, a medida cautelar se cinge em tutela jurisdicional

dirigida a assegurar, conservar, defender um dado bem jurídico, em risco de

perecimento, acaso não seja adotada a medida judicial interventiva.

No caso vertente, a pretensão autoral se põe a obter provimento

jurisdicional dirigido a ver reconhecida a omissão inconstitucional quanto ao

cumprimento de dever de adoção de providência administrativa de iniciativa do

Poder Executivo, no sentido de, em tendo sido criada norma instituidora de regime

de previdência complementar, promover a previsão de mecanismo de ressarcimento

ou de complementação de benefícios aos que tenham contribuído acima do limite

máximo do regime geral da Previdência Social, consoante dicção expressa da norma

dos § 14 a 16, do art. 40 da Constituição Federal e do  inciso  II, do art. 34 da EC   

103/2019, que promoveu alteração no sistema de previdência social dos servidores

públicos do Brasil:

 

CF88:
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Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores

titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário,

mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores

ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.(Redação dada pela

Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(..)

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime

de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de

cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime

Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das

pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o

disposto no § 16.  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103,

de 2019)

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14

oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição

definida, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por

intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de

entidade aberta de previdência complementar.(Redação dada pela

 Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §

§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no

serviço público até a data da publicação do ato de instituição do

correspondente regime de previdência complementar.(Incluído pela

Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

 

EC 103/2019
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Art. 34. Na hipótese de extinção por lei de regime previdenciário e 

migração dos respectivos segurados para o Regime Geral de

Previdência Social, serão observados, até que lei federal disponha

 os seguintes requisitos sobre a matéria, pelo ente federativo:

(...)

II - previsão de mecanismo de ressarcimento ou de

complementação de benefícios aos que tenham contribuído acima

do limite máximo do Regime Geral de Previdência Social;

 

Na estreita linha da fundamentação constitucional, vinculada nos

princípios da equidade no financiamento do custeio e da contrapartida,

respectivamente previstos no inciso V, art. 194 e no § 5º do art. 195 da Carta Magna

Cidadã, tem-se a ideia fulcral da vedação ao enriquecimento injustificado.

A respeito, oportuna a lição do ilustre administrativista baiano,

Professor Paulo Modesto : [4]

 

(..)

Embora o regime previdenciário público seja contributivo e solidário, 

sujeito passivo algum deve ser mais solidário do que outros em

, situação equivalente ou ter parcela de sua contribuição incorporada

aos cofres públicos e simultaneamente afastada do cálculo de

, sem que faça jus à devolução dos valores recolhidos àbenefícios

maior, porque o contrário denotará enriquecimento sem causa,

deslocação patrimonial injusta, avaliável pecuniariamente e carente de

causa legítima.

Num. 31020556 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE - 07/07/2022 10:48:36
https://pje2g.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070710483568800000030268718
Número do documento: 22070710483568800000030268718



A previdência própria mantida pelos agentes públicos efetivos, em

regime de repartição simples, constitui o único direito fundamental

funcional exigente de contribuição individual específica. Há nele

evidente caráter patrimonial, sendo cabível invocar o instituto da 

 quando desrespeitado oproibição do enriquecimento sem causa,

princípio constitucional da equidade no financiamento do custeio

(artigo 194, V, da CF) e  (artigo 195, §5º, da CF).da contrapartida

Trata-se de regime previdenciário de solidariedade intergeracional,

pois autoriza que os participantes do sistema se beneficiem das

contribuições dos que o integravam, mas que por qualquer motivo

deixaram de nele se aposentar, ou faleceram antes de alcançar as

condições de aposentadoria, sem assegurar a terceiros benefícios

previdenciários, ou fizeram gozo de benefícios por pouco tempo. A

solidariedade do sistema, no entanto, encontra limites. Não é possível

admitir a quebra da igualdade e o enriquecimento sem causa do Estado

com a simples invocação da lógica solidária do sistema.

O regime de repartição rege-se pelo    (CF,princípio da solidariedade

artigo 40,  ) e da    (CF, artigo 194, V). Dentro de umacaput equidade

mesma geração deve haver  equidade no financiamento e

  (CF, artigocontrapartida entre benefícios e encargos securitários

195, §5º). Porém, ninguém deve ser obrigado a ser mais solidário do

(verque os demais integrantes do sistema em situação equivalente 

MODESTO, Paulo. Disposições constitucionais transitórias na

reforma da previdência: proteção da confiança e proporcionalidade. 

