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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 5607 

Requerente: Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - CSPB 

Requeridos: Governador e Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

Relatora: Ministra Rosa Weber 

Administrativo. Regime próprio de previdência social 
dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo. 
Lei Complementar estadual n° 797, de 11 de maio de 
2015. que alterou o § r do artigo 147 da Lei 
Complementar estadual n° 234. de 18 de abril de 
2002. o qual passou a dispor que a elaboração. o 
processamento e o pagamento dos beneficios dos 
magistrados aposentados serão mantidos no âmbito 
do Poder Judiciário, ao passo que os demais 
vínculos, os registros contábeis e orçamentários 
permanecerão com o Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM. 
Inconstitucionalidade formal. Violação à 
competência da União para editar normas gerais 
sobre previdência social (artigo 24, inciso Xl! e § 1 '" 
da Constituição). Inconstitucionalidade material. 
Ofensa à vedação constitucional à existência de mais 
de uma unidade gestora do regime próprio (artigo 40. 
§ 20, da Carta Maior). Man((estação pela 
procedência do pedido formulado pela requerente. 

Egrégio Supremo Tribunal Federal, 

A Advogada-Geral da União, tendo em vista o disposto no artigo 103, 

§ 3°, da Constituição da República, bem como na Lei nO 9.868, de 10 de novembro 

de 1999, vem, respeitosamente, manifestar-se quanto à presente ação direta de 

inconstitucionalidade. 



I-DAAÇÃODIRETA 

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de 

medida cautelar, proposta pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil 

CSPB, tendo por objeto a Lei Complementar nO 797, de 11 de maio de 2015, que 

alterou o § 7° do artigo 147 da Lei Complementar nO 234, de 18 de abril de 2002, 

ambas do Estado do Espírito Santo. Eis o teor do diploma impugnado: 

Art. 1° O § 7° do artigo 147 da Lei Complementar nO 234, de 18.4.2002, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 147. (... ) 

§ 7° Na inatividade, os Magistrados conservarão o direito ao título e 
às prerrogativas e vantagens do cargo que exerceram, em igualdade 
de tratamento e condições com os que se encontrem em atividade, 
mantendo-se a elaboração, o processamento e o pagamento no 
âmbito do Poder Judiciário, nos termos do artigo 40 da Constituição 
Federal, artigo 39 da Constituição Estadual, artigo 64 da Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional e artigo 21 desta Lei 
Complementar, permanecendo os demais vínculos, os registros 
contábeis, e orçamentários com o Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM." (NR) 

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 

A requerente sustenta, em síntese, que o diploma questionado 

violaria o artigo 40, § 20, da Constituição Federal I , que veda a existência de mais 

de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos 

efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente 

estatal. 

Nesse sentido, afirma, inicialmente, que "não há que se falar em 

I "Art. 40. (...)
 
§ 20. Fica vedada a existência de mais de UI11 regime próprio de previdência social para os servidores titlllares
 
de cargos efetivos, e de mais de ul11a unidade gestora do respectivo regime em cada ente estata/. ressalvado o
 
disposto no art. 142. § 3~ X"
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unidade gestora distinta do IPAJM para manter a elaboração, o processamento 

e o pagamento dos beneficios dos magistrados inativos no âmbito do Poder 

Judiciário" (fi. 14 da petição inicial). 

A autora ressalta, também, que, "na prática, sabe-se que os Poderes 

e os órgãos no Estado do Espírito Santo é que fazem' as folhas e outros 

procedimentos de ordem administrativa do Instituto de Previdência Capixaba" 

(fi. 16 da petição inicial). A lei sob invectiva, no entanto, não se limitaria a dispor 

sobre questão meramente burocrática ou administrativa, pois teria criado um novo 

gestor para as aposentadorias da magistratura do Estado. 

Diante disso, a autora pede a concessão de medida cautelar para 

suspender a lei questionada e, no mérito, a declaração da sua 

inconstitucionalidade. 

o processo foi despachado pela Ministra Relatora Rosa Weber, que, 

nos termos do artigo 12 da Lei nO 9.868/1999, solicitou informações às autoridades 

requeridas, bem como determinou a oitiva da Advogada-Geral da União e do 

Procurador-Geral da República. 

