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DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA

Estado de Santa Catarina impetrou mandado de segurança contra 

ato supostamente ilegal atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado 

de Santa Catarina, decorrente de decisão colegiada proferida pela Corte de 

Contas que, em processo administrativo, determinou a republicação de todos os 

Demonstrativos de Despesas de Pessoal do Poder Executivo, a partir do 1º 

quadrimestre de 2013, com inclusão dos gastos relativos aos inativos 

pertencentes às categorias de Serventuários de Justiça, Auxiliares e Juízes de 

Paz e seus pensionistas (Subação 9380) como integrante da classe de 

"despesas de pessoal" do Poder Executivo.

Sustentou que o dispêndio com pessoal sem vínculo funcional com 

o Poder Executivo e que não derivem de quaisquer espécies remuneratórias 

relativas a "servidores e empregados públicos, ativos, inativos e pensionistas, 

decorrentes de mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares 

e de membros de Poder, não podem ser consideradas como despesas de 

pessoal, para efeitos do disposto no art. 18, da LRF" (fl. 04), porquanto referida 

rubrica seria destinada apenas ao custeio dos gastos com seus servidores 

diretos. 
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Defendeu a vinculação da categoria profissional ao Poder 

Judiciário, ressaltando que os notários e registradores não se enquadrariam 

como servidores públicos em sua essência, por atuarem como meros 

delegatários de serviços de cartório extrajudicial, a excluir do Poder Executivo a 

responsabilidade do custeio dessa classe de profissionais. Apontou a integração 

dos Juízes de Paz na estrutura do Judiciário, ponderando, ao final, que as 

despesas dos inativos e pensionistas, executadas pelo Regime Próprio de 

Previdência (RPPS/SC) não devem ser consideradas como oriundas do Poder 

Executivo para fins de apuração do percentual estabelecido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que o art. 20 considera referido 

pagamento de competência de cada Órgão ou Poder a que está atrelado o 

servidor. Enfatizou, ainda, que os pensionistas não podem ser incluídos nos 

limites de "despesas de pessoal", nos moldes do art. 169 da Constituição 

Federal, razão pela qual a inconstitucionalidade do art. 18 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal deve ser declarada incidentalmente. 

Aduziu haver graves e irreparáveis prejuízos na manutenção da 

decisão do Tribunal de Contas do Estado, ante o impacto nos atos 

governamentais decorrentes da Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como na 

renegociação da dívida do Estado com a União, pois o ente político extrapolaria, 

nos dois primeiros quadrimestres de 2017, o limite máximo de 49% da Receita 

Corrente Líquida, ficando sujeito às sanções e consequências prescritas nos 

arts. 20, 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo obrigado a adotar as 

providências previstas nos §§ 3º e 4º, do art. 169, da Constituição Federal.

Indicou perigo na demora do provimento jurisdicional, pois em 

30.01.2018 o Estado deverá publicar o Demonstrativo de Gasto com Pessoal do 

3º Quadrimestre de 2017.
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Postulou liminar para suspensão dos efeitos da decisão do Tribunal 

de Contas do Estado de Santa Catarina objeto do LRF n. 13/00370600, 

processos REC n. 16/00138796 e n. 17/00496120, que determinou a inclusão 

dos proventos de aposentadoria e pensões dos Serventuários da Justiça, 

Auxiliares e Juízes de Paz (subação 9380) na sua base de cálculo de "despesa 

com pessoal". Após regular processamento do mandamus, requereu a 

concessão definitiva da ordem.

Posterguei a apreciação da liminar, solicitando informações e 

determinando a citação do Poder Judiciário Catarinense, na condição de terceiro 

prejudicado.

O Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manifestou-

se narrando que, em 28.05.2012, referida Corte modificou seu posicionamento, 

em decisão posteriormente chancelada pelo Tribunal de Contas do Estado, 

deixando de contabilizar montante equivalente à R$ 30.725.596,14 (trinta 

milhões setecentos e vinte e cinco mil quinhentos e noventa e seis reais e 

quatorze centavos) relativos a "despesas com pessoal" envolvendo inativos 

Serventuários da Justiça, Auxiliares e Juízes de Paz, bem como os pensionista 

de tais categorias, em cumprimento aos ditames da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000). Ponderou não haver vínculo entre o 

