
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA – 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA – IPREV. DEMORA INJUSTIFICADA. 
LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ LICENÇA PARA AGUARDAR 
ANÁLISE DO PEDIDO DE INGRESSO NA INATIVIDADE. 
AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO 
PROCEDIMENTO APÓS VIGÊNCIA DA LEI 
COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 470/09. 
 
 

I – CONSULTA FORMULADA 

O Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina SINPOL-SC honra-nos com 

questionamento nos seguintes termos: 

“Há prazo legal para o IPREV processar os pedidos de aposentadoria? 

Havendo, qual o remédio jurídico para fazer cumprir, diante da omissão?”  

A demanda será respondida de acordo com a legislação e jurisprudência 

vigentes. 

II – RESPOSTA 

Inicialmente, importante destacar que o Instituto de Previdência de Santa 

Catarina – IPREV, antes da vigência da Lei Complementar Estadual n. 470/09, utilizava 

como prazo referência para conclusão de seus procedimentos administrativos o previsto 

na regra geral do direito de petição do Estatuto da Polícia Civil do Estado de Santa 

Catarina (Lei n. 6.843/86), regra notadamente disposta no art. 161, I: 

Art. 161. O requerimento é dirigido à autoridade competente que o decidira no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, salvo se o pedido demandar a realização de 
diligência ou estudo especial, hipótese em que não poderá passar de 90 (noventa) 
dias. 

 [...] 

 

No entanto, com o advento da Lei Complementar Estadual n. 470/09, passou-

se a prever a possibilidade de afastamento do servidor público estadual enquanto 



 

aguarda a solução do seu processo administrativo de ingresso na inatividade. Assim, 

importa colacionar a redação com aludida previsão: 

Art. 1º Ao servidor público estadual da administração direta, autarquias e 
fundações, é facultado afastar-se do exercício das funções do seu cargo quando seu 
requerimento de aposentadoria não tiver despacho conclusivo no prazo de 30 
(trinta) dias contados da data do protocolo no Instituto de Previdência do Estado de 
Santa Catarina – IPREV. 

Art. 2º A análise e a instrução do processo de aposentadoria no setor de Recursos 
Humanos do órgão/entidade em que o servidor estiver lotado não poderá 
ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 3º No caso de exceder os prazos previstos nos arts. 1º e 2º desta Lei 
Complementar, fica assegurado ao servidor o direito de afastar-se do seu exercício 
após 60 (sessenta) dias da protocolização do processo no órgão de lotação do 
servidor.  

[...] 

Ainda, cumpre ressaltar que os prazos apontados nos dispositivos acima 

poderão ser interrompidos caso sejam solicitadas diligências de competência do 

servidor, consoante dispõe o art. 6º: 

Art. 6º A contagem do prazo previsto nos arts. 1º e 2º desta Lei Complementar será 
interrompida quando, para conclusão da análise do processo, forem solicitadas 
diligências com responsabilidade de cumprimento do requerente. 

§ 1º O servidor terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da comunicação da 
diligência para atendimento ao solicitado. 

§ 2º Vencido o prazo, e no caso da diligência ainda não ter sido atendida, o servidor 
deverá retornar imediatamente ao efetivo exercício e aguardar até o despacho 
conclusivo do pedido de aposentadoria. 

§ 3º O não cumprimento ao disposto no parágrafo anterior deverá ser comunicado 
pela chefia imediata ao setor de Recursos Humanos do órgão de lotação do servidor, 
que deverá bloquear os seus vencimentos e iniciar os procedimentos de instauração 
de processo administrativo disciplinar para apurar possível abandono de emprego.  

 



 

Na oportunidade, importante salientar, também, que os processos 

administrativos de aposentadoria possuem critérios para prioridade de tramitação, 

conforme prevê o art. 8º do mesmo dispositivo legal: 

Art. 8º A análise dos processos de aposentadoria deverá obedecer, rigorosamente, a 
ordem de data de protocolo dos processos nos setores competentes. 

§ 1º A excepcionalidade ao disposto no caput deste artigo será permitida apenas ao 
idoso e ao portador de necessidades especiais, que têm prioridade resguardada em 
Lei. 

§ 2º Os casos de aposentadoria por invalidez terão prioridade sobre os demais 
processos, sendo autorizado ao servidor afastar-se imediatamente após a emissão 
do Laudo Pericial. 

Com o advento da legislação complementar estadual em apreço, que 

possibilitou ao servidor público da Polícia Civil de Santa Catarina aguardar em licença a 

conclusão do processo administrativo de aposentadoria, não mais se exigiu da 

Administração Pública o prazo previsto no art. 161 da Lei n. 6.843/86. 

