
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

A ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS CATARINENSES – AMC, 
entidade civil que congrega os MAGISTRADOS do Estado de Santa Catarina, registrada 
no CNPJ sob nº 83.934.323/0001-80, com sede na Rua dos Bambus, 116, bairro Itacorubi, 
nesta capital, na defesa dos direitos de seus substituídos, vem respeitosamente à 
presença de Vossa Excelência expor os seguintes fatos e ao final requerer: 

 

1. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA  

A Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979, denominada Lei 
Orgânica da Magistratura ( LOMAN ), estabelece em seu art. 74 a aposentadoria 
facultativa dos magistrados em 30 anos de tempo de serviço, independentemente do 
sexo de cada um.  

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 20/98 foi 
inquestionavelmente majorado o tempo de serviço antes exigido para o beneficio de 
aposentadoria voluntária dos magistrados homens, passando a ser igual ao dos 
servidores públicos (35 anos), ao passo que o das magistradas, nesse ponto, 
permaneceu intocado (arts. 40 e 93, inciso VI, da Carta Magna).  

Por isso, sendo outrora a atividade judicante de natureza especial por 
expressa previsão legal, tanto é verdade que estipulava prazo menor para a concessão 
de aposentadoria, e, em sendo indiscutivelmente aumentado, evidente a hipótese de 
direito adquirido ao cômputo de um período adicional sobre o tempo de serviço que os 
magistrados do sexo masculino possuíam até então como decorrência lógica daquele 
instituto, estampado no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.  



 

Com efeito, o tempo de serviço é regido pela legislação vigente à 
época em que foi prestado. Cada dia de prestação do serviço na atividade definida em 
lei como especial configurou o suporte fático que fez incidir de modo imediato a norma 
que previa a aposentadoria com tempo inferior e, como conseqüência, surgir, de plano, 
o direito ao correspondente acréscimo para cômputo equânime na nova sistemática, 
independentemente de qualquer evento futuro. Logo, a partir do momento em que 
houve o enquadramento em atividade especial, como ocorreu com os magistrados até 
a EC nº 20/98, adquiriu-se o direito de computar o tempo de serviço daquele modo, o 
que torna de rigor, com a majoração do tempo para aposentadoria, a contagem do 
período pretérito com o respectivo e proporcional incremento.  

Prova mais evidente desta natureza de direito adquirido é o fato de 
que na própria EC nº 20/98, em seu art. 8º, §3º, restou assegurado aos magistrados do 
sexo masculino, por conta do incremento do tempo mínimo para aposentadoria 
facultativa – de 30 anos para 35 anos –, o cômputo do tempo de serviço exercido até 
então com o acréscimo de 17%. 

Tal direito foi reafirmado na superveniente Emenda Constitucional nº 
41/03, que, em seu art. 2º, § 3º, determinou expressamente o acréscimo de 17% ao 
tempo de serviço averbado para os magistrados do sexo masculino à data da edição 
da Emenda Constitucional nº 20/98 – justamente o percentual necessário para 
equalizar a referida mudança da exigência temporal para a aposentadoria de 30 para 
35 anos -, espancando qualquer dúvida que pudesse persistir a respeito. De se 
destacar que esse dispositivo, por estar deslocado, não guarda qualquer correlação 
com o teor da reforma previdenciária por ela instituída. 

Sinale-se que não se trata aqui de defender a existência de direito 
adquirido a determinado regime jurídico, pois não se está pleiteando a concessão de 
aposentadoria com base na norma revogada ou, melhor, prejudicada pelo 
superveniente advento da EC nº 20/98 e da EC nº 41/03. 

Cuida-se, isto sim, de fazer valer a norma constitucional que protege o 
direito adquirido, no caso, o direito à contagem de tempo com acréscimo, para 
equalização com a nova exigência legal, nos termos previstos na legislação vigente na 
época em que o serviço foi prestado. 

Tratando-se de direito adquirido, a posterior alteração do regime 
jurídico em nada repercute na esfera jurídica dos juízes catarinenses do sexo 
masculino, razão pela qual, muito embora não seja mais possível, no âmbito da 
magistratura, a aposentadoria facultativa com 30 anos, isso não prejudica aqueles que 
em época pretérita já adquiriram o direito à contagem do tempo com o devido 
acréscimo. 