 — . Belo Horizonte, anoRevista Brasileira de Direito Público  RBDP

15, nº 56, p. 9-54, janº/mar. 2017. Disponível em: 

http://bit.ly/reformaprevidenciatransicao. Acesso em 8/9/2020).

 

Na oportunidade, o ilustre administrativista prossegue, alinhando a

sintonia jurisprudencial em derredor destes tão caros preceitos:
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(..)

Tendo presente essas coordenadas básicas, correto e preciso o

entendimento do Supremo Tribunal Federal em considerar que  "a

dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de

contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer

. Além disso, que “benefício, efetivo ou potencial” não é possível

invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra

  (STF, RE 593068/SC,que estabelece a base econômica do tributo"

Ementa).

No julgamento do RE 593068/SC, concluído em 11/10/2018, o

Supremo Tribunal Federal fixou em repercussão geral a seguinte tese

(Tema 163):

"Não incide contribuição previdenciária sobre verba não

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e

'adicional de insalubridade'".

Na mesma assentada, explicitou o Supremo Tribunal Federal que "a

leitura dos §§3º e 12 do artigo 40, c/c §11 do artigo 201 da CF, deixa

claro que somente devem figurar como base de cálculo da

contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que

tenham 'repercussão em benefícios'. Como consequência, ficam

. (STF,excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria"

RE 593068/SC, Rel. Minº Roberto Barroso, Plenário, j. em

11/10/2018, DJE 22/03/2019 - Ata nº 34/2019. DJE nº 56, divulgado

em 21/03/2019). (...)

 

Num. 31020556 - Pág. 11Assinado eletronicamente por: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE - 07/07/2022 10:48:36
https://pje2g.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070710483568800000030268718
Número do documento: 22070710483568800000030268718



Necessário consignar que no âmbito do Serviço Público Federal, a Lei

12618/2012 estabeleceu caminho viável ao atendimento do equilíbrio contributivo

diante do novo regime previdenciário, instituindo o benefício especial:

Art. 3º Aplica-se o limite máximo estabelecido para os benefícios do

regime geral de previdência social às aposentadorias e pensões a

 serem concedidas pelo regime de previdência da União de que trata o

 art. 40 da Constituição Federal, observado o disposto na Lei nº 10.887,

de 18 de junho de 2004, aos servidores e membros referidos no caput 

do art. 1º desta Lei que tiverem ingressado no serviço público:

I - a partir do início da vigência do regime de previdência

complementar de que trata o art. 1º desta Lei, independentemente de

sua adesão ao plano de benefícios; e

II - até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência

complementar de que trata o art. 1º desta Lei, e nele tenham

permanecido sem perda do vínculo efetivo, e que exerçam a opção

prevista no § 16 do art. 40 da Constituição Federal.

§ 1º É assegurado aos servidores e membros referidos no inciso II

do caput deste artigo o direito a um benefício especial calculado

com base nas contribuições recolhidas ao regime de previdência

da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios de

que trata o  art. 40 da Constituição Federal,  observada a

sistemática estabelecida nos §§ 2º a 3º deste artigo e o direito à

compensação financeira de que trata o  § 9º do art. 201 da

Constituição Federal, nos termos da lei.

(...)

§ 5º O benefício especial será pago pelo órgão competente da União,

por ocasião da concessão de aposentadoria, inclusive por invalidez, ou

 morte pelo regime próprio de previdência da União, de quepensão por

trata o art. 40 da Constituição Federal, enquanto perdurar o benefício

pago por esse regime, inclusive junto com a gratificação natalina.
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Por seu turno, observa-se que o Executivo estadual, conquanto tenha

promovido a atuação legislativa no sentido de atender a nova ordem constitucional,

instituindo por sua iniciativa regime de previdência complementar, por meio da Lei

Estadual n.º 13.222/2015, com suas alterações, demonstra por sua conduta e pelos

elementos normativos em questão inequívocas evidências no sentido de que não só

se omitiu quanto ao atendimento do requisito de observância obrigatória previstos na

regra adrede consignada, como estabeleceu para o caso de opção de migração dos

segurados a renúncia irrevogável e irretratável a qualquer valor de contribuição

relacionado ao anterior regime previdenciário. É o que se extrai da dicção normativa

adrede reportada, nos termos a seguir:

 

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Estado da Bahia, o Regime de

Previdência Complementar a que se referem os §§ 14, 15 e 16 do art.

