
Brasília, 3 de fevereiro de 2017. 

 

Ilustríssimo Senhor ÁTILA VINÍCIUS DE CARVALHO 

2º Vice-Presidente do SINDICAL 

 

 

 

Ref: Projeto de Lei 6.726/2016 – Câmara dos 

Deputados – Licença Prêmio – Inclusão do Teto 

Remuneratório. 

 

1.  Trata-se de solicitação do SINDICAL, relativa à análise preliminar do projeto de Lei 

6.726/2016, que tramita da Câmara dos Deputados e que tem por escopo regulamentar o teto 

remuneratório previsto no inciso XI e nos §§ 9º e 11, todos do artigo 37 da Constituição Federal. 

 

2.  Cumpre destacar, primeiramente, que o referido projeto foi enviado à Câmara em 

14.12.2016, pelo Senado Federal, que aprovou, por sua vez, o projeto de Lei nº 449/2016, oriundo 

da Comissão Especial do Extrateto, criada no âmbito daquela Casa Legislativa. 

 

3.  Antes mesmo de se ingressar na análise específica sobre o tema, observe-se que o 

projeto original, na forma como proposto no Senado Federal, continha a seguinte proposição, no 

que se refere ao teto e a inclusão, ou não, da licença prêmio em seu bojo: 

 

Art. 7º Possuem caráter indenizatório, não integrando o montante de 

verbas sujeito aos limites de rendimentos, as parcelas previstas em lei 

que: 

(...) 

§ 1º Também não integrarão o montante de verbas sujeito aos limites 

de rendimentos: 

(...) 

VIII – a licença-prêmio convertida em pecúnia, quando da passagem 

para a inatividade, em razão da não fruição na atividade, limitada a 6 

(seis) meses; 

 

4.   Veja-se que, de acordo com o projeto original, não se incluía, para fins de teto 



remuneratório, a licença prêmio, limitada a 6 (seis) meses.  

 

5.  No entanto, tal projeto foi objeto de emenda em plenário, do Senador José Aníbal, 

que fora aprovada por unanimidade, a ponto de afastar o caráter indenizatório da licença prêmio, 

nos termos da Emenda nº 1/2016, ora destacada.  

 

Inclua-se o seguinte inciso XXXVIII ao caput do art. 6º do Projeto, 

renumerando-se os demais, e suprima-se o inciso VIII do § 1º do art. 

7º do Projeto, renumerando-se os demais: 

“Art. 6º ............................................................................... 

XXXVIII – a licença-prêmio convertida em pecúnia em razão da não 

fruição na atividade; 

...........................................................................................” 

JUSTIFICAÇÃO 

A conversão em pecúnia da licença-prêmio não fruída na atividade é 

questão polêmica, que vem sendo paga por uns e não por outros 

órgãos da Administração Pública. Sem entrar nessa discussão, 

consideramos que, uma vez pagas, devem se submeter ao teto 

remuneratório, pois se trata, indubitavelmente, de forma indireta de 

remuneração. 

 

6.  O artigo 6º, para fins de registro, é o que estabelece quais parcelas integram o 

conceito de remuneração, para fins de aplicação do teto. Como a emenda fora aprovada, o texto do 

projeto incluiu, como parcela remuneratória, a licença prêmio, convertida em pecúnia, sob a 

justificativa desarrazoada que se trata de forma indireta de remuneração, afastando decisões 

judiciais consolidadas, que reconhecem o caráter indenizatório da licença prêmio1. Eis a sua 

redação: 

 

                                                 
1 AGRAVO   INTERNO   NO RECURSO ESPECIAL.  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO 

EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. JUROS DE MORA.   CARÁTER   INDENIZATÓRIO.   

ART.   406   DO   CÓDIGO   CIVIL. 

APLICABILIDADE. 

1.  A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o pagamento em pecúnia de licença-prêmio não gozada possui 

natureza indenizatória e dessa forma os juros de mora devem ser fixados de acordo com o artigo 406 do Código 

Civil. Precedentes. 

2. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgIn no REsp 1279583/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2016, DJe 

22/11/2016) 
 



Art. 6º Constituem rendimentos ou parcelas destes, entre outras, as 

seguintes verbas: 

(...) 