Vale salientar, por fim, que o direito adquirido em tela, por força da EC 
20/98 e que foi reconhecido expressamente pela EC 41/03, consistente no acréscimo 
de 17% ao tempo de serviço que o magistrado masculino possuía na data da 
promulgação daquela primeira emenda constitucional, não se traduz em qualquer 
benefício porque, estando fixada anteriormente a aposentadoria voluntária dos juízes e 



 

juízas em 30 anos de atividade, conforme a LOMAN, houve a agravação da situação 
dos de sexo masculino para 35 anos de atividade, de sorte que somente equilibrou os 
pratos da balança jurídica. 

 

2.  DOUTRINA A RESPEITO.  

O ilustre constitucionalista José Afonso da Silva, em sua majestosa 
obra Comentário Contextual à Constituição (4ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2007, 
p. 371), reconhece, de forma indubitável, a qualidade de direito adquirido dos 
magistrados do sexo masculino nos seguintes termos: 

2.1 Significado do art. 2º. O art. 2º da EC 41/2003 tem redação 
semelhante à redação do art. 8º da EC 20/1998. Pois bem, esse art. 8º, tal  como o art. 
6º da EC 41/2003, assegurou o direito de auferir, no futuro, o benefício nas 
condições previstas no momento de transição de um sistema para outro. O texto 
conferiu um tipo de direito subjetivo ao regime de aposentadoria, na medida em que 
preserva o direito de se aposentar basicamente nas mesmas condições previstas no 
momento em que o servidor ingressou no serviço público. Se a norma constitucional 
dá garantia de gozo de um direito no futuro, cumpridos os requisitos específicos que 
ela indica, isso significa criar direito subjetivo à estabilidade dessa situação jurídica 
subjetiva, no sentido de que ela não pode ser desfeita nem modificada em prejuízo 
de seu titular. Esse direito subjetivo, como é da natureza dessa situação jurídica 
subjetiva, transforma-se em direito adquirido no momento da entrada em vigor de 
eventual norma nova que modifique as bases sob as quais ele se incorporou no 
patrimônio  do titular. Significa isso que a revogação do art. 8º da EC 20/1998 pela EC 
41/2003 (art. 10) não prejudica aquele direito, que, como todo direito adquirido, 
encontra proteção direta, plena e específica no art. 5º, XXXVI, da CF. (os grifos não 
constam do original). 

Desnecessária a invocação de outros doutrinadores em face dessa 
insuperável lição doutrinária, até para se evitar a tautologia. 

 

3.  DA JURISPRUDÊNCIA 

O Superior Tribunal de Justiça, por sua Sexta Turma, no Recurso 
Especial nº 410660/RS, julgado em 11 de fevereiro de 2003 e publicado no DJ de 10 de 
março de 2003, p. 328, relator o Ministro Hamilton Carvalhido, de cuja ementa se extrai 
o seguinte excerto: 

( omissis ) 

3.1. O tempo de serviço é regido sempre pela lei da época em que foi 
prestado. Dessa forma, em respeito ao direito adquirido, se o trabalhador laborou em 
condições adversas e a lei da época permitia a contagem de forma mais vantajosa, o 
tempo de serviço assim deve ser contado.  



 

Idêntico é o posicionamento da Suprema Corte, como se pode 
constatar da leitura do acórdão do Recurso Extraordinário nº 258327/PB, julgado pela 
Segunda Turma em 09 de dezembro de 2003, relatora a eminente Ministra Ellen 
Gracie, com a ementa: 

SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE PENOSA E INSALUBRE. 
CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO ADQUIRIDO. MUDANÇA 
DE REGIME.  

O direito à contagem especial de tempo de serviço prestado sob 
condições insalubres por servidor público celetista, à época em que a legislação 
então vigente permitia essa benesse, incorpora-se ao seu patrimônio jurídico. 
Precedentes. Recurso Extraordinário conhecido e provido.  

Embora se tratem de casos análogos, a orientação jurisprudencial 
não discrepa no sentido do reconhecimento de direito adquirido quando a lei então 
vigente, mais benéfica por reconhecer a atividade como especial, vem a ser 
modificada em face de superveniente alteração. 

Recente decisão proferida pelo colendo Conselho Nacional de Justiça, 
no Pedido de Providências n. 0005125-61.2009.2.00.0000, tendo por Relator o 
Conselheiro Marcelo Neves incorpora o mesmo entendimento, verbis: 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. Aposentadoria voluntária. Magistrados. 
EC nº 20/98. Artigo 8º, § 3º. Norma de transição de efeitos concretos. Tempo de 
serviço. Acréscimo de 17%. Incidência. Direito adquirido. Integração ao patrimônio 
jurídico. Pedido procedente. Deve ser reconhecido o direito adquirido ao acréscimo de 
17% ao tempo de serviço dos magistrados, previsto no § 3º do artigo 8º da Emenda 
Constitucional nº 20/98, por se tratar de norma de transição de efeitos concretos, que 
passou a integrar o patrimônio jurídico dos  magistrados. 