40 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 1º - O Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei

terá caráter facultativo e será aplicável aos servidores que ingressarem

no serviço público a partir da data de publicação, pelo órgão

fiscalizador, da autorização de aplicação do regulamento do plano de

benefícios da entidade a que se refere o art. 4º desta Lei, ou da data da

contratação prevista no § 8º do mesmo art. 4º.

§ 2º - São abrangidos pela previdência complementar dos servidores

do Estado da Bahia:

I - os titulares de cargo de provimento efetivo do Poder Executivo,

civis e militares, incluídos os servidores das autarquias e fundações

estatais de direito público;

II - os titulares de cargo de provimento efetivo do Poder Legislativo;
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III - os membros da Magistratura e os titulares de cargo de provimento

efetivo do Poder Judiciário;

IV - os membros e os titulares de cargo de provimento efetivo do

Ministério Público do Estado da Bahia - MPE;

V - os Conselheiros e os titulares de cargo de provimento efetivo ou

vitalício do Tribunal de Contas do Estado - TCE;

VI - os Conselheiros e os titulares de cargo de provimento efetivo ou

vitalício do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM;

VII - os membros e os titulares de cargo de provimento efetivo da

Defensoria Pública do Estado da Bahia - DPE;

VIII - os empregados da Entidade a que se refere o art. 4º desta Lei.

§ 3º - Os servidores e os membros referidos no § 2º deste artigo, com

remuneração superior ao limite máximo estabelecido para os

benefícios do Regime Geral de Previdência Social, serão

automaticamente inscritos no respectivo plano de benefícios a partir da

data de entrada em exercício no cargo, desde que tenham ingressado

no serviço público a partir do prazo fixado no § 1º deste artigo, ou

sejam oriundos do serviço público em outro ente da Federação que

tenha instituído o Regime de Previdência Complementar.

Redação de acordo com a Lei nº

§ 4º - Também poderão, mediante livre, prévia e expressa opção,

aderir ao Regime de Previdência Complementar de que trata este

artigo os titulares de cargo ou emprego referidos no § 2º deste artigo,

que tenham ingressado no serviço público em data anterior à

publicação, pelo órgão fiscalizador, da autorização de aplicação do
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regulamento do plano de benefícios da entidade a que se refere o art.

4º desta Lei, ou da data da contratação prevista no § 8º do mesmo

art. 4º.

§ 5º - O prazo para a opção de que trata o § 4º será de 72 (setenta e

dois) meses, contados a partir da data estabelecida no § 1º,todos

deste artigo.

Redação de acordo com a Lei nº 13.815 de 21 de dezembro de 2017.

  § 6º - O exercício da opção a que se refere o § 4º deste artigo é

irrevogável e irretratável, não sendo devida, pelos órgãos e entidades

da Administração Pública Estadual, qualquer contrapartida

referente ao valor da contribuição previdenciária que tenha incidido

sobre a parcela da remuneração superior ao limite máximo de

benefícios do Regime Geral da Previdência Social, no período

anterior à adesão.

(..) 

Art. 2º - Aplica-se o limite máximo estabelecido para os benefícios do

Regime Geral de Previdência Social às aposentadorias e pensões a

serem concedidas pelo Regime Próprio de Previdência dos

Servidores do Estado de que trata o art. 40 da Constituição da

República Federativa do Brasil aos membros e servidores referidos

no art. 1º, § 2º, desta Lei, que:

I - ingressarem no serviço público a partir da data estabelecida no §

1º do art. 1º desta Lei, independentemente de sua adesão a plano de

benefícios;

II - tenham ingressado no serviço público em data anterior à

estabelecida no § 1º, e exerçam a opção prevista no § 4º, desde que

observado o prazo do § 5º, todos do art. 1º desta Lei;
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III - sejam oriundos do serviço público em outro ente da Federação

e ali estiverem vinculados ao Regime de Previdência Complementar,

na forma do art. 40, §§ 14 a 16, da Constituição da República

Federativa do Brasil, independentemente de adesão a plano de

benefícios administrado por entidade fechada de previdência

complementar.

§ 1º - Nos casos previstos no caput deste artigo, o benefício pago pelo

Regime de Previdência de que trata o art. 40 da Constituição da

República Federativa do Brasil será calculado na forma do § 3º e

revisado na forma do § 8º, ambos do art. 40 da Constituição da

República Federativa do Brasil, na redação dada pela Emenda

Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, ainda que o

participante enquadre-se nas regras transitórias definidas pelas

Emendas Constitucionais nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e nº 47,

de 5 de julho de 2005.