Valendo-se da regra atual, caso o Instituto de Previdência do Estado de Santa 

Catarina não exaure despacho conclusivo no prazo de 30 dias após o protocolo do 

procedimento em sua repartição, ou 60 dias após o protocolo do pedido de 

aposentadoria no órgão de lotação do servidor (RH da PCSC), é facultado ao servidor 

policial civil solicitar pedido de licença para aguardar conclusão de processo de 

aposentadoria. Entretanto, não haverá instrumento jurídico hábil a obrigar o órgão a 

proferir deliberação naquele procedimento.  

Em caso semelhante, convém consignar posicionamento recentíssimo do E. 

Tribunal de Justiça Catarinense: 

SERVIDORA PÚBLICA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. [...] 
DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 
APOSENTADORIA. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE 
PREVÊ A CONCESSÃO DE LICENÇA AO SERVIDOR ENQUANTO AGUARDA A ANÁLISE 
DO REQUERIMENTO. INDENIZAÇÃO PELO SIMPLES ATRASO ADMISSÍVEL APENAS 
PARA OS PEDIDOS FORMULADOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI ESTADUAL 
N. 9.832/1995. "A legislação estadual prevê a possibilidade de afastamento do 



 

servidor enquanto aguarda a solução do pedido de aposentadoria (LE n. 9.832/1995 
para os membros do magistério e LCE n. 470/2009 para os demais servidores). Por 
essa razão, para os pedidos formulados depois da entrada em vigor dessas leis, é 
indevida reparação pela demora injustificada na conclusão do processo 
administrativo. "Por outro lado, quando o requerimento for anterior, poderá haver 
indenização por dano material. Nesses casos, o prazo para conclusão do pedido é de 
45 dias, prorrogáveis até 90 dias se houver necessidade de diligência ou estudo 
especial (Estatuto dos Servidores, art. 124, I), já que o lapso de 30 dias previsto nas 
novas leis (LE n. 9.832/1995 para os membros do magistério e LCE n. 470/2009 para 
os demais servidores) não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos. Superados 
referidos prazos, fica configurado o atraso injustificado, ensejador da reparação, 
desde que se prove dano e prejuízo". (AC n. 2010.020319-5, da Capital, deste 
relator, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 10-4-2013) [...] RECURSO DA 
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO; DO IPREV PROVIDO E DO ESTADO DESPROVIDO. 
SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJSC, Apelação / Remessa 
Necessária n. 0010628-82.2013.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Paulo Henrique 
Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 08-10-2019). 

 

Por sua vez, caso o requerimento tenha sido formulado antes da vigência da 

Lei Complementar Estadual n. 470/09, faz o servidor policial jus à reparação pela 

demora indevida, levando em conta o prazo previsto no art. 161 da Lei n. 6843/86 

(Estatuto da Polícia Civil de Santa Catarina).  

Veja-se:  

POLICIAL CIVIL. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. 1) PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO 
DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO QUE SE INICIA COM A 
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 2) LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO IPREV. 
ATRASO VERIFICADO NO ÂMBITO DOS DOIS RÉUS. 3) PEDIDO FORMULADO ANTES 
DA ENTRADA EM VIGOR DA LCE N. 470/2009, QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE 
AFASTAMENTO PARA AGUARDAR A CONCLUSÃO. DEVER DE REPARAR 
CONFIGURADO. 4) QUANTUM INDENIZATÓRIO. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. 
DESCONTO DOS PERÍODOS DE AFASTAMENTO E DOS 30 DIAS CONFERIDOS À 
ADMINISTRAÇÃO PARA ANÁLISE DO REQUERIMENTO. PRECEDENTES.   5) JUROS DE 
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI N. 11.960/2009. PROVIMENTO 
NO PONTO. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJSC, Apelação Cível n. 0329050-
95.2014.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, 
Primeira Câmara de Direito Público, j. 16-04-2019). 

 



 

Ademais, cabe ressaltar que caso o servidor policial civil seja afastado por 

força do art. 1º da LCE 470/09, não fará jus à Indenização por Regime Especial de 

Trabalho Policial Civil, ao passo que o art. 14, § 4º, VIII, da Lei n. 16.774/15, alterou 

previsão do art. 6º da LC n. 609/13, considerando o pagamento da mencionada rubrica 

tão somente quando há efetivo exercício ativo.  

Infere-se, desse modo, que em que pese haja previsão de afastamento 

durante o processo de aposentadoria, com respaldo no art. 1º da LCE n. 470/09, há 

nítido prejuízo financeiro ao servidor policial que optar por essa medida, uma vez 

vedado o pagamento da Indenização por Regime Especial de Trabalho Policial Civil, no 

percentual de 19,25% do valor do respectivo subsídio.  

III – CONCLUSÃO 

À vista do acima exposto, conclui-se, com respaldo na legislação e 

jurisprudência vigentes que, em que pese haja prazo para que o IPREV conclua os 

processos administrativos de aposentadoria, o seu descumprimento gera, tão somente, 

a possibilidade de licença para aguardar processo de aposentadoria, com respaldo na 

LCE n. 470/09.  

Florianópolis, 06 de novembro de 2019. 
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