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A Diretoria Jurídica do Sindifisco Nacional 
apresenta a Cartilha da Licença-Prêmio As-
siduidade – LPA, com o objetivo de ofere-
cer e ampliar os recursos de informação aos 
seus filiados.

Neste material, o Jurídico traz orientações 
detalhadas sobre a ação, para esclarecer 
dúvidas frequentes, permitindo a todos os 
exequentes atuais ficarem a par dos acon-
tecimentos e das providências dedicadas 
ao processo.

A Diretoria Jurídica tem acompanhado de 
perto a atuação dos escritórios contratados 
e investido esforços para que o procedi-
mento de acordo iniciado junto à Advoca-
cia-Geral da União seja satisfatório aos que 
aceitarem a proposta. Todos os envolvidos 
serão informados por meio dos canais de 
acesso à informação oferecidos pelo Sindi-
fisco: site (www.sindifisconacional.org.br) ou 
WhatsApp do Jurídico (61) 3218-5200.

Apresentação
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Em janeiro de 1995, com a implantação do Plano Real, A Licen-
ça-Prêmio por Assiduidade (LPA) é um instituto criado com o 
Regime Jurídico Único (RJU) dos servidores civis da União pela 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que consistia no direito 
de o servidor se afastar pelo período de três meses, sem prejuízo 
de sua remuneração, cumpridos cinco anos de exercício ininter-
rupto de efetivo serviço na Administração Pública Federal.

O benefício foi extinto com a edição da Medida Provisória 
1.522/1996, em face da nova redação dada ao art. 87 da Lei 
8.112/90, contudo, sendo assegurada sua concessão àqueles 
que completaram o quinquênio até 15 de outubro de 1996.

Com a edição da Lei 9.527/97, que extinguiu a licença-prêmio, 
surgiu o direito à conversão em pecúnia dos períodos de licença 
já adquiridos e não gozados pelo servidor que vier a falecer, em 
favor de seus beneficiários da pensão. Ou, ainda, permitida a 
contagem em dobro para fins de aposentadoria.

 A tese apresentada ao Judiciário consistia no direito à conver-
são das licenças-prêmio em pecúnia, desde que não utilizadas 
nem contadas em dobro para fins de aposentadoria.

Em 2007, foi impetrado mandado de segurança pleiteando a 
conversão em pecúnia da LPA não usufruída ou não contada em 
dobro para fins de aposentadoria a todos os filiados do Sindifis-
co Nacional, com isenção de Imposto de Renda, relevando sua 
natureza remuneratória.

Introdução
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No curso da ação, a jurisprudência se firmou em dois sentidos: reco-
nhecimento da legitimidade das entidades sindicais para atuar como 
substitutos processuais; reconhecimento do direito à conversão da 
Licença-Prêmio Assiduidade em pecúnia, aos aposentados e pen-
sionistas, em até cinco anos da data da aposentadoria ou pensão.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática 
dos Recursos Representativos da Controvérsia, foi julgada em 2012 
(REsp 1254456/PE) e reconheceu sua natureza indenizatória, isen-
tando a incidência de IR.

No ano de 2015, após intenso trâmite processual, ocorreu o trânsito 
da decisão judicial de mérito que concedeu a segurança, reconhe-
cendo “[...] o direito à conversão em pecúnia, sem a incidência do 
Imposto de Renda, do período de licença-prêmio não gozado e não 
contado em dobro para a aposentadoria, em relação tão-somente 
aos substituídos aposentados e pensionistas que já haviam adquiri-
do o direito à licença-prêmio [...], observada a prescrição”.

O ajuizamento dos cumprimentos de sentença começou no ano de 
2018 e segue até dezembro de 2020.

A seguir, confira nesta primeira cartilha da série Jurídico Responde, res-
postas às principais dúvidas sobre a Licença-Prêmio por Assiduidade.

Diretoria Jurídica 

SINDIFISCO NACIONAL
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Quem tem direito à conversão da LPA em pecúnia?

Tem direito à conversão da LPA em pecúnia o servidor públi-
co federal aposentado que completou, até 15 de outubro de 
1996, cinco anos de efetivo exercício no serviço público federal 
que não tenha gozado da licença em atividade e/ou não tenha 
utilizado o período de licença para fins de aposentadoria e/ou 
abono de permanência.

O processo da LPA originariamente foi proposto por quem?

A ação judicial que pleiteou a conversão em pecúnia da LPA 
aos Auditores-Fiscais da Receita Federal foi inicialmente pro-
posta pelo Unafisco Sindical, atual Sindifisco Nacional, no ano 
de 2007.

1

2
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Qual a discussão jurídica em torno da LPA?

A discussão jurídica se deu em razão de a administração se recu-
sar a indenizar os servidores públicos com relação ao período de 
licença-prêmio não gozado e não contado em dobro para fins de 
aposentadoria, sob o pretexto de inexistência de previsão legal.