Poder Judiciário e referidos servidores que recebiam proventos do Poder 

Executivo. Referiu que "os serventuários e auxiliares da justiça não são 

servidores públicos, aqueles no entanto que contribuíram e obtiveram o direito à 

previdência pública até 10.04.2015, devem ter seus proventos pagos pelo Estado 

e são as demonstrações contábeis de tais despesas, que afetam o limite de 

gasto dos Poderes, que constituem o objeto da lide" (fl. 531). Afirmou ter o Poder 

Executivo arrecadado as contribuições previdenciárias de tais categorias, 
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direcionando-as ao fundo único do IPESC e não à classe específica do Tribunal 

de Justiça junto ao IPREV, de modo a evidenciar a relação obrigacional. 

Defendeu que a Lei Complementar n. 127/1994, apenas por conveniência 

operacional, repassou o pagamento ao Judiciário, sem atribuição, no entanto, de 

qualquer encargo financeiro. Suscitou periculum in mora inverso, pois a 

imputação da rubrica implicaria na aproximação (atingindo 5,69%) do limite de 

gasto com pessoal (que é de 5,7%).

Por sua vez, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado 

apresentou informações no sentido de possuir competência constitucional 

específica para apreciação e julgamento das contas do Poder Executivo, 

consoante previsto no art. 71, I e II e art. 75 da Constituição Federal e art. 59, I e 

II da Constituição do Estado, de modo que a pretensão deduzida pelo impetrante 

gera potencial interferência no seu regular exercício. Defendeu, ainda, a 

legalidade da decisão impugnada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da 

Procuradora Dra. Eliana Volcato Nunes, manifestou-se pela denegação da 

ordem. 

É o breve relatório.

Almeja o Estado de Santa Catarina a suspensão dos efeitos da 

decisão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina que determinou a 

inclusão dos proventos de aposentadoria e pensões dos Serventuários da 

Justiça, Auxiliares e Juízes de Paz (subação 9380) na sua base de cálculo de 

"despesa com pessoal". 

Transcreve-se o dispositivo da decisão combatida:

Ante o exposto, com fundamento no inciso I, § 2º, do art. 98 da Lei 
Complementar n. 202/2000, com redação dada pela Lei Complementar n. 
666/2015, decido:
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1. Conhecer do Relatório de Instrução que trata dos dados dos Relatórios 
Resumidos da Execução Orçamentária do 1º e 2º Bimestres e do Relatório de 
Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre, todos de 2013, encaminhados por meio 
documental pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), em cumprimento ao 
disposto nos arts. 54 e 55 da Lei Complementar n. 101/2000, para considerar 
regulares com ressalva, nos termos do art. 36, § 2º,  a , da Lei Complementar n. 
202/2000, os dados examinados:

2. Determinar à Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) que: 
2.1. Passe a considerar na sua base de cálculo de pessoal os proventos 

de aposentadoria e pensão dos Serventuários de Justiça, Auxiliares e Juízes de 
Paz (Subação 9380), tendo em vista que tais proventos são de 
responsabilidade do IPREV, conforme análise realizada;

2.2. Proceda à republicação de todos os Demonstrativos de Despesa de 
Pessoal do Poder Executivo, a partir do 1º Quadrimestre de 2013, de forma que 
sejam consideradas como do Poder Executivo as despesas referentes à 
Subação 9380 - Encargos com Inativos.

O remédio constitucional em tela  envolve discussão a respeito da 

legalidade de ato administrativo exarado pelo Tribunal de Contas do Estado, no 

exercício da competência constitucional de fiscalização das contas dos Poderes 

integrantes do Estado, nos moldes dos art. 71, I e I,I e art. 75 da Constituição 

Federal e art. 59, I e II, da Constituição do Estado, conforme se extrai dos 

trechos transcritos:

- Constituição Federal:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido 
com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, 
mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar 
de seu recebimento;

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas 
as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e 
as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade 
de que resulte prejuízo ao erário público;

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, 
à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados 
e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos 
Municípios.

Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais 
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de Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros.

- Constituição Estadual:

Art. 59 — O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será 
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete: 

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador, as quais 
serão anexadas às dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, 
da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas, mediante parecer prévio que 
levará em consideração as contas dos três últimos exercícios financeiros e que 
deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; 

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores da administração direta e indireta, incluídas as 
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público estadual, e as contas 
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que 
resulte prejuízo ao erário; [...]