Em atendimento à solicitação, a Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo defendeu a constitucionalidade da lei impugnada. Aduziu, a 

propósito, que o diploma hostilizado teria por finalidade "(...) corrigir omissão na 

redação quanto à organização e ao pagamento dos proventos de aposentadoria 

aos magistrados que, como são vitalícios, continuam aderidos ao Poder 

Judiciário quando conduzidos a aposentação. Assim, a redação proposta para o 

dispositivo legal inserto no § 70 prevê o pagamento no âmbito do Poder 

Judiciário, mas assegura os registros e demais vínculos com Instituto de 

Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo" (fi. 05 das infonnações 
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da requerida). 

Por sua vez, o Governador do Estado do Espírito Santo sustentou que 

o diploma questionado "(...) não tem por objeto a alteração do regime de 

previdência dos magistrados, que continuarão integralmente vinculados ao 

Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo" (fi. 03 das 

informações prestadas). Em seu entendimento, a alteração legislativa promovida 

pelo ato sob invectiva diria respeito, tão somente, às atividades relacionadas à 

elaboração, ao processamento e ao pagamento dos magistrados na inatividade. 

Na sequência, vieram os autos para manifestação da Advogada-Geral 

da União. 

11 - DO MÉRITO 

Conforme relatado, a requerente alega que a Lei Complementar n° 

797/2015 do Estado do Espírito Santo seria incompatível com o disposto no artigo 

40, § 20, da Constituição de 1988, o qual veda a existência de mais de um regime 

próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos e de 

mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal. Confira

se o teor da mencionada disposição constitucional: 

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. 

(...) 

§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de 
previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de 
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mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, 
ressalvado o disposto no art. 142, § 3°, X. 

A respeito do tema, cumpre notar, de início, que o artigo 93, inciso 

VI, da Carta Maior, na redação conferida pela Emenda Constitucional nO 20, de 

15 de dezembro de 1998, prevê que à aposentadoria dos magistrados devem ser 

aplicadas as mesmas normas que regulam a aposentadoria dos servidores públicos 

titulares de cargos efetivos, as quais estão previstas no referido artigo 40 da 

Constituição. Confira-se: 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal,
 
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes
 
princípios:
 
(...)
 
VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes
 
observarão o disposto no art. 40.
 

Por sua vez, o artigo 24, inciso XII, da Carta Maior confere à União, 

aos Estados e ao Distrito Federal competência para legislar concorrentemente 

sobre previdência social. Veja-se: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
 
concorrentemente sobre:
 
(...)
 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
 

(...) 

§ 1° - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União 
limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 

§ 2° - A competência da União para legislar sobre normas gerais não 
exclui a competência suplementar dos Estados. 

§ 3°_ Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão 
a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
(Grifou-se). 

Tratando-se de competência concorrente, a pnmazla para a 

elaboração das normas gerais sobre previdência social foi atribuída à União, que 
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legisla no interesse nacional, estabelecendo diretrizes que devem ser observadas 

pelos demais entes federados. 

Por sua vez, aos Estados e ao Distrito Federal cabe suplementar a 

legislação nacional, o que significa, nas palavras de José Afonso da Silva, "o 

poder de formular normas que desdobrem o conteúdo de princípios ou normas 

gerais ou que supram a ausência ou omissão destas"2. Assim, cabe aos Estados e 

ao Distrito Federal editar normas que instituam e disciplinem o regime 

previdenciário dos respectivos servidores públicos, desde que respeitados os 

ditames constitucionais e as normas gerais emanadas da União. 

Em outros termos, "os Estados, o Distrito Federal e até os 

Municípios poderão legislar sobre a previdência social dos respectivos 

servidores. Claro que, por força do inciso em comentário, ficam sujeitos às 

normas gerais estabelecidas pela União"3. 

Acerca do que sejam normas gerais, Diogo de Figueiredo Moreira 

Net04 ressalta que o estabelecimento de diretrizes nacionais cabe à norma geral, 

restando aos Estados-membros editar normas particularizantes que pennitam a 

aplicação daquelas em seus respectivos âmbitos políticos. Confira-se: 

Normas gerais são declarações principiológicas que cabem à União 
editar, no uso de sua competência concorrente limitada, restrita ao 
estabelecimento de diretrizes nacionais sobre certos assuntos, que 
deverão ser respeitadas pelos Estados-Membros na feitura de suas 
legislações, através de normas específicas e particularizantes que as 
detalharão, de modo que possam ser aplicadas, direta e imediatamente, 

2 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 30" ed. Malheiros: São Paulo, 2008. p. 481. 

