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ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS CATARINENSES, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

83.934.323/000-80, sediada nesta Capital/SC, representada neste 

ato pelo seu Presidente, Paulo Ricardo Bruschi, vem, mui 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer 

o que se segue:  

 

Esse Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu administrativamente o 

pagamento aos associados desta entidade, de parcelas pretéritas devidas a título de PAE 

– Parcela Autônoma de Equivalência - referentes ao período de 1994 a 2001.  

Ocorre que, ao cumprir a decisão administrativa, tem-se efetuado o 

desconto de contribuição previdenciária, no benefício financeiro percebido pelos 

associados, magistrados ativos e magistrados inativos. 

Entretanto, nessas condições, manifestam-se 3(três) questões que 

devem ser objeto de apreciação por parte de Vossa Excelência, diante de patente 

ilegalidade. 

A primeira envolve os magistrados que já se encontravam 

aposentados, ou ingressaram na inatividade, entre dezembro de 1998 até 2001. Isto 



 

porque, os valores retroativos devidos neste período, estavam, à época, imunes à 

mencionada arrecadação compulsória, diante da promulgação da Emenda Constitucional 

nº20/98.  

Com efeito, ao modificar-se o texto da Constituição Federal em 15 de 

dezembro de 1998, não mais se fez admissível a incidência da aludida tributação sobre 

proventos e pensões, por força de dispositivos introduzidos pela referida emenda: art. 195, 

II e 40, § 12.  

Desta feita, até a entrada em vigor da EC 41, em 21 de dezembro de 

2003 – a qual determinou, expressamente, os descontos previdenciários em proventos e 

pensões dos servidores inativos – estavam os associados aposentados imunes a tal 

cobrança, entendimento esse sedimentado nesta própria Corte de Justiça, em centenas 

de julgados.  

Conclusão outra não há se não a de que a taxação sobre os 

benefícios referentes ao lapso temporal de dezembro de 1998 a 2001, outrora 

reconhecidos aos magistrados inativos, resulta em evidente afronta à segurança das 

relações jurídicas.  

Frisa-se, nesse sentido, que, por mais que atualmente não mais se 

admita a interpretação de que são estes servidores isentos da tributação previdenciária – 

conforme posteriormente determinou a Emenda Constitucional nº 41, até então vigente – 

os valores a que fazem direito foram constituídos sob a égide da EC 20/98 e, portanto, 

imunes à incidência da contribuição previdenciária entre dezembro de 1998 a 2001.   

   Ademais, a segunda questão alcança os magistrados em atividade. 

Esta entidade de classe ajuizou, na qualidade de substituta processual dos seus 

associados ativos, ação de repetição de indébito em face do IPREV - autos nº 

2305016888-9 – alegando-se a inconstitucionalidade da antiga redação do art.16 da Lei 

Complementar Estadual nº129/94, o qual instituía alíquotas progressivas de contribuição 

social. A ação transitou em julgado, reconhecendo-se como alíquota previdenciária 

devida entre dezembro de 1998 até abril de 2004, a alíquota de 8% (oito por cento). Abril 

de 2004 é o marco final, já que, com a promulgação da Lei Complementar nº266/04, a 



 

partir de maio, a alíquota previdenciária tornou-se única (11%), suprimindo-se malfadada 

progressividade.  

   Ressalta-se que essa decisão não foi isolada neste Egrégio Tribunal. 

O próprio Tribunal Pleno, na Argüição de Inconstitucionalidade nº 2006.029530-

8/0001.00, declarou a inconstitucionalidade do referido preceito legal.  

   Portanto, nessas circunstâncias, os associados ativos deveriam 

recolher a contribuição social das parcelas devidas entre dezembro de 1998 até 2001, pela 

alíquota devida à época, qual seja, 8% (oito por cento), e não 11% (onze por cento), como 

efetuado até o presente momento.  

   Por fim, cumpre sinalar a terceira questão, que envolve os 

magistrados ativos agraciados com a isenção previdenciária do parágrafo primeiro do 

art.3º da EC 20/98 e da Lei Estadual 11.080/99, concedida para aqueles servidores 

públicos que, mesmo completando as exigências impostas para obtenção da 

aposentadoria voluntária, optavam em permanecer exercendo suas funções. Em relação 

às parcelas retroativas entre dezembro de 1998 até 2001, vedado qualquer recolhimento 

de contribuição previdenciária diante da supramencionada isenção constitucional.  

   Assim, apreciados os 3(três) pontos suscitados neste petitório, 

requer-se que seja determinada a imediata devolução dos valores recolhidos 

indevidamente, a título de contribuição social.  

   Se não acolhida a pretensão de restituição, requer-se a 

compensação com as prestações vincendas.  

   Nestes termos, 

   Espera deferimento. 

   Florianópolis, 05 de maio de 2010.  

 

 

Paulo Ricardo Bruschi 
Presidente 