O art. 59, da Lei Complementar n. 101/2000, confere verdadeiro 

poder/dever ao Tribunal de Contas no que se refere a fiscalização das regras 

contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

 Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais 
de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério 
Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com 
ênfase no que se refere a:

        I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias;

        II - limites e condições para realização de operações de crédito e 
inscrição em Restos a Pagar;

        III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com 
pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23;

        IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para 
recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos 
limites;

        V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo 
em vista as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar;

        VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos 
municipais, quando houver.

        § 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos 
referidos no art. 20 quando constatarem:

        I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II 
do art. 4o e no art. 9o;

        II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% 
(noventa por cento) do limite;
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        III - que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das 
operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% 
(noventa por cento) dos respectivos limites;

        IV - que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima 
do limite definido em lei;

        V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos 
programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

        § 2o Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os 
cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada Poder e órgão 
referido no art. 20.

Dito isso, anota-se, desde logo, que o ato apontado como 

supostamente ilegal decorreu do legítimo exercício das funções constitucionais e 

legais atribuídas a autoridade dita coatora.

A celeuma reside no limite, imposto por lei, pertinente as despesas 

com folha de pagamento, incluindo ativos e inativos e, especialmente, a qual dos 

poderes – Executivo ou Judiciário - deve ser atribuído este encargo.

Inicialmente, pondera-se que os Serventuários da Justiça, Auxiliares 

e Juízes de Paz não são considerados servidores públicos na acepção da 

palavra, pois, nos moldes constitucionais, desempenham atividades de interesse 

público por delegação. O art. 236 da Constituição da República é claro ao prever 

que "os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por 

delegação do Poder Público".

O Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado de Santa 

Catarina dispõe, em seus Capítulos V, VII e VII, sobre os Serventuários da 

Justiça, Auxiliares e Juízes de Paz, trazendo contornos sobre as peculiaridades 

que circundam o vínculo com o Poder Público.

Até recentemente - 10.04.2015 - referida classe recolhia suas 

contribuições previdenciárias ao Instituto de Previdência do Estado de Santa 

Catarina - IPREV, nos moldes do art. 95 da Lei Estadual n. 412/2008, declarada 

inconstitucional pelo STF, todavia com modulação de seus efeitos (Ação Direta 
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de Inconstitucionalidade n. 4641/SC, relator Ministro Teori Zavaski).

Art. 95. Ficam assegurados os benefícios previdenciários previstos no art. 
59 aos juízes de paz investidos no cargo até a entrada em vigor da Emenda 
Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e aos cartorários 
extrajudiciais, nas funções de notários, registradores, oficiais maiores e 
escreventes juramentados, investidos no cargo até a entrada em vigor da Lei 
federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, ressalvada a hipótese do art. 
48, caput, da referida Lei.

 § 1º Os juízes de paz e os cartorários extrajudiciais, na forma do caput, 
deverão proceder ao recolhimento da contribuição previdenciária prevista no art. 
17, I e II, observado o disposto no art. 22, § 1º, ambos desta Lei Complementar.

 § 2º Aplica-se ao cálculo dos proventos o disposto aos segurados 
contemplados nesta Lei Complementar, limitado ao último salário de 
contribuição.

Posteriormente essa categoria vinculou-se ao Regime Geral de 

Previdência Social, conforme disposição expressa do art. 40, da Lei n. 

8.935/1994.

Nas palavras da Procuradora de Justiça, Dra. Eliana Volcato Nunes, 

"estando os citados serventuários vinculados ao Regime Especial, desde que 

investidos antes do início de vigência da Lei n. 8.935/1994, tendo contribuído à 

autarquia estadual durante todos os anos, foi reconhecido o seu direito líquido e 

certo de pleitear os proventos de aposentadoria junto ao Instituto de Previdência 

Social do Estado, mesmo porque, também não optaram pelo Regime Geral da 

Previdência, nos termos do artigo 48, §1º, da mencionada lei" (fl. 561).

A ilustre Procuradora de Justiça, na tentativa de demonstrar a 

evolução do regramento pertinente ao embate, cita, ainda, a Portaria n. 

2.701/1995 do Ministério de Estado da Previdência e Assistência Social, que 

dispõe sobre as peculiaridades da vinculação previdenciária atinentes aos 

Notários, Oficiais de Registros, Escreventes e Auxiliares, bem como o Decreto n. 