3 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 6" ed., São Pau10: Malheiros. p. 279/280. 

4 MOREI RA NETO, Diogo de Figueiredo. Competência concorrente limitada. O problema da conceituação das 
normas gerais. Revista de Infonnação Legislativa, Brasília, ano 25, n° 100, out./dez. 1988, p. 159. 
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às relações e situações concretas a que se destinam, em seus respectivos 
âmbitos políticos. 

Referido doutrinador aduz, outrossim, que as normas geraIs se 

caracterizam por serem nacionais, sobretudo em uma Federação, pois têm por 

finalidade "a preservação daquilo que a Constituição quer que seja nacional", ou 

seja, "seu fim é a uniformização do essencial sem cercear o acidental, peculiar 

das unidades federadas", o que "se justifica na medida em que a excessiva 

diversificação normativa prejudique o conjunto do país"5. 

No caso de inexistência de lei federal sobre normas gerais, os Estados 

podem exercer a competência legislativa plena, restando-lhes, nas demais 

hipóteses, como visto, a atribuição de suplementar a legislação editada pela 

União, em especial no que diz respeito às peculiaridades de cada ente estatal, sem, 

no entanto, contrariar ou substituir as normas gerais previstas na legislação 

federal. 

Dessa forma, em observância à repartição de competências definida 

pela Constituição da República, há legislação federal dispondo sobre normas 

gerais em matéria de previdência social. Especificamente quanto ao sistema 

previdenciário aplicável aos servidores públicos, o legislador federal editou a Lei 

nO 9.717, de 27 de novembro de 1998, que "dispõe sobre regras gerais para a 

organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos 

servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

dos militares dos Estados e do Distrito Federal (...)". Mencione-se, também, a 

Lei federal nO 10.887, de 18 de junho de 2004, que versa "sobre a aplicação de 

disposições da Emenda Constitucional n° 41, de 19 de dezembro de 2003 (... )" e 

promove alterações no diploma legal anteriormente citado. 

5 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Competência concorrente limitada. O problema da conceiluaçào das 
normas gerais. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 25, nO 100, out.ldez. 1988, p. 159/160. 
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Por sua vez, a Portaria nO 402, de 10 de dezembro de 2008, editada 

pelo então Ministro de Estado da Previdência Social6 em regulamentação à Lei nO 

9.717/1998, disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para a organização e o 

funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores 

públicos ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios. 

Em seu artigo 10, § 1°, referida portaria ministerial estabelece que 

unidade gestora é a entidade ou órgão integrante da estrutura da Administração 

Pública de cada ente federativo que tenha por finalidade a administração, o 

gerenciamento e a operacionalização do regime próprio de previdência social, 

incluindo a arrecadação e gestão de recursos e fundos previdenciários, a 

concessão, o pagamento e a manutenção dos beneficios. Eis a redação do artigo 

mencionado: 

Art. 10. É vedada a existência de mais de um RPPS para os servidores 
titulares de cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora do 
respectivo regime em cada ente federativo. 

§ 10 Entende-se por unidade gestora a entidade ou órgão integrante 
da estrutura da Administração Pública de cada ente federativo, que 
tenha por finalidade a administração, o gerenciamento e a 
operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação e gestão de 
recursos e fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e a 
manutenção dos benefícios. 

§ 2° A unidade gestora única deverá gerenciar, direta ou indiretamente, 
a concessão, o pagamento e a manutenção, no mínimo, dos benefícios 
de aposentadoria e pensão concedidos a partir da publicação da Emenda 
Constitucional n° 41, de 2003, de todos os poderes, órgãos e entidades 
do ente federativo. 

§ 3° A unidade gestora única contará com colegiado ou instância de 
decisão, no qual será garantida a representação dos segurados. (Grifou
se). 