§ 2º - A opção a que se refere o inciso II deste artigo implica

renúncia irrevogável e irretratável aos direitos decorrentes das

regras previdenciárias anteriores, não sendo devida pelo Regime

Próprio de Previdência dos Servidores do Estado da Bahia, por meio

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Tribunal de

Contas do Estado, do Tribunal de Contas dos Municípios, do

Ministério Público do Estado da Bahia e da Defensoria Pública do

Estado da Bahia, qualquer contrapartida ou devolução referente ao

valor dos descontos já efetuados sobre base de contribuição acima do

limite previsto no caput deste artigo.

 

Esta omissão afigura-se latente e potencial causadora de reflexos

diretos em desfavor dos interesses dos servidores públicos que ingressos antes do

advento da norma estadual regulamentadora percebam contribuam acima do limite
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de contribuição do teto do regime geral da previdência social, considerando a

vinculação da opção ao perdimento de valores de contribuição a revés do dever de

compensação/restituição de valores de contribuição excedentes, fixação como

requisito de transição estabelecido com lastro na norma constitucional autorizadora.

Deveras, não obstante o iminente perigo da demora se ressaia como

latente requisito necessário a concessão da medida cautelar, a razoabilidade da

pretensão perante o ordenamento jurídico posto, ou seja, o fumus bonis iuris

específico, também deve se afigurar presente para que se imponha o deferimento da

medida.

Além do manifesto desprestígio do dever institucional de observância

do comando vinculativo de estatura constitucional, em verdadeira transgressão dos

preceitos orientadores da atuação e da iniciativa legislativa, opera-se, com a

manutenção da plena eficácia da norma que estabelece o prazo de opção do

servidor um manifesto reflexo danoso, seja em relação a esfera de direito daqueles

que já optaram, seja em relação aos que ainda não o fizeram pois, diante da norma

posta, que apresenta já nesta quadro efetivo contorno de malferimento aos preceitos

orientadores do direito constitucional previdenciário.

A tese alinhada encontra robusto lastro de plausibilidade, tendo

encontrado adesão por parte do TJRS:

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO legislativa. Lc-rs nº

14.750, DE 15OUT15. Regime de Previdência Complementar para os servidores

públicos estaduais titulares de cargos efetivos - RPC-RS. AUSÊNCIA DE disposição

acerca da compensação sobre as contribuições ao sistema anterior na hipótese de
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migração do servidor para o novel sistema de previdência complementar.

NECESSIDADE. inconstitucionalidade por omissão parcial, sem pronúnica de

nulidade.

1. Preliminar de incompetência do Órgão Especial: a violação apontada diz respeito a

preceitos da Constituição Estadual, sendo a violação à Carta Federal de cunho indireto,

decorrente, exatamente, da incidência do preceituado no artigo 1º da Carta Política e

Social do Estado.

2. A LC-RS nº 14.750/15, que “Institui o Regime de Previdência Complementar para

os servidores públicos estaduais titulares de cargos efetivos – RPC/RS, fixa o limite

máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo Regime Próprio de

Previdência Social – RPPS/RS, autoriza a criação de entidade fechada de previdência

complementar denominada Fundação de Previdência Complementar do Servidor

Público do Estado do Rio Grande do Sul – RS-Prev, e dá outras providências”,

insere-se na competência exclusiva do Estado-membro, extraída do § 1º do artigo 25 da

Constituição Federal.

3. Na espécie, a alegada inconstitucionalidade se dá por omissão parcial, por não

dispor a legislação inquinada sobre a compensação das contribuições ao sistema

anterior na hipótese de migração do servidor para o novo sistema de previdência

complementar.

4. Na omissão parcial agora examinada há conflito entre princípios constitucionais:

contributividade versus solidariedade; enriquecimento sem causa da administração

versus pacto de gerações para sua auto sustentabilidade; regime de repartição simples

versus direito de compensação. Tais choques devem ser resolvidos pelo Poder

Judiciário de modo proporcional.

