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EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL 

 

 

 

 

 

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE 
PROCESSOS EM TERRITÓRIO 
NACIONAL 

 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito 

público interno, por sua procuradora signatária, vem, à presença de 

V. Exa., requerer, nos termos do art. 982, § 3º, do CPC/2015, a 

suspensão dos processos em trâmite nessa e. Suprema Corte que tratam 

do tema objeto do incidente de resolução de demandas repetitivas nº. 

0022064-08.2013.8.24.0033.50000, com o fim de garantir segurança 

jurídica, isonomia e  uniformidade de decisões quanto à matéria 

controvertida. 

 

1. REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO 
NACIONAL DE PROCESSOS 

 

O deferimento do pedido de suspensão nacional dos processos 

requer a demonstração dos seguintes requisitos: a) admissibilidade 

do incidente de resolução de demandas repetitivas pela corte 

local/regional; b) legitimidade do requerente; c) demonstração da 

competência para apreciar o pedido - Supremo Tribunal Federal 

(matéria constitucional) ou Superior Tribunal de Justiça (matéria 

infraconstitucional) e d) risco de violação à segurança jurídica.  

A seguir, demonstraremos didaticamente a presença de todos 

os referidos requisitos. 

 

2. DO IRDR ADMITIDO PELO E. TJSC 
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 Há incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) 

admitido no Tribunal de Justiça catarinense sobre o direito à 

conversão em pecúnia de licença prêmio de servidores que passaram à 

inatividade sem usufruir e requerer o benefício. Eis a ementa: 

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – 
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – INDENIZAÇÃO POR 
LICENÇAS-PRÊMIOS OU ESPECIAIS – ART. 190-A DA LC 
381/2007 (NA REDAÇÃO DA LC 534/2011) – DIVERGÊNCIA DE 
JULGADOS – RELEVÂNCIA ECONÔMICA E SOCIAL DA QUESTÃO – 
MULTIPLICIDADE DE CASOS. 

O STF e o STJ firmaram compreensão a respeito da 
possibilidade de indenização por licenças-prêmios 
(servidores civis) ou especiais (militares) em favor de 
servidores públicos aposentados, mas que não fruíram 
oportunamente esses períodos de descanso 

Em Santa Catarina, na leitura da 2ª Câmara de 
Direito Público e da Fazenda Pública, o art. 190-A da 
Lei Complementar 381/2007 (aditado pela Lei Complementar 
534/200) é óbice idôneo à reparação, ou seja, no caso de 
não ter havido oportuno requerimento para gozo – o qual, 
denegado, configuraria a ilicitude que levaria à 
compensação financeira. 

Solução das demais três Câmaras de Direito Público 
que não pronuncia a disposição como obstáculo à 
procedência de tais pedidos. 

Conveniência de uniformização da jurisprudência: 
multiplicidade notória de processos e repercussão 
financeira expressiva em relação ao Estado de Santa 
Catarina – além da compreensível expectativa dos 
servidores inativados em obter o pagamento. 

IRDR recebido”.  

Discute-se, dentre outros, a respeito da constitucionalidade 

da norma que impõe a perda da licença-prêmio a quem não requereu o 

gozo do benefício antes do pedido de passagem à inatividade. Dispõe 

o art. 190-A da LC n. 318/07:  

Art. 190-A. Os períodos aquisitivos de licenças-
prêmio previstas no art. 78 da Lei nº 6.745, de 28 de 
dezembro de 1985, no art. 135 da Lei nº 6.843, de 28 de 
julho de 1986, e no art. 118 da Lei nº 6.844, de 29 de 
julho de 1986, ou da licença especial do art. 69 da Lei 
nº 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, poderão ser 
usufruídos de forma parcelada, em período não inferior a 
30 (trinta) dias. 

§ 1º As licenças-prêmio ou licenças especiais 
acumuladas serão usufruídas de acordo com a conveniência 
e o interesse público. 

§ 2º As licenças-prêmio e licenças especiais 
referidas no caput deste artigo deverão ser usufruídas 
integralmente antes da concessão da aposentadoria 
voluntária ou compulsória. 
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§ 3º Terá prioridade no usufruto de licenças-prêmio 
ou licenças especiais o servidor que estiver mais 
próximo de atender aos requisitos para fins de 
aposentadoria ou de atingir a idade limite prevista para 
a aposentadoria compulsória. 