XXXVIII – a licença-prêmio convertida em pecúnia em razão da não 

fruição na atividade; 

 

7.  Ao assim proceder, o Senado Federal optou por reconhecer o caráter remuneratório 

da licença prêmio convertida em pecúnia, o que nos parece absolutamente incompatível com a 

realidade material. A não fruição da licença prêmio não decorre da vontade exclusiva do servidor. 

Por mais das vezes, não o faz por indeferimento do pleito pela própria Administração ou pelo 

interesse do serviço. 

 

8.   Eventual aprovação da lei nesse sentido encerrará em duas conclusões: A primeira 

conclusão é que, considerado o seu caráter remuneratório, a licença convertida será considerada nos 

limites do teto, sendo que, no caso do DF, para a CLDF, o teto seria a remuneração do Deputado 

Distrital, à luz do artigo 2º, I, “b”, do PL 6726/2016, sendo diferente, inclusive, do tratamento 

legislativo atual. A segunda conclusão, que é decorrente da primeira, é a institucionalização, por via 

legal, do enriquecimento sem causa. A Administração terá se aproveitado do labor do servidor, 

mesmo quando este teria direito à licença, conferida, no caso dos servidores do Distrito Federal, 

pelos artigos 139 a 144 da Lei Complementar nº 840/2011.  

 

9.  A situação seria absurda. Imagine um servidor que tenha vários períodos de licença 

prêmio não gozados, por interesse da Administração. A se considerar o teor do referido projeto, caso 

aprovado, todo esse valor estará sujeito ao teto e, fatalmente, representará uma redução bastante 

representativa na, até então reconhecida, indenização pelos períodos não gozados. 

 

10.  Esclareça-se o fato de se tratar ainda de projeto de lei. Após ter sido aprovado no 

Senado, ainda pode ser emendado na Câmara, para que este dispositivo específico seja modificado. 

É importante destacar que a justificativa trazida pelo Senador José Aníbal não é clara e nem 

explícita. Não há qualquer argumento para determinar o caráter remuneratório da licença-prêmio, o 

que é incompatível, conforme já demonstrado, com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios. 

 

11.  É importante observar que a discussão acerca do caráter indenizatório da licença 

prêmio convertida é primordial para a resolução do problema. Considerá-la remuneração atrai, 

necessariamente a aplicação do teto, ao passo que, considerada indenização, tem-se aplicado o 



artigo 70, § 2º, da Lei Complementar 840/2011, bem como o artigo 101, VIII, de forma mais 

assertiva: 

 

Art. 70. A remuneração ou o subsídio dos ocupantes de cargos e funções 

públicos da administração direta, autárquica e fundacional, incluídos os 

cargos preenchidos por mandato eletivo, e os proventos, as pensões ou outra 

espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as 

vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não podem exceder o 

subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal e Territórios. 

§ 1º O valor do teto de remuneração ou subsídio deve ser publicado no 

Diário Oficial do Distrito Federal pelo Poder Executivo sempre que se 

alterar o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios. 

§ 2º Excluem-se do valor do teto de remuneração o décimo terceiro 

salário, o adiantamento de férias, o adicional de férias, o auxílio-

natalidade, o auxílio pré-escolar e as vantagens de caráter 

indenizatório. 

 

Art. 101. Tem caráter indenizatório o valor das parcelas relativas a: 

 

I - Diária e passagem para viagem; 

 

II - Transporte; 

 

III - alimentação; 

 

IV - Creche ou escola; 

 

V - Fardamento; 

 

VI - Conversão de férias ou de parte delas em pecúnia; 

 

VII - abono de permanência; 

 

VIII - créditos decorrentes de demissão, exoneração e aposentadoria, ou 

relativos a férias, adicional de férias ou conversão de licença-prêmio em 



pecúnia. 

 

12.  Observe-se ainda que a discussão também terá como base a regulamentação do artigo 

37, § 11, da Constituição Federal, que pode ser interpretado de forma mais ampla, a considerar que 

todo o cálculo da licença prêmio seria indenizatório, de modo a se afastar da aplicação do teto. Eis o 

dispositivo constitucional: 

 

§11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que 

trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório 

previstas em lei. 