 

4. DECISÃO ADMINISTRATIVA DE OFÍCIO DOS TRIBUNAIS 

À vista dessa indiscutível qualidade de direito adquirido, os Tribunais 
de Justiça haveriam de agir, de ofício, na averbação do acréscimo de 17% ao tempo de 
serviço dos magistrados do sexo masculino ao tempo da EC nº 20/98 e, se dúvida 
tivessem quanto a isso, não mais poderiam hesitar nesse sentido após a promulgação 
da EC nº 41/03. 

Entretanto, assim não agiram, infelizmente. É oportuno, não obstante, 
salientar que a nossa egrégia Corte, antes da EC 41/03 havia implementado o direito. 
Todavia, com sua edição, acabou por retira-lo. 

Vale registrar, porém, que o Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina, em consulta efetuada por nossa egrégia Corte, já respondeu afirmativamente 
sobre o direito a implementar o percentual de 17% ao tempo trabalhado até o advento 
da EC 20/98.  



 

A propósito, concluiu que, “corroborado pelas manifestações do 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas do Rio 
Grande do Sul, reitera-se o posicionamento de acompanhar os termos do Parecer 
COG-751/06, de que o bônus de 17% deve ser acrescido o tempo de serviço dos 
magistrados até 16 de dezembro de 1998, para efeitos de aposentadoria e, segundo 
entendimento deste Ministério Público, para efeitos de oncessão do abono 
permanência” (Os grifos não se encontram no original). 

 

5. INCIDÊNCIA DO DIREITO ADQUIRIDO DE ACORDO COM AS 
REGRAS CONSTITUCIONAIS VIGENTES À ÉPOCA DA APOSENTADORIA.  

Em se cuidando de direito adquirido, seu exercício se dará quando o 
magistrado homem tiver implementado as demais exigências que a Constituição 
Federal então vigente estabeleça para o benefício da aposentadoria voluntária, haja 
vista que sempre produzirá efeitos jurídicos para o futuro.  

Nesse diapasão o entendimento de Alexandre de Moraes em sua 
obra Direito Constitucional Administrativo ( 4º ed., São Paulo, Atlas, 2007, p. 231 ), in 
verbis:  

Dessa forma, a previsão de um acréscimo de 17% em relação ao 
tempo de serviço exercido até a publicação da EC  nº 20/98 em relação aos 
magistrados, membros do Ministério Público e de Tribunais de Contas do sexo 
masculino, pretende, durante o período de transição, manter a igualdade de maneira 
a equilibrar as situações, independentemente do sexo.  

Por conseguinte, em sendo manifesto o direito adquirido e 
incumbindo a esse Colendo Tribunal a supervisão administrativa da Justiça Estadual, 
por certo haverá de determinar o reconhecimento desse direito adquirido de acréscimo 
17% a todo o tempo de serviço, já averbado ou a se averbar, até a data de 16 de 
dezembro de 1998, quando da publicação da Emenda Constitucional nº 20/98, e, de 
forma superveniente, que procedam ao registro dessa majoração, sem possibilidade 
de seu contingenciamento, para que eventuais benefícios se submetam às normas 
constitucionais vigentes a seu tempo, ainda que lhes sejam favoráveis.  

 

6. PEDIDO 

ANTE O EXPOSTO, em face dos fundamentos acima alinhados, a 
entidade postulante REQUER, após seu processamento administrativo, o reconhecimento 
do direito adquirido de acréscimo de 17% ao tempo de serviço, já averbado ou a averbar, 
que os juízes de nosso Estado possuíam em 16 de dezembro de 1998, data da publicação 
da Emenda Constitucional nº 20/98, que foi reconhecida como sendo dessa natureza 
pelo art. 2º, § 3º, da Emenda Constitucional nº 41/03, e, em decorrência, a determinação 
para que o setor competente proceda a essa majoração nas folhas funcionais dos 



 

magistrados, inclusive observando-se, enquanto vigente, o critério do art. 3º, inciso III, da 
superveniente Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, o qual admite a 
redução do limite mínimo de idade para aposentadoria para cada ano de contribuição que 
exceder 35 anos de contribuição.  

 

NESTES TERMOS, 

PEDE e ESPERA DEFERIMENTO 

Florianópolis, 24 de agosto de 2010. 

 
 
 
 

Paulo Ricardo Bruschi 
Presidente da AMC 

 
 
 
 
 