3048/1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social.

Assim, constata-se, sem sobra para dúvidas, que essa classe 
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funcional permanece atrelada ao regime especial de previdência do Estado 

desde que integrantes do sistema antes da edição da Lei n. 8.935/1994, salvo 

quando houver opção pelo regime geral da previdência social (INSS).

Nesse contexto, exsurge evidente o vínculo dos Notários, Oficiais 

de Registros, Escreventes e Auxiliares com o Regime de Previdência Social do 

Estado, a denotar que as despesas advindas dos proventos de aposentadorias e 

pensões devidas aos seus dependentes devem ser contabilizadas na rubrica 

"gastos com pessoal" do Poder Executivo, nos moldes preconizados no art. 18 

da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000):

Art. 18. Para efeitos desta Lei Complementar entende-se como despesa 
total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, 
os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou 
empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies 
remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, 
subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive 
adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer 
natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às 
entidades de previdência.

Isso porque a Lei Complementar Estadual n. 127/1994 estabelece:

Art. 1º Os servidores inativos pertencentes às categorias funcionais de 
Serventuários de Justiça, Auxiliares e Juizes de Paz, que percebem seus 
proventos pelo Poder Executivo Estadual, ficam transferidos para o Poder 
Judiciário. [...]

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar, no 
pressente exercício, serão pagas pelo Poder Judiciário e empenhadas pelo 
Poder Executivo que repassará os recursos necessários.

Parágrafo Único - A partir do próximo exercício as despesas serão 
cobertas de acordo como o disposto no inciso II do artigo 20, da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias.

A Lei n. 4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal, dispõe no seu art. 58:

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade 
competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não 
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de implemento de condição.   

É notório, portanto, que a lei ao atribuir ao Poder Executivo o 

encargo de empenhar a despesa, bem como repassar os valores necessários ao 

seu adimplemento, atribuiu a este ente federativo a obrigação relativa aos gastos 

com o pagamento dos servidores, de modo que não se detecta qualquer 

ilegalidade na decisão lançada pelo Tribunal de Contas.

Não se pode ignorar, conforme lembrado pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça, nas suas informações, que as leis orçamentárias 

contemplaram anualmente os recursos necessários para fazer frente a estas 

despesas pelo Poder Executivo:

- Lei 15.857/2012
Art. 24. Na elaboração dos orçamentos da Assembleia Legislativa do 

Estado, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Justiça do Estado, do 
Ministério Público e da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC), serão observados os seguintes limites percentuais de despesas em 
relação à Receita Líquida Disponível

(RLD):
(...)
III - Tribunal de Justiça do Estado: 9,31% (nove inteiros e trinta e um 

centésimos por cento), acrescidos dos recursos destinados ao pagamento 
de precatórios judiciais e da folha de pagamento dos servidores inativos e 
pensionistas pertencentes às categorias funcionais de Serventuários de 
Justiça, Auxiliares e Juízes de Paz transferidos ao Poder Judiciário por 
meio da Lei Complementar nº 127,de 12 de agosto de 1994;

- Lei 16.083/2013
Art. 25. Na elaboração dos orçamentos da ALESC, do TCE/SC, do 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC), do MPSC e da 
UDESC, serão observados os seguintes limites percentuais de despesas em 
relação à Receita Líquida Disponível (RLD):

(...)
III   TJSC: 9,31% (nove inteiros e trinta e um centésimos por cento), 

acrescidos dos recursos destinados ao pagamento de precatórios 
judiciais e da folha de pagamento dos servidores inativos e pensionistas 
pertencentes às categorias funcionais de Serventuários de Justiça, 
Auxiliares e Juízes de Paz transferidos ao Poder Judiciário por meio da 
Lei Complementar nº 127, de 12 de agosto de 1994;

- Lei 16.672/2015
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Art. 26. Na elaboração dos orçamentos da ALESC, do TCE/SC, do 
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC), do MPSC e da 
UDESC, serão observados os seguintes limites percentuais de despesas em 
relação à Receita Líquida Disponível (RLD):

(...)
III   TJSC: 9,31% (nove inteiros e trinta e um centésimos por cento), 

acrescidos dos recursos destinados ao pagamento de precatórios 
judiciais e da folha de pagamento dos servidores inativos e pensionistas 
pertencentes às categorias funcionais de Serventuários de Justiça, 
Auxiliares e Juízes de Paz, transferidos ao Poder Judiciário por meio da 
Lei Complementar nº 127, de 12 de agosto de 1994;

Segundo Carlos Valber do Nascimento:

A despesa pública consignada em lei orçamentária consiste no somatório 
de créditos orçamentários e adicionais, contemplando os orçamentos fiscais, de 
investimento e de seguridade social, em que o Poder Público lança mão para 
fazer face a débitos contraídos, decorrentes de obrigações legais, contratuais 
ou decisão judicial. (...)