6 Disponível em <http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/20 17lO JlPORTARIA-MPS-n%C2%BA
402-de-1 Odez2008-atualizada-at%C3%A9-05jan20 17.pdf>. Acesso em 06 fev. 2017. 
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Na espécie, o § 7° do artigo 147 da Lei Complementar nO 234/2002, 

com a nova redação conferida pela lei questionada, passou a prever que a 

elaboração, o processamento e o pagamento de benefícios aos magistrados 

inativos do Estado do Espírito Santo devem ser efetuados no âmbito do Poder 

Judiciário, ao passo que os demais vínculos, os registros contábeis e 

orçamentários permanecem com o Instituto de Previdência dos Servidores do 

Estado do Espírito Santo - IPAJM. 

Como se vê, o diploma impugnado, ao encarregar o Poder Judiciário 

da elaboração, do processamento e do pagamento dos benefícios concedidos aos 

magistrados aposentados, estabeleceu uma unidade gestora paralela à responsável 

pelo gerenciamento do regime próprio dos servidores estaduais, o que contraria o 

disposto pelo § 20 do artigo 40 da Carta Republicana, além de violar a 

competência da União para editar normas gerais sobre previdência social (artigo 

24, inciso XII e § 1°, da Constituição de 1988). 

Ressalte-se, a propósito, que, embora o § 2° do artigo 10 da Portaria 

nO 402/2008 permita que o gerenciamento da concessão, do pagamento e da 

manutenção dos benefícios pela unidade gestora única ocorra de forma direta ou 

indireta, não se configura, no caso presente, sequer a hipótese de gerenciamento 

indireto. Isso porque a norma atacada não prevê a possibilidade de participação 

do IPAJM na realização de tais atividades, restringindo sua atuação aos "(... ) 

demais vínculos, os registros contábeis e orçamentários (...)". 

Sobre o tema, confira-se o entendimento da Secretaria de Políticas 

de Previdência Social do Ministério da Fazenda, manifestado por meio do Parecer 

nO 11/2017/CGNAL/DRPSP/SPPS/MF (documento anexo; grifos apostos): 

(...) a alteração realizada no §7°, do art. 147, da Lei Complementar 
Estadual n° 234/2002, estabelece que a elaboração, o processamento 
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e pagamen(o dos benefícios dos magistrados aposentados serão 
realizados diretamente pelo Poder Judiciário, o que implica em 
clara violação ao §20°, do artigo 40, da Constituição Federal, pois 
estabelece uma unidade gestora paralela a existente no RPPS do 
Estado do Espírito Santo. Ou seja, cria nova unidade gestora em 
detrimento do texto constitucional. 

36. Não há como se alegar que foi criado um gerenciamento indireto, 
pois não há nenhuma menção que o RPPS do Estado do Espirito Santo 
- IPAJM, por meio da Unidade Gestora Única, convalide ou proceda o 
gerenciamento indireto dos atos relativos à concessão, ao pagamento e 
a manutenção dos benefícios dos magistrados, limitando sua atuação ao 
repasse dos valores informados pelo Poder para que esse efetuem os 
pagamentos aos segurados. 

37. Dessa forma, todo o gerenciamento está sendo realizado pelo 
Poder Judiciário do Estado de Espírito Santo sem nenhuma participação 
do RPPS do Estado em epígrafe. Ora, pelo próprio texto legal é claro 
nesse sentido, não havendo como ter outra interpretação. 

(...) 

39. A existência de mais de uma Unidade Gestora Única desvirtua a 
finalidade preconizada pelo Constituinte Reformador ao inserir o §20°, 
do artigo 40, da Constituição Federal, pois cria tratamentos 
diferenciados ou privilégios para determinadas categorias de 
servidores, bem como prejudica no desenvolvimento de estrutura 
administrativa especializada na concessão de benefícios e na gestão dos 
recursos do RPPS. 

40. Também, prejudica os mecanismos de controle, transparência, 
publicidade, pois pode acarretar o pagamento de benefícios acima do 
teto constitucional e aumento do custo operacional, impactando o 
equilíbrio econômico, financeiro e atuarial. 