3
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Como fazer parte do cumprimento de 
sentença/execução da LPA?

Os aposentados e pensionistas poderão in-
gressar com cumprimento de sentença contra 
a União tendo por base o título judicial for-
mado no processo nº 2007.34.00.009099-9. 
O cumprimento de sentença é feito em nome 
do próprio filiado, aposentado ou pensionista, 
que deve submeter ao Departamento Jurídico 
a análise de seus documentos:

a. Portaria de aposentadoria ou homologação 
do ato pelo Tribunal de Contas da União, 
para avaliação da prescrição;

b. Certidão da DIGEP/SAMF, atestando a 
quantidade de licenças não usufruídas, 
sendo este documento o comprovante do 
direito, que também é utilizado para fins de 
cálculos;

4
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Qual o valor do crédito de cada interessado?

O valor do crédito varia de acordo com o período de licenças 
adquiridas. O cálculo é apurado com base na última remune-
ração antes da aposentadoria do Auditor-Fiscal, acrescido de 
correção e juros moratórios.

Os cálculos do crédito para pensionistas também seguem a 
mesma regra, isto é, consideram o valor da última remunera-
ção em atividade do instituidor do benefício. 

O direito à conversão em pecúnia é restrito ao rol de filiados 
para o cumprimento de sentença/execução da LPA?

A ação coletiva movida por entidade sindical prescinde de 
apresentação de rol de beneficiários, vez que defende como 
substituto processual, de forma imediata, os interesses de 
todos os integrantes da categoria profissional que repre-
senta. Neste sentido, os Auditores-Fiscais aposentados e 
seus pensionistas poderão se beneficiar do título executivo 
do Sindifisco Nacional, desde que observadas as condições 
necessárias e a existência do direito individual para o cum-
primento de sentença/execução da LPA.

5
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O cumprimento de sentença/
execução será promovido pelo 
Sindifisco Nacional?

O cumprimento de sentença está 
sob o patrocínio dos escritórios 
Machado e Machado Advogados e 
Soares Advocacia, com acompa-
nhamento contínuo do setor de 
execuções da Diretoria Jurídica do 
Sindifisco Nacional.

Qual o valor dos honorários 
advocatícios?

Os honorários advocatícios que de-
verão ser pagos aos patrocinadores 
dos cumprimentos de sentença, 
contratados pelo Sindifisco Nacio-
nal, deverão ser pagos no percentu-
al de 6%, incidentes sobre o valor do 
crédito total do exequente.

7

8
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Que documentos devem ser enviados para o cumprimento de 
sentença/execução?

Os filiados aposentados ou pensionistas que desejarem se habi-
litar na ação deverão encaminhar para análise preliminar:

a. Portaria de aposentadoria ou homologação do ato pelo TCU, 
para avaliação da prescrição;

b. Certidão da DIGEP/SAMF, atestando a quantidade de licen-
ças não usufruídas, sendo este documento o comprovante do 
direito, que também é utilizado para fins de cálculos. 

Se preencherem os requisitos para se beneficiar da ação, deve-
rão obter junto ao Departamento Jurídico:

a. Procuração;

b. Termo de autorização;

Depois disso, devem anexar cópias dos documentos pessoais e 
dois últimos contracheques quando em exercício. Também será 
necessário o pagamento de R$ 150,00, referente à elaboração 
dos cálculos do valor individual do crédito a ser executado, que 
será descontado em contracheque.

Após o devido preenchimento dos documentos, o beneficiário 
deverá enviá-los em formato PDF para o e-mail do setor res-
ponsável: doc.execucao@sn.org.br.

Posteriormente a elaboração dos cálculos, os valores serão dis-
ponibilizados na área restrita do site do Sindifisco e comporão a 

9
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Há risco de honorários de sucumbência na fase de 
cumprimento de sentença/execução?

Em regra, os processos judiciais envolvem riscos e 
variáveis, inclusive de custas sucumbenciais. Por 
isso, apesar de haver decisão de mérito favorável, 
mantém-se cautelosa análise técnica também na 
fase de cumprimento de sentença.

Cabe alertar que, em caso de desistência, depen-
dendo da fase processual, também haverá ônus de 
sucumbência para os filiados.

10

documentação completa a ser enviada ao escritó-
rio responsável para protocolo da ação.

A Diretoria Jurídica, muito em breve, oferecerá re-
cursos no site do Sindifisco Nacional para acom-
panhamento direto das ações pelos seus benefi-
ciários, como também disponibilizará uma nova 
ferramenta para que os filiados possam obter os 
termos de autorização e procurações na forma 
eletrônica, com a possibilidade de fazer upload de 
toda a documentação necessária, proporcionado 
assim maior celeridade na coleta dos documentos 
e, consequentemente, no ajuizamento das ações. 
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Qual o prazo para receber os valores da LPA, após 
o ajuizamento do cumprimento de sentença/
execução?

