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Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Distrito Federal

TCDF DETERMINA
DEVOLUÇÃO DE
VALORES DE
LICENÇA-PRÊMIO
ACIMA DO TETO
Foi publicada, no Diário da Câmara Legislativa
(DCL) do dia 20 de abril, a Decisão do Plenário do
Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) nº 1618/
2018, que trata da aplicação do teto remuneratório
como base de cálculo para devolução de valores
recebidos por servidores aposentados e pensionistas.
Na decisão, o plenário da Corte em entendeu que a
base de cálculo da licença-prêmio deve respeitar o teto
remuneratório dos servidores do DF e determinou que
a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) tome
providências para devolução do valor pago a maior.
Ao analisar a Decisão nº 1618/2018 do TCDF, a
assessoria jurídica do Sindical observou que, além do
fato de os servidores terem recebido os valores de
boa-fé, o TCDF se antecipou ao Supremo Tribunal, que
ainda não definiu a questão sobre a aplicação ou não
do teto para fins da base de cálculo da indenização, o
que permite discussão judicial sobre o tema. “Muitas
das vezes os períodos de licença-prêmio se acumulam
por interesse do serviço, em razão da ausência de
pessoal suficiente para permitir que o servidor se
afaste, na forma da Lei Complementar nº 840/2011”.
A assessoria jurídica do Sindical tem convicção
de que a decisão do TCDF é equivocada e, muito em
breve, manejará as ações pertinetes com f im de
resguardar os interesses jurídicos de todos filiados.
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