41. É de ressaltar que a expressão "(... ) permanecendo-se os demais 
vínculos, os registros contábeis e orçamentários com o Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)", não 
altera a conclusão exposta, pois o IPAJM não exerce o gerenciamento 
indireto dos atos relativos à concessão, ao pagamento e a manutenção 
dos benefíci6s dos magistrados, pois possui apenas acesso aos registros 
contábeis e orçamentários, o que é insuficiente para o desiderato. 

42. O Gerenciamento dos benefícios realizado pelo IPAJM dos atos 
relativos à concessão, ao pagamento e a manutenção dos benefIcios dos 
magistrados aposentados não prejudica ou retira qualquer direito dos 
agentes políticos, pelo contrário colabora no atendimento dos princípios 
da eficiência, transparência e economicidade. 

(...) 
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46. Diante do exposto, conclui-se que: 
a) São requisitos para a caracterização da unidade gestora única 

que a entidade previdenciária integre a Administração Direta ou 
Indireta do Ente federativo e que seja de sua competência a condução 
do Regime Próprio. 

b) O gerenciamento da concessão, pagamento e manutenção dos 
benefícios pela unidade gestora pode-se dar de forma direta ou indireta. 
Haverá gerenciamento direto quando as atividades relacionadas à 
execução daqueles procedimentos forem realizadas pela própria 
unidade gestora, mantendo-se nela, também, o seu comando, 
coordenação e controle. Ocorrerá o gerenciamento indireto quando a 
concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios forem 
executados por outro órgão ou entidade integrante da Administração 
Pública correspondente, porém atendendo ao comando, à coordenação 
e ao controle da unidade gestora. 

c) A alteração promovida pela Lei Complementar Estadual n° 
797/2015, que criou "nova unidade gestora" de benefícios para 
elaboração, processamento e pagamento dos benefícios concedidos 
aos magistrados inativos no âmbito do Poder Judiciário Estadual, 
não é compatível materialmente com o §20°, do artigo 40, da 
Constituição Federal de 1988, bem como viola os princípios da 
transparência, isonomia e eficiência na Administração Pública. 

d) Não há como se alegar que foi criado um gerenciamento 
indireto, pois não há nenhuma menção que o RPPS do Estado do 
Espirito Santo - IPAJM, por meio da Unidade Gestora Única, convalide 
ou proceda o gerenciamento indireto dos atos relativos à concessão, ao 
pagamento 'e a manutenção dos benefícios dos magistrados 
aposentados, limitando sua atuação ao repasse dos valores informados 
pelo Poder para que esse efetuem os pagamentos aos segurados. 

Como se observa, decorre da unicidade do regime próprio de 

previdência social a obrigatoriedade de que sua administração, gerenciamento e 

operacionalização sejam realizados pela entidade responsável pelo pagamento dos 

respectivos benefícios, a qual, na espécie, corresponde ao Instituto de Previdência 

dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, ainda que mediante 

gerenciamento indireto. 

Desse modo, observa-se que a lei hostilizada inaugura "(...) 

regulamentação paralela e explicitamente contraposta à legislação federal 
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vigente,,7 acerca do regime próprio de previdência social dos servidores públicos. 

Com efeito, o diploma em exame não se limita a reproduzir ou explicitar as 

disposições veiculadas pela Lei federal n° 9.717/1998 e pela Portaria MPS nO 

402/2008, mas institui sistemática incompatível com a legislação federal aplicável 

à matéria. 

Conclui-se, pOIS, que a lei sob invectiva extrapolou os limites 

constitucionais impostos à competência normativa dos Estados-membros para 

legislar concorrentemente sobr'e previdência social (artigo 24, inciso XII e §§ 2° 

e 3°, da Constituição). Nessa linha, vejam-se os precedentes transcritos a seguir: 