§ 4º A apresentação de pedido de passagem à 
inatividade sem prévia e oportuna apresentação do 
requerimento de gozo implicará perda do direito à 
licença-prêmio e à licença especial 

 

Assim, o STF será instado a se manifestar, em futuro recurso 

extraordinário, sobre: a constitucionalidade da referida norma, em 

especial o §4º, do art. 190-A, da LC n. 318/2017; a existência de 

direito adquirido à regime jurídico; a razoabilidade de norma 

estadual que obriga o servidor público a requerer antes da 

aposentadoria o gozo à licença-prêmio.  

Ademais, o caso dos autos não se confunde com o tema 635 da 

Repercussão Geral. O distinguishing é claro. O STF já fixou a tese 

de que é devida a conversão de férias não gozadas em indenização 

pecuniária, por quem não mais podem delas usufruir. No caso sub 

judice, discute-se a constitucionalidade do art. 190-A, da LC n. 

318/2017; discute-se se violação à direito adquirido; discute-se se 

é desarrazoada norma local que condiciona direito à licença-prêmio. 

Com efeito, no IRDD, defende o Estado que o legislador 

infraconstitucional pode suprimir direito de servidores públicos, 

pois não há direito adquirido à regime jurídico.1 Segundo essa tese, 

se o Ente Público pode o mais (retirar o direito à licença-prêmio), 

pode, de igual modo, o menos (impor a renúncia à licença-prêmio aos 

que não requereram o seu usufruto na ativa). Outra, no entanto, 

seria a interpretação dada se estivesse em jogo o direito às férias, 

porque este tem cunho constitucional.  

Diante dos fundamentos jurídicos que permeiam o IRDR, não há 

dúvida quanto ao status constitucional dos pontos suscitados no 

incidente, o que, à evidência, torna a matéria passível de discussão 

                                                           
1 Ag. Reg. no RE 227.755, AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 
02/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 22-10-2012 PUBLIC 23-10-2012. 
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em futuro recurso extraordinário interposto contra o acórdão 

proferido pelo TJSC na espécie.  

3. LEGITIMIDADE DO REQUERENTE. ARTIGOS 977, INCISO II E 982, 
§ 3° DO CPC/2015.  

 

As partes do IRDR, por petição, podem formular pedido de 

suspensão de processos em curso em território nacional. Também,  o 

referido pedido pode ser feito, independentemente dos limites da 

competência territorial, pela parte no processo em curso no qual se 

discuta a mesma questão objeto do IRDR. (Art. 977, II, c/c 982, 

parágrafos 3 e 4, todos do NCPC). 

Assim, cabal a legitimidade do Estado catarinense na 

formulação do presente pedido, por ser parte no IRDR nº. 0022064-

08.2013.8.24.0033.50000. 

4. CABIMENTO PERANTE O E. STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ISONOMIA.  

O art. 982, § 3° dispõe: 

Art. 982. § 3º. Visando à garantia da segurança 
jurídica, qualquer legitimado mencionado no art. 977, 
incisos II e III, poderá requerer, ao tribunal 
competente para conhecer do recurso extraordinário ou 
especial, a suspensão de todos os processos individuais 
ou coletivos em curso no território nacional que versem 
sobre a questão objeto do incidente já instaurado.  

 

Ou seja, abre-se perante os Tribunais Superiores, a depender 

da natureza da matéria controvertida no IRDR (se constitucional - 

STF ou infraconstitucional - STJ), a via do pleito de suspensão 

nacional dos processos em que se discutem as questões afetas ao 

objeto do incidente. 

O IRDR em referência foi admitido pelo Tribunal de Justiça 

catarinense, a pedido da Fazenda Pública estadual, com a finalidade 

de fixar tese em demandas repetitivas a respeito do direito à 

licença-prêmio de inativos.        

Como dito, a questão posta é constitucional, porquanto 

discute-se a constitucionalidade do art. 190-A, §4º, da LC nº. 

318/07, à luz dos princípios da legalidade administrativa, da 
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razoabilidade, da existência de direito adquirido à regime jurídico 

e da autonomia legislativa do ente público. 

Desse modo, é evidente o cabimento do presente pleito de 

suspensão dos processos com objeto idêntico, em curso no e. STF, nos 

termos do art. 982, § 3º, do CPC/2015.  

Nesse ponto, destaca-se que, com a admissão do incidente, 

foram suspensos todos os processos em trâmite na justiça estadual. 

Todavia, antes da admissão do IRDR, ascenderam a esse e. STF 

centenas de recursos extraordinários com objetos iguais, recursos 

esses que estão em trâmite normal neste STF.  A título ilustrativo, 

cita-se os alguns processos, dentre centenas, em trâmite perante o 

STF sobre a matéria em debate: ARE-105822.2, ARE-105433.3, ARE-

105997.9, ARE-105858.5, ARE-105852.2, ARE-105648.7, ARE-105822.2, 

ARE-105616.9, ARE 105648.5, ARE- 105820.7, ARE-105655.3, ARE-

105629.9, ARE-104887-5. 

