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DECISÃO

Cuida-se de suspensão de liminar e de sentença proposta pelo TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (TCESC) contra 
acórdão proferido pelo Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina nos autos da  Reclamação n. 5020046-81.2020.8.24.0000.

Na origem, a ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA (APROESC) ajuizou reclamação com pedido de tutela de 
urgência contra ato do TCESC, ora requerente, consubstanciado na Decisão n. 285/2020, 
exarada pelo Tribunal Pleno nos autos do Processo RLI n. 20/00050497, que sustou, 
cautelarmente, o pagamento de verba remuneratória intitulada “verba de equivalência” 
aos procuradores do estado.

A reclamante amparou seu pleito na necessidade de garantir a autoridade do 
acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n. 2004.036760-31, por ela 
impetrado e transitado em julgado.

A tutela de urgência postulada foi indeferida pelo relator, e o Órgão 
Julgador considerou procedente a lide nos termos da seguinte ementa:

 
RECLAMAÇÃO. CPC, ART. 988, II. VERBA DE EQUIVALÊNCIA 
DOS PROCURADORES DE ESTADO PREVISTA NO ART. 196 DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DECISÃO 
CAUTELAR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. 
ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DESTA CORTE 
TRANSITADA EM JULGADO. PRELIMINARES DE 
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, INADEQUAÇÃO DA 

Edição nº 0 - Brasília,    
Documento eletrônico VDA30602215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a):  HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS   Assinado em: 27/10/2021 17:56:12
Publicação no DJe/STJ nº 3261 de 28/10/2021. Código de Controle do Documento: 587df1ba-bb40-4b4c-88ed-3fe719d2ae23



VIA ELEITA POR AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA E 
POR TER SIDO MANEJADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL 
ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. 
PRESCRIÇÃO DO DIREITO INVOCADO NÃO EXERCIDO NO 
LAPSO QUINQUENAL A QUE ALUDE O DECRETO N. 20.910/32. 
NÃO VERIFICAÇÃO. PAGAMENTO DA VERBA DE 
EQUIVALÊNCIA QUE OCORREU DURANTE VÁRIOS 
EXERCÍCIOS FINANCEIROS, COM POUCAS INTERRUPÇÕES. 
MODIFICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO, ADEMAIS, NÃO 
DEMONSTRADA, UMA VEZ QUE AS ALTERAÇÕES 
LEGISLATIVAS INVOCADAS JÁ SE ENCONTRAVAM EM 
VIGOR QUANDO DA PROLAÇÃO DO DECISUM PASSADO EM 
JULGADO, ACOBERTADO PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA 
COISA JULGADA QUE ASSEGUROU AOS PROCURADORES DE 
ESTADO A PARIDADE VENCIMENTAL. RECLAMAÇÃO 
PROCEDENTE.

O Tribunal de Contas ingressou no Supremo Tribunal Federal com pedido 
de suspensão do acórdão em tela, autuado sob o número STP n. 697 e submetido à 
relatoria da Presidência da Suprema Corte, que, por meio de decisão monocrática, 
indeferiu a tutela requerida e negou seguimento ao incidente, sob o argumento de que a 
matéria relativa à coisa julgada é de caráter eminentemente infraconstitucional.

Contra essa decisão o ora requerente (TCESC) e a Procuradoria-Geral da 
República (PGR) interpuseram agravo interno, que teve o provimento negado nos termos 
da seguinte ementa:
 

AGRAVOS INTERNOS NA SUSPENSÃO DE TUTELA 
PROVISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. RECLAMAÇÃO PERANTE 
TRIBUNAL LOCAL. ACÓRDÃO QUE ASSENTOU A EXISTÊNCIA 
DE COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM E À 
ECONOMIA PÚBLICAS. NÃO CABIMENTO. CONTROVÉRSIA 
QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. 
DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
NO ARE 748.371 -TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA 
REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVOS 
DESPROVIDOS.
1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de 
impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou 
à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando 
se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à 
economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, 
caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do 
RISTF).
2. In casu, não se revela cabível o presente incidente, ante a ausência de 
questão constitucional direta controvertida na origem, eis que a 
fundamentação essencial da decisão impugnada no presente caso 
concreto gira em torno da existência de coisa julgada – matéria de 
caráter eminentemente infraconstitucional(ARE 748.371, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, Tema 660 da Repercussão Geral).
3. Agravos internos aos quais se nega provimento. (STP n. 697-AgR, 
relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2021, grifou-se.)

Na sequência, foram opostos embargos de declaração, os quais 
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foram rejeitados.

O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina propõe agora o presente 
pedido de suspensão do acórdão do Tribunal de Justiça, alegando que o cumprimento do 
provimento jurisdicional objurgado resulta em evidente lesão à ordem e à economia 
públicas.