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Estadual n.o 2.120/99. 
Alegação de que a Lei Estadual violou os arts. 25, §§ 1° e 4°, 40 e 195, 
"caput", § 5°, da CF, ao indicar os filhos solteiros, com idade até 24 
anos e freqüência a cursos superiores ou técnico de 2° grau como 
dependentes, para fins previdenciários, no Estado do Mato Grosso do 
Sul. 2. O art. 195, da CF, na redação da EC n.o 20/98, estipula que 
nenhum benefício ou serviço de seguridade social poderá ser criado, 
majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. A 
Lei n.o 9.717/98 dispôs sobre regras gerais para a organização e 
funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos 
servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, dando 
outras providências. 3. No art. 5°, da Lei n.O 9.717/98 dispõe que os 
regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares 
dos Estados; e do Distrito Federal, não poderão conceder benefIcios 
distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que 
trata a Lei n.O 8.213/91. 4. Extensão do benefício impugnada se fez sem 
qualquer previsão de correspondente fonte de custeio. A competência 
concorrente dos Estados em matéria previdenciária, não autoriza 
se desatendam os fundamentos básicos do sistema previdenciário, 
de origem constitucional. 5. Relevantes os fundamentos da inicial. 
Medida liminar deferida. 
(ADI n° 2311 MC, Relator: Ministro Néri da Silveira, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno, Julgamento em 07/03/2002, Publicação em 
07/06/2002; grifou-se); 

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. 
APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS 

7 Excerto da ementa do acórdão proferido no julgamento da ADI n° 3645, Relatora: Ministra Ellen Gracie, Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 31/05/2006, Publicação em 01/09/2006. 
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ESTADUAIS E MillnCIPAIS. DECISÃO QUE CONCEDE A 
ORDEM PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE 
ADMINISTRATIVA COMPETENTE ANALISE A SITUAÇÃO 
FÁTICA DO IMPETRANTE À LUZ DO ART. 57 DA LEI 
8.213/1991. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO. ALEGAÇÃO 
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA E DE INCOMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA 
LEGISLAR SOBRE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 
A Corte firmou entendimento no sentido de que a competência 
concorrente para legislar sobre previdência dos servidores públicos 
não afasta a necessidade da edição de norma regulamentadora de 
caráter nacional, cuja competência é da União. Por esse motivo, a 
Corte assentou a legitimidade do Presidente da República para figurar 
no polo passivo de mandado de injunção sobre esse tema. Precedentes. 
Agravo regimental desprovido 
(MI n° 1898 AgR, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno, Julgamento em 16/05/2012, Publicação em 
01/06/2012; grifou-se); 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
LEI N. 9.717/98. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA 
DOS ENTES FEDERADOS. INOCORRÊNCIA. Esta Corte já 
decidiu que: (i) a Constituição do Brasil não confere às entidades 
da federação autonomia irrestrita para organizar o regime 
previdenciário de seus servidores; (ii) por se tratar de tema tributário, 
a matéria discutida nestes autos pode ser disciplinada por norma geral, 
editada pela União, sem prejuízo da legislação estadual, suplementar ou 
plena, na ausência de lei federal [ADI n. 2.024, Relator o Ministro 
Sepúlveda Pertence, DJ de 1°.12.00]. Agravo regimental a que se nega 
provimento. 
(RE n° 597032 AgR, Relator: Ministro Eros Grau, Órgão Julgador: 
Segunda Turma, Julgamento em 15/09/2009, Publicação em 
09/1 0/2009; grifou-se). 

Constata-se, outrossim, a inconstitucionalidade material do diploma 

legal hostilizado, que veicula disciplina incompatível com o artigo 40, § 20, da 

Constituição Republicana. 

A propósito, cumpre salientar que, em decisão recente a respeito de 

questão similar à examinada na presente ação direta, esse Supremo Tribunal 

Federal deferiu suspensão de liminar pleiteada pelo Instituto de Previdência dos 

Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM por reconhecer a ocorrência de 
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ofensa ao comando constitucional que veda a existência de mais de uma unidade 

gestora do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Observe-se: 

SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI 
COMPLEMENTAR N. 282/2004 DO ESPÍRITO SANTO. ÚNICA 
UNIDADE GESTORA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. 
ALEGADA OFENSA À AUTONOMIA, FUNCIONAL E 
ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DE CAUTELAR EM AÇÃO 
ESTADUAL DE CONTROLE ABSTRATO DE 
CONSTITUCIONALIDADE: CABIMENTO. PRECEDENTES. 
LESÃO À ECONOMIA E À ORDEM: OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO 
DE LIMINAR DEFERIDA. 