 

13.  Diz-se isso pelo fato de que a CLDF já vem adotando tese, na forma de decisão 

3520/2015, proferida pelo TCDF em Auditoria nos pagamentos realizados a servidores da 

Secretaria de Fazenda do DF, e com base em decisões do STF, a aplicação do teto na base de 

cálculo do valor da licença prêmio indenizada, ainda que nada tenha dito sobre o caráter 

indenizatório ou não, até porque isso já está absolutamente pacificado, sendo a mudança legislativa 

absoluta inovação, a desconsiderar o que de fato é a conversão em pecúnia de um direito não 

utilizado, reitere-se, pelo interesse da Administração 

 

14.  Ademais, eventual aprovação da Lei, na forma como exposta, ensejará notório 

conflito com o artigo 101 da Lei Complementar 840, a revelar a necessidade de análise de qual ente 

deteria a competência legislativa para tanto, qual seja, remuneração de servidores. Em análise 

preliminar, parece que tal disposição estaria afeta à competência comum de União, Estados e 

Municípios, nos termos do inciso I, do artigo 23 da Constituição Federal, a ponto de não invalidar o 

artigo 101 da Lei 840/2011. 

 

15.  Para aqueles servidores que estão em condição de aposentação, e tendo em vista o 

perigo em caso de aprovação do projeto de Lei, na forma como atualmente redigido, sugere-se ao 

menos garantir a licença-prêmio de acordo com a base de cálculo promovida pela CLDF, para 

posterior discussão judicial, com base nos artigos 70 e 101, da Lei Complementar 840/2011, além 

de interpretação ampliativa do artigo 37, § 11 da Constituição, associado à jurisprudência dos 

Tribunais pátrios, com eventual discussão judicial posterior, acerca do resíduo, bem como pela 

inaplicabilidade da decisão do TCDF ao caso concreto. 

 

16.  Em tempo, o projeto tem por escopo revogar a Lei 8.448/92, que regulamenta os 



artigos 37, XI, e 39, § 1º, da Constituição Federal. No caso, a referida lei estabelece, que está em 

vigor, que a remuneração mensal tem como limite máximo os valores percebidos, no âmbito dos 

poderes da União, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do 

Supremo Tribunal Federal. No entanto, tal lei não estabelece qualquer diferença entre o conceito de 

remuneração e de parcelas indenizatórias. 

 

17.  Há ainda explícita remissão à revogação da Lei 8.852/94, que dispõe sobre a 

aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1º, da Constituição Federal. Nesse caso, a Lei 

estabelece, em seu artigo 1º, conceito de remuneração, excluindo do referido conceito uma série de 

parcelas de cunhos indenizatório, inciso III2, para, em seu artigo 3º, confirmar a aplicação do teto 

para os fins de remuneração. Ressalte-se que a referida lei possui dispositivo específico a declarar, 

na mesma esteira do que fazem os Tribunais Pátrios, o caráter indenizatório da licença prêmio 

convertida em pecúnia. 

 

18.  Ainda quanto à revogação de dispositivos legais, o projeto de lei visa afastar a 

vigência do artigo 42 da Lei 8.112/90, a seguir em destaque: 

 

   Art. 42.  Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de 

                                                 
2 III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, nestas 

compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei nº 8.112, de 1990, ou outra 

paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: 

        a) diárias; 

        b) ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte; 

        c) auxílio-fardamento; 

        d) gratificação de compensação orgânica, a que se refere o art. 18 da Lei nº 8.237, de 1991; 

        e) salário-família; 

        f) gratificação ou adicional natalino, ou décimo-terceiro salário; 

        g) abono pecuniário resultante da conversão de até 1/3 (um terço) das férias; 

        h) adicional ou auxílio natalidade; 

        i) adicional ou auxílio funeral; 

        j) adicional de férias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição habitual; 

        l) adicional pela prestação de serviço extraordinário, para atender situações excepcionais e temporárias, obedecidos 