Tal o quadro, a suspensão dos processos relativos ao tema 

que estejam em curso nesse e. STF é medida preventiva para garantir 

a segurança jurídica e a isonomia, porquanto garante a aplicação da 

tese firmada no IRDR a todos os casos que versem sobre matéria.  

Não é isonômico, por certo, aplicar a tese do IRDR somente 

aos casos que estão suspensos na justiça estadual, sendo excluídos 

os feitos que já se encontram em curso perante essa e. Suprema 

Corte, pela interposição de recurso extraordinário em momento 

anterior à admissão do IRDR pelo e. TJSC.   

Além disso, o recurso extraordinário advindo do IRDR 

possuirá efeito suspensivo ex lege e repercussão geral presumida 

(art. 987, § 1º, do CPC/2015). Portanto, salutar a suspensão de 

todos os feitos sobre a questão, de modo a garantir a aplicação a 

tais processos do entendimento firmado em futuro precedente firmado 

em sede de repercussão geral.  

Também, a medida ora requerida resguarda a força vinculante 

de julgado desse e. STF, o que está em consonância com o espírito do 

CPC/2015 de fortalecimento dos precedentes judiciais.  
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Ainda, a suspensão de processos no STF representará redução 

do trabalho da Corte, com ganho na eficiência administrativa, pois 

inúmeros processos somente serão julgados após a apreciação do 

extraordinário advindo do IRDR. 

Se não bastasse, a questão em foco também é discutida no 

âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, o que ratifica a 

insegurança jurídica e ausência de isonomia perante os 

jurisdicionados brasileiros. O Tribunal paulista tem entendimento 

diverso do catarinense, como se pode observar do teor dos julgados 

abaixo: 

 

TJSC 

IRDR nº 0022064.08.2013.8.24.0033 

TJSP 

Apelação nº 9171040-

19.2008.8.26000 

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE EMANDAS 

REPETITIVAS – SERVIDORES PÚBLICOS 
ESTADUAIS –INDENIZAÇÃO POR 
LICENÇAS-PRÊMIOS OU ESPECIAIS – 
ART. 190-A DA LC 381/2007 (NA 
REDAÇÃO DA LC 534/2011) – 
DIVERGÊNCIA DE JULGADOS – 
RELEVÂNCIA ECONÔMICA E SOCIAL DA 
QUESTÃO – MULTIPLICIDADE DE 
CASOS.  

EX-POLICIAL MILITAR – LICENÇA-
PRÊMIO NÃO GOZADA – PAGAMENTO EM 
DINEIRO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – 
BENEFÍCIO NUNCA PLEITEADO QUANDO 
DA ATIVIDADE – DIREITO DISPONIVEL 
– DESCABIMENTO – RECURSO DA 
FAZENDA DO ESTADO PROVIDO.  

 

Destarte, com base nos arts. 982, § 3º, e 987, § 1º, do 

CPC/2015, a hipótese é suspensão dos processos, em curso nesse e. 

STF, que versem sobre o objeto do IRDR n.º 0022064-

08.2013.8.24.0033.50000. 

5.  DA GRAVE REPERCUSSÃO FINANCEIRA 

 

A Secretaria de Estado da Administração noticia que o 

impacto financeiro aos cofres públicos, caso se entenda pela 

inconstitucionalidade do art. 190-A, §4º, da LC n. 318/07, superará 

a cifra de 1,5 bilhão de reais, conforme se expõe: 
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Categoria Nº Servidores com LP conquistada  
Ativos 37.870 1.192.226.242,84 
Inativos 14.581 341.197.028,60 
Total 52.451 1.533.423.271,44 

  
Desse modo, também sob o ponto de vista da premente 

necessidade de se resguardar as finanças públicas estaduais, a 

suspensão dos processos em âmbito nacional parece ser salutar.  

6. DO PEDIDO  

Ante o exposto, requer o Estado de Santa Catarina, a 

suspensão dos processos em curso nesse e. STF que versem sobre o 

objeto do IRDR admitido pelo e. TJSC (IRDR Nº 0022064-

08.2013.8.24.0033.50000). 

 

Brasília, 5 de outubro de 2017 

 

Ana Carolina de Carvalho Neves 
Procuradora do Estado 

OAB-SC 32.790-B  
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