1. Suspensão de liminar ajuizada pelo Instituto de Previdência dos 
Servidores do Espírito Santo - IPAJM, em 22.9.2016, com o objetivo 
de suspenderem-se os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de 
Justiça do Espírito Santo na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 
0022028- 07.2016.8.08.0000 pelo qual determinada a suspensão da 
eficácia do art. 77 da Lei Complementar Estadual n. 282/2004. 

O caso 

2. Em 27.6.2016, a Associação Espírito-santense do Ministério Público 
- AESMP ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0022028
07.2016.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo e sustentou 
a inconstitucionalidade do art. 77 da Lei Complementar n. 282/2004, 
pois "imp[oria] aos membros do Ministério Público inativos a 
vinculação ao órgão de previdência oficial do Estado. quando o 
adequado seria que tal instituição .ficasse apenas com os registros 
contábeis e orçamentários" (fi. 11, doc. 1). 

A Associação argumentou, ainda, que no art. 4°, inc. 1, aI. a, da Lei 
Complementar n. 282/2004, "ao [se] inserir[rem] os membros do 
Ministério Público. o legislador indevidamente os equiparou aos 
servidores do Poder Executivo (ar1. 4~ inc. l. alínea 'a). quando 
deveria. em razão da paridade constitucional. da relevância dafimção 
tipicamente de Estado, ter equiparado os membros do MP aos 
servidores do Poder Judiciário. mas especificamente os magistrados" 
(fi. 6, doc. 1). Dispõe-se nas normas: 

"Art. 4° Estão obrigatoriamente vinculados ao Regime Próprio de 
Previdência do Estado. na condição de segurados: 
l-os servidores públicos civis titulares de cargo efetivo ativos. os 
em disponibilidade. os estáveis no serviço público e os inativos. do 
Poder: 
a) Executivo, nesse incluídas suas autarquias e fundações. e os 
membros do Ministério Público". (...) 
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Ar!. 77. Em obediência ao disposto no artigo 40, § 20 da 
Constituição Federal, com a redação introduzida pela Emenda 
Constitucional n° 41103, que estabelece a existência de uma única 
unidade gestora do regime próprio de previdência de cada ente 
estatal. os procedimentos de conhecimento. concessão. fixação de 
proventos e pagamento de beneficios previdenciários. dos 
segurados do Regime Próprio do Estado serão absorvidos pelo 
IPAJMno prazo de 60 (<;essenta) dias, contados da publicação desta 
Lei Complementar" (doc. 4). 

(...) 

Em 21.7.2016, o Plenário do Tribunal de Justiça do Espírito Santo 
deferiu a "cautelar para suspender a eficácia da legislação codificada 
sob o número 28212004 Lei Complementar Estadual, em seu artigo 77" 
(fi. 8, doc. 6). 

(...) 

3. O Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo - IPAJM 
ajuíza suspensão de liminar e argumenta haver grave contrariedade à 
ordem e à economia públicas. Sustenta que, "considerando-se que aos 
membros do Ministério Público se aplicam as regras insertas no artigo 
40. CF188, para. fins de aposentadoria, bem como que é de competência 
do Estado a criação de um gestor único do regime próprio de 
previdência, e que, por opção legislativa estadual. tal gestor é o IPAJM 
- autarquia criadal tran~rormada para essa ,finalidade - não restam 
dúvidas de que deve o Ministério Público, como toda e qualquer 
entidade submetida ao citado regime. se submeter à administração 
daquele Instituto no que concerne aos beneficios previdenciários" (fi. 
13 da petição inicial). 

(...) 

13. Cabível a medida pleiteada, cumpre examinar se há justificativa 
jurídica para o seu deferimento. 

Quanto à matéria, nos limites permitidos na medida em especle, 
plausíveis são os argumentos apresentados pelo Requerente, 
secundados pelo Procurador-Geral da República, no sentido da higidez 
constitucional do modelo instituído pela Lei Complementar Estadual n. 
282/2004. 

No art. 40, § 20, da Constituição da República, veda-se a "existência 
de mais de um regime próprio de previdência socialpara os servidores 
titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do 
respectivo regime em cada ente estatar'. 

No art. 77 da Lei Complementar Estadual n. 282/2004, cuja 
efetividade foi suspensa pela decisão aqui impugnada, apresenta-se 
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como tentativa de dar cumprimento à norma do § 20 do art. 40 da 
Constituição da República e harmonizar a ordem social com a 
ordem financeira. 