Consoante Adolfo Carrero Perez, apud José Afonso da Silva, "enquadra 
uma relação jurídica financeira, a relação de despesa, da qual surgem situações 
jurídicas através das quais a administração paga os meios adquiridos com 
oneração de dotação orçamentária ou de créditos adicionais".(Comentários à 
Lei de Responsabilidade Fiscal, Ed. Saraiva, 5a ed., 2011, pg. 151)

Explicando, adiante, que as despesas com pessoal se enquadram 

no conceito de despesas obrigatórias e "Porque brotam de comando legal, as 

despesas obrigatórias vinculam a administração ao seu cumprimento ao longo 

dos exercícios financeiros. Exigem estimativas de custos para o período de três 

anos e mecanismos compensatórios do lado da receita ou da despesa". (pg. 169)

Transcrevo, para deixar clara a vinculação destes servidores com a 

previdência pública estadual, ementa da decisão proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal na  Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4641/SC, relator o 

saudoso Ministro Teori Zavaski, DJe de 10.04.2015:

PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE INCLUIU 
NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SEGURADOS QUE NÃO SÃO 
SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 
40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO AO REGIME 
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
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1. O art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as 
Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos 
Regimes Próprios de Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo 
efetivo na União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas 
respectivas autarquias e fundações públicas, qualidade que não aproveita aos 
titulares de serventias extrajudiciais. 

2. O art. 95 da Lei Complementar 412/2008, do Estado de Santa 
Catarina, é materialmente inconstitucional, por incluir como segurados 
obrigatórios de seu RPPS os cartorários extrajudiciais (notários, 
registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados) admitidos 
antes da vigência da Lei federal 8.935/94 que, até 15/12/98 (data da 
promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os pressupostos para obter 
benefícios previdenciários. 

3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com 
modulação de efeitos, para assegurar o direito adquirido dos segurados e 
dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, 
já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime 
próprio paranaense ou já houvessem cumprido os requisitos necessários 
para obtê-los. (sem grifo no original).

Esta Corte já apreciou o tema diversas vezes:

1) Mandado de Segurança n. 2014.081564-8, relator Des. Pedro 

Manoel Abreu, Grupo de Câmaras de Direito Público, julgado em 10.06.2015:

Mandado de Segurança Preventivo. Aposentadoria. Serventuário judicial. 
Titular de de Ofício de Registro de Imóveis. Receio de lesão a direito líquido e 
certo. Aposentadoria pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina 
- IPREV. Direito de contribuir para o instituto estadual reconhecido em sentença 
com trânsito em julgado. Segurança concedida para assegurar o direito do 
impetrante à aposentadoria pelo IPREV, desde que cumpridos os demais 
requisitos para o seu deferimento. Precedentes. Concessão da ordem.   O art. 
3º, da Lei Estadual n. 6.036/1982 previa que os Serventuários e Auxiliares da 
Justiça deveriam recolher, compulsoriamente, a contribuição previdenciária para 
o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPESC (atual IPREV). 
Todavia, com a Constituição de 1988 e o advento da Lei 8.935/1994, os 
notários, oficiais de registro, escreventes e demais auxiliares passaram a estar 
vinculados à previdência social de âmbito federal - INSS (art. 40, "caput"), 
ressalvando-se, entretanto, os direitos e vantagens previdenciários adquiridos 
até a data da publicação da citada lei (parágrafo único do art. 40, da Lei Federal 
n. 8.935/1994, e art. 95, da LCE n. 412/2008). Em conseqüência, salvo opção 
pelo regime geral, aqueles que já se encontravam vinculados ao regime 
especial de previdência social do IPESC (atual IPREV) nele hão de permanecer 
(TJSC, Mandado de Segurança n. 2012.031941-8, da Capital, rel. Des. Jaime 
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Ramos , j. 10.10.2012). 