os limites de duração previstos em lei, contratos, regulamentos, convenções, acordos ou dissídios coletivos e desde que 

o valor pago não exceda em mais de 50% (cinqüenta por cento) o estipulado para a hora de trabalho na jornada normal; 

        m) adicional noturno, enquanto o serviço permanecer sendo prestado em horário que fundamente sua concessão; 

        n) adicional por tempo de serviço; 

        o) conversão de licença-prêmio em pecúnia facultada para os empregados de empresa pública ou sociedade 

de economia mista por ato normativo, estatutário ou regulamentar anterior a 1º de fevereiro de 1994; 

        p) adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de atividades penosas percebido durante o 

período em que o beneficiário estiver sujeito às condições ou aos riscos que deram causa à sua concessão; 

        q) hora repouso e alimentação e adicional de sobreaviso, a que se referem, respectivamente, o inciso II do art. 3º e 

o inciso II do art. 6º da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972; 

        r) (Vetado) 

        r) outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei, ou seja reconhecido, no âmbito das empresas 

públicas e sociedades de economia mista, por ato do Poder Executivo. (Parte mantida pelo Congresso Nacional) 

        § 1º O disposto no inciso III abrange adiantamentos desprovidos de natureza indenizatória. 

        § 2º As parcelas de retribuição excluídas do alcance do inciso III não poderão ser calculadas sobre base superior ao 

limite estabelecido no art. 3º. 



remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos 

como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos 

respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do 

Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

Parágrafo único.  Excluem-se do teto de remuneração as vantagens 

previstas nos incisos II a VII do art. 61. 

 

19.  O caput do artigo 42 é mera repetição do texto constitucional. Já o seu parágrafo 

único estabelecia, de antemão, que as seguintes parcelas remuneratórias estariam excluídas do teto 

remuneratório: 

 

II - gratificação natalina; 

 

III - adicional por tempo de serviço; (Revogado pela Medida 

Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 

 

IV - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou 

penosas; 

 

V - adicional pela prestação de serviço extraordinário; 

 

VI - adicional noturno; 

 

VII - adicional de férias; 

 

20.  Veja-se que o referido artigo da Lei 8.112/90 é absolutamente harmônico com o 

artigo, 1º, III, da Lei 8.852/94, de modo a confirmar o caráter indenizatório das parcelas contidas no 

artigo 62, II a VII, da Lei 8.112/90. 

 

21.  Por fim, o projeto intenta revogar o artigo 3º da Lei 10.887/04. Essa lei disciplina 

regras previdenciárias dos servidores públicos, em especial após a edição da Emenda Constitucional 

nº 41/2003. O artigo 3º determina que União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

instituirão sistema integrado de dados relativos às remunerações, proventos e pensões pagos aos 

respectivos servidores e militares, ativos e inativos, e pensionistas, na forma do regulamento.  

 

22.  Observe-se que a intenção do projeto de lei é afastar todo e qualquer dispositivo legal 

que tenha disciplinado a questão das parcelas indenizatórias de maneira diferente. E isso inclui, 

primordialmente, a licença prêmio convertida em pecúnia. 

 



23.  A permanecer o texto como estabelecido no Senado, é certo que os sofrerão abalo em 

sua esfera atual de direitos, uma vez que o valor resultante da conversão em pecúnia deixará de ser 

considerado como indenização, sendo passível de incidência do teto remuneratório estabelecido no 

artigo 37 da Constituição Federal.  

 

24.  É possível, contudo, que após aprovação da lei, seja ela alvo de ações diretas de 

inconstitucionalidade, por violação à Constituição, em especial quanto ao ato jurídico perfeito, o 

direito adquirido, a dignidade da pessoa humana, dentre outros.  

 

25.  Eis os esclarecimentos preliminares.  

 

26.  Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários, 

bem como para avaliar qualquer outro aspecto relativo ao tema em discussão. 

 

 

Adovaldo Dias de Medeiros Filho 

OAB/DF 26.889 

 

Roberto Caldas & Mauro Menezes e Advogados 

Assessoria Jurídica do Sindical 

   

 

   

 