No que se refere à lesão à ordem pública, sustenta que o acórdão não apenas 
prejudica o regular exercício das atribuições fiscalizatórias da Corte de Contas 
catarinense, mas também desconsidera a incidência do art. 505, I, do Código de Processo 
Civil, e do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, à luz da pacífica jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça.

Argumenta que não foi observada a incidência da cláusula rebus sic 
stantibus sobre a coisa julgada, tampouco considerada a prescrição do título judicial após 
o trânsito em julgado do acórdão paradigma, comprometendo o exercício da competência 
constitucional fiscalizatória do Tribunal de Contas.

Quanto à lesão à economia pública, alega que a anulação da decisão 
reclamada, viabilizando o pagamento da "verba de equivalência" pelo Estado de Santa 
Catarina aos procuradores do estado, inclusive quanto ao período pretérito, a partir de 
janeiro de 2019, causará enorme impacto financeiro, e que a supressão de recursos 
públicos  dificilmente será revertida ao erário, caso as teses ora controvertidas venham a 
ser acolhidas.

Requer, assim, a suspensão da execução do acórdão proferido pelo Grupo 
de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina nos autos da 
Reclamação n. 5020046-81.2020.8.24.0000.

A Associação dos Procuradores do Estado de Santa Catarina (APROESC) 
apresenta petição às fls. 850-1.044, em que solicita o indeferimento do pedido de 
suspensão.

Na sequência, o TCESC atravessa petição para reiterar os pedidos 
formulados na petição inicial, rechaçando os argumentos apresentados pela APROESC 
(fls. 1045-1054).

É, no essencial, o relatório. Decido.

Cabe a suspensão de segurança em ações movidas contra o Poder Público se 
houver manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade e para evitar grave lesão à 
ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, não servindo o excepcional instituto 
como sucedâneo recursal para exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada 
(art. 4º da Lei n. 8.347/1992).

Frise-se que a lesão ao bem jurídico deve ser grave e iminente, devendo o 
requerente demonstrar, de modo cabal e preciso, tal aspecto da medida impugnada. Nesse 
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sentido, veja-se precedente:
 
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. LESÃO À 
ORDEM E ECONOMIA PÚBLICAS NÃO DEMONSTRADA.
- O potencial lesivo à ordem pública e econômica deve ser demonstrado 
de forma inequívoca. Precedentes.
- Não se admite suspensão louvada apenas em suposta ameaça de grave 
lesão à ordem jurídica. Precedentes. (AgRg na SLS n. 845/PE, relator 
Ministro Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, DJe de 
23/6/2008.)

A excepcionalidade prevista na norma de regência não foi 
devidamente comprovada, porquanto os argumentos apresentados pelo requerente são 
genéricos e se voltam, primordialmente, ao suposto desacerto do acórdão impugnado.

No caso, pretende-se sustar os efeitos do acórdão proferido pelo Grupo de 
Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos autos da 
Reclamação n. 5020046-81.2020.8.24.0000, que cassou a decisão do TCESC, a fim 
de garantir a autoridade da decisão emanada nos autos do MS n. 9041015-
11.2004.8.24.0000, restabelecendo o pagamento da "verba de equivalência" pelo Estado 
de Santa Catarina aos Procuradores de Estado.

Entre os fundamentos adotados no acórdão, destacam-se os seguintes (fls. 
248-291):

 
O maior argumento - e talvez o de maior relevo - lançado pelo Tribunal 
de Contas do Estado de Santa Catarina reside na alegação de que houve 
alteração no regime jurídico-remuneratório dos Procuradores de Estado, 
por força da EC n. 19/1998 e da EC n. 38/2004, (...)
[...]
A decisão sobre que se funda a presente reclamação foi vazada nos 
autos do mandado de segurança coletivo, repito, n. 004.036760-3 
(9041015-11.2004.8.24.0000), (...)
[...]
Há de se compreender que a Emenda Constitucional n. 19/1998 e, bem 
assim, a Emenda à CESC n. 38/2004 são flagrantemente anteriores ao 
julgamento do Mandado de Segurança coletivo n. 004.036760-
3(9041015-11.2004.8.24.0000). Não se tem, aqui, fatos novos, ou 
regime jurídico novo, mas a consideração desta Corte, passada em 
julgado, no sentido de que existe a isonomia entre Procuradores de 
Estado e Procuradores da Assembleia Legislativa.
Significa, em apertada síntese, que tais modificações constitucionais 
não atingiram os Procuradores como quer fazer crer o TCE, posto que a 
verba de equivalência contou com a denominada 'eficácia preclusiva da 
coisa julgada', prevista tanto no CPC de 1973, art. 474, quanto no CPC 
de 2015, no art. 508.
[...]
Destaco, ainda, que o voto condutor esclarece que, em se tratando de 
cargos com as mesmas atribuições, não faria sentido que houvesse 
disparidade vencimental entre eles.
[...]
Parece correto compreender, ainda, que as interrupções de pagamento 
ocorreram de forma pontual e ainda assim, sempre em períodos menores 
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do que prazo quinquenal a que alude o art. 1.º, do Decreto 20.910/32,de 
modo que entendo não verificada a prescrição relativa à verba de 
equivalência devida aos Procuradores de Estado, por força do art. 196 
da CESC.