5. Não se trata de compensação financeira entre regimes previdenciários federativos,

decorrentes de contagem recíproca do tempo de contribuição, mas antes de

compensação financeira decorrente da limitação do valor do benefício, na hipótese de

migração voluntária do servidor contribuinte entre os regimes diferentes

Num. 31020556 - Pág. 18Assinado eletronicamente por: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE - 07/07/2022 10:48:36
https://pje2g.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070710483568800000030268718
Número do documento: 22070710483568800000030268718



previdenciários. Não há dúvida de que ele poderá computar o seu tempo de

contribuição em qualquer deles, para obter os benefícios previdenciários e de pensão

por morte. Necessidade de criação de mecanismo ressarcitório, evitando-se burla aos

princípios constitucionais examinados.

PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO PARCIAL,

SEM PRONUNCIA DE NULIDADE, COM CHAMAMENTO DO LEGISLADOR

  JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. ADI 0164608-49.2016.8.21.7000 RS Órgão

Julgador: Tribunal Pleno ,Publicação 02/06/2020, Julgamento 22 de Maio de 2020,

Relator Nelson Antônio Monteiro Pacheco

 

Ressalte-se, ainda, que o perigo de dano ou irreversibilidade da

medida perseguida se afigura exíguo, considerando que a adoção da providência

cautelar não implica em impacto deletério ao interesse público, não resvalando em

impacto econômico relevante aos cofres públicos, ao contrário, permitindo o melhor

entendimento e posteriormente maior possibilidade de atendimento da finalidade

pública a que se destina.

Entretanto, considerando que o pleito formulado no item “ii”, do pedido

cautelar, guarda natureza de verdadeira tutela antecipada, reputo inoportuno seu

exame nesta quadra, diante do que reservo a sua apreciação, na trilha do que

disciplina a norma do art. 12-H da norma de regência em sua aplicação analógica.

Assim, com fulcro no § 1º do art. 12-F da Lei n.º 9.868/1998,

oriento-me pela ,  concessão parcial da medida cautelar ad referendum deste

, paraórgão Plenário  determinar a imediata suspensão de aplicação do §5º, art.

1º da Lei Estadual n. 13.222/2015 com redação dada pela Lei nº 13.815/2017,

responsável por estabelecer o prazo de 72 meses para que os servidores
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antigos exerçam (ou não) a opção de migrar para o Regime de Previdência

 Complementar, cujo termo final se dará em 29/07/2022, até julgamento final de

mérito.

Com efeito, após a análise colegiada desta medida monocraticamente

concedida, , tendo sidoque ora já submeto à apreciação pelo Tribunal Pleno

apresentadas informações pela autoridade responsável pela omissão, inclusive com

arguição das matérias preliminares e de mérito, bem como diante da apresentação

de manifestação acerca de tais impugnações  , dê-se vista, sucessivamente, à

Procuradoria Geral do Estado e ao Procurador Geral de Justiça, nos prazos

respectivos de 15 (quinze) dias.

Certifique-se quanto ao decurso dos prazos, e logo em seguida,

retornem-me os autos conclusos para o devido prosseguimento do feito.

Publique-se. Intime-se.

A presente decisão é válida como bastante mandado/ofício intimatório.

Salvador, de de 2022. 07   julho 

 Desª. Cynthia Maria Pina Resende

 Relatora

 [1] AGIntCiv n. 8033612-74.2020.8.05.0000.1. Julg 26/05/2021, DJE 17/06/2021 Tribunal Pleno. 

 [2] ADPF nº 130/DF-MC, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 27/2/08; ADI nº 4.307/DF-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 8/10/09;

ADI nº 4.598/DF-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/8/11; ADI nº 4.638/DF MC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 1º/2/12; ADI [2]

nº 4.705/DF-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 1º/2/12; ADI nº 4.635-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 5/1/12; ADI nº

4.917-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 21/3/13

 [3] Art. 12-F.  Em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, o Tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus

membros, observado o disposto no art. 22, poderá conceder medida cautelar, após a audiência dos órgãos ou autoridades

responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 (cinco) dias.         (Incluído pela Lei nº

12.063, de 2009).
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§ 1    A medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de

omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda em outra

providência a ser fixada pelo Tribunal.         (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).

§ 2   O relator, julgando indispensável, ouvirá o Procurador-Geral da República, no prazo de 3 (três) dias.         (Incluído pela

Lei nº 12.063, de 2009).

§ 3   No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos representantes judiciais do requerente

e das autoridades ou órgãos responsáveis pela omissão inconstitucional, na forma estabelecida no Regimento do Tribunal.       

 (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).

 [4]
https://www.conjur.com.br/2020-set-10/interesse-publico-ingratidao-previdenciaria-beneficio-especial#_ftn1
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