2) Mandado de Segurança n. 2013.086163-5, relator Des. Edemar 

Gruber, Grupo de Câmaras de Direito Público, julgado em  08.07.2015:

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA 
COMPULSÓRIA PELO REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA INDEFERIDO 
SOB O ARGUMENTO DE QUE O CARGO DESEMPENHADO PELO 
IMPETRANTE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE SERVIDOR PÚBLICO 
OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. JUIZ DE PAZ NOMEADO ANTES DA 
PROMULGAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 8.935/1994. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO 
À PERMANÊNCIA DO VÍNCULO JÁ EXISTENTE COM A AUTARQUIA 
ESTADUAL. DIREITO DE SE APOSENTAR PELO REGIME ESPECIAL, 
DESDE QUE PREENCHIDOS OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS, 
ASSEGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.   De acordo com as 
Constituições da República de 1988 e do Estado de Santa Catarina de 1989 e 
respectivos ADCT e a legislação estadual, os Juízes de Paz, que prestam suas 
contribuições ao IPESC (atualmente IPREV) e satisfizeram os requisitos 
necessários, têm direito à aposentadoria pelo regime especial de previdência 
social estadual (TJSC, MS n. 2013.053582-6, rel. Des. Jaime Ramos, j. 
14-11-2013). 

Destaco, por fim, do acórdão proferido pela Corte de Contas:

"(...) Ora, se o instituto de previdência do Estado sempre recebeu tais 
contribuições, é consectário lógico de que a ele cabe suportar o ônus do déficit 
decorrente dos benefícios previdenciários em questão, entendimento também 
corroborado pela área técnica e pela Procuradoria-Geral do Estado (fl. 226). 
Portanto, o déficit previdenciário decorrente de tais benefícios não é de 
responsabilidade do Poder Judiciário, mas, sim, do Poder Executivo."

Logo, inquestionável a responsabilidade atribuída ao Poder 

Executivo de fazer frente a despesa pública mencionada e considera-la para os 

fins previstos no art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme decidido 

pelo Tribuna de Contas do Estado.

Por fim, reputo frágeis os argumentos relacionados à 

inconstitucionalidade do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, diante da 

ausência de elementos a corroborar as alegações aptos a demonstrar a suposta 

violação à Lei Maior.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1119872/RJ, 
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representativo da controvérsia, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, 

Primeira Seção, DJe de 20.10.2010, definiu: "no pertinente a impetração de ação 

mandamental contra lei em tese, a jurisprudência desta Corte Superior embora 

reconheça a possibilidade de mandado de segurança invocar a 

inconstitucionalidade da norma como fundamento para o pedido, não admite que 

a declaração de inconstitucionalidade, constitua, ela própria, pedido autônomo, 

tal como aqui formulado na inicial". 

A pretensão deduzida neste mandado de segurança, ao final, 

pretende, na verdade, que se afaste a aplicação dos comandos legais previstos 

no art. 18 da lei complementar n. 101/2000 e art. 3º, da lei complementar 

estadual n. 127/1994, providência incabível de ser obtida através do meio 

processual eleito. 

Nesse viés, forçoso reconhecer, a patente ausência de direito 

líquido e certo, autorizando, desde logo, na forma do art. 10 da lei n. 

12.016/2009, o indeferimento da petição inicial, visto não vislumbrar qualquer 

mácula na decisão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, eis que 

compete ao Poder Executivo incluir na rubrica "despesas com pessoal" os gastos 

relativos aos proventos de aposentadoria e pensões dos Serventuários de 

Justiça, Auxiliares e Juízes de Paz, em observância à Lei de Responsabilidade 

Fiscal.

Necessário, ainda, frente o expresso reconhecimento, na petição 

inicial, quanto ao manifesto descumprimento das regras previstas na lei de 

responsabilidade fiscal desde o ano de 2013, omitindo-se dados relativos aos 

gastos com pessoal, podendo, em tese, caracterizar infração ao art. 10, IV, da 

Lei n. 1.079/50 e art. 22 da Lei Complementar 101/2000, determinar a remessa 

de cópia integral dos autos à Procurador Geral da República e ao Procurador 
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Geral de Justiça, para fins de apuração da conduta administrativa. 

Intimem-se.

Florianópolis, 16 de fevereiro de 2018. 

 

Desembargador Ronei Danielli
Relator
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