Como visto, ressaltou-se, em decisão fundamentada, a legalidade do 
pagamento da "verba de equivalência" aos procuradores do estado.

Nesse contexto, verificar as questões discutidas nessa ação, relativas à coisa 
julgada e à prescrição do título judicial, transformaria o instituto da suspensão de liminar 
e de sentença em sucedâneo recursal. Todavia, o mérito da ação originária é matéria 
alheia à via suspensiva.

Confiram-se entendimentos semelhantes:
 

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. 
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À ORDEM E À 
SAÚDE PÚBLICA, BEM COMO À ORDEM JURÍDICA; ESTA 
ÚLTIMA NÃO CONSTA DO ROL DOS BENS TUTELADOS PELA 
LEI DE REGÊNCIA. AGRAVADA VENCEU EM CINCO LOTES 
DE PREGÃO ELETRÔNICO, POSTERIORES AO PEDIDO 
SUSPENSIVO INDEFERIDO. FALTA DE PLAUSIBILIDADE DAS 
ALEGAÇÕES DE GRAVE LESÃO. AGRAVO INTERNO 
DESPROVIDO.
1. O pedido de suspensão visa à preservação do interesse público e 
supõe a existência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à 
economia públicas, sendo, em princípio, seu respectivo cabimento, 
alheio ao mérito da causa. É uma prerrogativa da pessoa jurídica de 
direito público ou do Ministério Público decorrente da supremacia do 
interesse público sobre o particular, cujo titular é a coletividade, 
cabendo ao postulante a efetiva demonstração da alegada ofensa grave a 
um daqueles valores.
2. Tal pedido, por sua estreiteza, é vocacionado a tutelar tão somente os 
citados bens tutelados pela lei de regência (Leis n.ºs 8.437/92 e 
12.016/2009), não podendo ser manejado como se fosse sucedâneo 
recursal, para que se examine o acerto ou desacerto da decisão cujos 
efeitos pretende-se sobrestar. Sustentada alegação de lesão à "ordem 
jurídica" não existe no rol dos bens tutelados pela lei de regência.
3. A ora Agravada ainda presta serviço ao Agravante, com participação 
em certames licitatórios no âmbito do fornecimento de refeições 
hospitalares, tendo vencido em cinco lotes de pregão eletrônico, 
posteriores ao pedido de suspensão indeferido. Ausência da 
plausibilidade sustentada pelo Agravante, no tocante às graves lesões à 
ordem e à saúde públicas.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt na SS n. 2.887/BA, relatora 
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 27/9/2017, grifo meu.)
 
 
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE 
SENTENÇA. CONCURSO DE PROMOÇÃO. PROCURADORES DA 
FAZENDA. ESTÁGIO PROBATÓRIO NÃO 
CONCLUÍDO.INTERPRETAÇÃO DO EDITAL E DE 
RESOLUÇÕES DA AGU.
1. As questões relacionadas à legalidade da decisão de segundo grau 
constituem temas jurídicos de mérito, os quais ultrapassam os limites 
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traçados para a suspensão de liminar, de sentença ou de segurança, cujo 
objetivo é afastar a concreta possibilidade de grave lesão à ordem, à 
saúde, à segurança e à economia públicas. A via da suspensão, como é 
cediço, não substitui os recursos processuais adequados.
2. A decisão impugnada na suspensão, diante do quadro fático dos 
autos, acarreta grave lesão à economia pública, sobretudo em 
decorrência da concreta possibilidade de efeito multiplicador.
Agravo regimental improvido. (AgRg na SLS n. 1.257/DF, relator 
Ministro Presidente do STJ, relator para acórdão Ministro Cesar Asfor 
Rocha, Corte Especial, DJe de 14/9/2010.)

Ademais, a alegada grave lesão à economia pública não ficou demonstrada 
pelo ora requerente e não há prova cabal de que haverá impacto financeiro susceptível de 
interferir nos serviços do Estado catarinense, até porque a "verba de equivalência" já fazia 
parte do orçamento há muitos anos, uma vez que reconhecida desde 2005, no julgamento 
do MS n. 9016397-12.1998.8.24.000.

Por fim, registre-se que, a despeito de o requerente alegar que o acórdão 
combatido compromete o exercício da competência constitucional fiscalizatória do 
Tribunal de Contas, não se trata de indevida ingerência do Poder Judiciário na autonomia 
do TCESC, mas de decisões fundamentadas que indicam situações passíveis de controle 
judicial.

Por essas razões, entendo que não ficou demonstrado o risco de grave lesão 
à ordem e à economia públicas.

Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão.

Publique-se. Intimem-se. 

Brasília, 26 de outubro de 2021.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS 
Presidente
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