Quanto à existência de lesão à economIa pública, salientou o 
Procurador-Geral da República: 

"Se a criação de uma só entidade mais bem atende aos princípios 
constitucionais da eficiência, da finalidade e da economicidade. 
uma vez que, ao mesmo tempo. reduz e evita supel:{etação de custos 
de administração e aumenta a própria sustentabilidade da entidade. 
porquanto abrange maior quantidade de participantes e, com isso. 
enseja maior poder econômico e de negociação. ganhos de escala 
em investimentos financeiros e maior equilíbrio atuarial. a decisão 
impugnada impede a obtenção de tais beneficios. com prejuízos as 
finanças públicas ". 

Pela potencialidade lesiva economicamente do ato decisório, 
considerando os interesses públicos relevantes legalmente assegurados, 
a prudência jurídica recomenda suspender-se o efeito da medida 
cautelar questionada, sem significar tal entendimento antecipação sobre 
a validade constitucional dos dispositivos da Lei Complementar do 
Espírito Santo n. 282/2004. 

14. Pelo exposto, defiro o requerimento para suspender os efeitos da
 
medida cautelar concedida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo
 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0022028

07.2016.8.08.0000 até o trânsito em julgado do acórdão de julgamento
 
de mérito.
 
(SL n° 1044, Relatora: Ministra Presidente Cármen Lúcia, Decisão
 
Monocrática, Julgamento em 15/12/2016, Publicação em 01/02/2017;
 
grifou-se).
 

Feitas essas considerações, conclui-se que a Lei Complementar nO 

79712015 do Estado do Espírito Santo não se compatibiliza com a Constituição 

Federal. 

Cumpre destacar, ainda, o entendimento consolidado dessa Suprema 

Corte - e reafirmado no julgamento da questão de ordem na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nO 3916/DF, Relator Ministro Eros Grau, Dl de 19.10.2009; 

da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nO 4843, Relator 

Ministro Celso de Mello, Dl de 03.02.2014; da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nO 351, Relator Ministro Marco Aurélio, Dl de 05.08.2014; 
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e da Ação Direta de Inconstitucionalidade nO 119, Relator Ministro Dias Toffoli, 

DJ de 28.03.2014 - no sentido da autonomia da Advogada-Geral da União para 

se contrapor à constitucionalidade das normas submetidas ao seu exame, na 

jurisdição concentrada de constitucionalidade, notadamente quando houver 

precedente no mesmo sentido. : 

IH - CONCLUSÃO 

Ante o exposto, a Advogada-Geral da União manifesta-se pela 

procedência do pedido formulado pela autora, devendo ser declarada a 

inconstitucionalidade da Lei Complementar nO 797, de 11 de maio de 2015, do 

Estado do Espírito Santo. 

São essas, Exce1entíssima Senhora Relatora, as considerações que se 

tem a fazer em face do artigo 103, § 3°, da Constituição Federal, cuja juntada aos 

autos ora se requer, e tendo em vista a orientação fixada na interpretação do 

referido dispositivo nas ADI(s) nO 1616/PE e 210 1IMS, Relator Ministro Maurício 

Corrêa, DJ de 24.08.2001 e 15.10.2001, respectivamente, e na ADI/QO nO 

3.916/DF, Relator Ministro Eros Grau, Dl de 19.10.2009. 

Brasília,o;f-de fevereiro d 

GRACE MARIA ANDES 1VIENDONÇA
 
Advogad -Geral da União
 

~ 
ISADORA MARIA B. R. CAR AXO DE ARRUDA
 

Advogada da União
 
Secretária-Geral de Contencioso
 

AD/ n° 5607. ReI. Min. Rosa Weber 17 
ISADORA MARIA BELEM ROCHA 
CARTAXO DE 
ARRUDA:61648639372

Assinado de forma digital por ISADORA MARIA BELEM ROCHA 
CARTAXO DE ARRUDA:61648639372 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC 
CAIXA PF v2, cn=ISADORA MARIA BELEM ROCHA CARTAXO DE 
ARRUDA:61648639372 
Dados: 2017.02.07 18:30:21 -02'00'