Apesar de a legislação processual ter como princípios 
basilares a razoável duração do processo e a coopera-
ção entre as partes, não é possível antever o prazo de 
pagamento dos créditos - sejam precatórios ou RPV 
(requisição de pequeno valor) - referentes a qualquer 
processo judicial.

A Diretoria Jurídica vem movendo todos os esforços 
para obter resultados satisfatórios aos seus filiados.

11

Os Auditores-Fiscais egressos da Previdência Social 
poderão participar do cumprimento de sentença/
execução?

Sim. Tanto os egressos da Secretaria da Receita Fe-
deral quanto os egressos da Secretaria da Receita 
Previdenciária poderão se valer do título judicial for-
mado a partir do mandado de segurança impetra-
do pelo Unafisco Sindical, veiculado no processo nº 
2007.34.00.009099-9.

A questão foi respondida por meio de decisão em se-
gunda instância, no MS 49547-77.2010.4.01.3400, que 
entendeu que o título judicial formado anteriormente 
aproveita a todos os substituídos do Sindifisco Nacional.

12
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O título judicial formado no processo nº 2007.34.00.009099-
9 alcança Auditores que ainda estão em atividade?

Não. A sentença reconheceu apenas o direito de conversão da 
licença em pecúnia aos aposentados e seus pensionistas, assim 
como o STJ. Isto porque a LPA adquire natureza indenizatória 
tão somente após a impossibilidade de utilização regular em ati-
vidade, seja para fruição, seja para contagem de tempo de ser-
viço/contribuição.

Para os aposentados após esse período, a Diretoria Jurídica avalia 
a possibilidade de nova ação coletiva e ou medidas relacionadas.

13

Qual o prazo de prescrição da pretensão de conversão em 
pecúnia da LPA?

O prazo prescricional é de cinco anos contados da data do ato 
de homologação da aposentadoria pelo TCU. No caso de ine-
xistência dessa homologação, conta-se da data da publicação 
da portaria de aposentadoria. Para pensionista, conta-se cinco 
anos a partir da data do ato ou fato que gerou o direito. Contudo, 
observa-se a interrupção do prazo prescricional, com o ajuiza-
mento da ação coletiva no ano de 2007.

O título executivo do Sindifisco Nacional formado pelo Mandado 
de Segurança impetrado em 2007 transitou em julgado em 15 
de dezembro de 2015, tendo validade de cinco anos.

Passado esse período, a Diretoria Jurídica tomará outras provi-
dências para resguardar o direito de novos aposentados.

14
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Diante do falecimento do Auditor, quem terá 
direito a receber o valor da LPA?

Se o falecimento do Auditor ou pensionista filiado 
ocorrer no curso da ação, o herdeiro deverá entrar 
na plataforma www.sindifisconacional.org.br/exe-
cucoes. Nela, deverá ler as cartilhas para verificar a 
quais ações judiciais tem direito. Depois, precisará 
fazer seu cadastro para que a procuração e o termo 
de autorização sejam gerados automaticamente. 
Outros documentos serão solicitados pelos escri-
tórios de advocacia, por meio de canais exclusivos 
de atendimento, informados juntamente com o 
protocolo. Dessa forma, os documentos não mais 
serão enviados ao Departamento Jurídico do Sin-
difisco. A comunicação direta com os escritórios de 
advocacia patronos proporciona redução no tempo 
de processamento das informações e análise de do-
cumentação.

ATENÇÃO: os documentos já enviados ao Departa-
mento Jurídico do Sindifisco serão encaminhados 
aos escritórios de advocacia para que sejam anali-
sados e para que as habilitações/execuções sejam 
protocoladas.

Desde logo, sugere-se que os herdeiros se adiantem 
e reúnam a seguinte documentação:

15
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Se houver inventário em andamento: 

a. Cópia da certidão de óbito;

b. Cópia da certidão de casamento do Auditor-Fiscal, se 
tiver;

c. Cópia do termo de inventariante e primeiras declara-
ções do inventário;

d. RG e CPF de todos os herdeiros. 

 
Se o inventário já estiver encerrado: 

a. Cópia da certidão de óbito;

b. Cópia da certidão de casamento do Auditor-Fiscal, se 
tiver;

c. Cópia do formal de partilha com detalhamento do que 
cabe aos herdeiros;

d. RG e CPF de todos os herdeiros.

 
Se inexistir inventário: 

a. Cópia da certidão de óbito;

b. Cópia da certidão de casamento do Auditor-Fiscal, se 
tiver;

c. Declaração de inexistência de bens com o nome de to-
dos os herdeiros (assinatura com firma reconhecida de 
todos os herdeiros)

d. RG e CPF de todos os herdeiros.



LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 16

Como está evoluindo o procedimento de acordo 
da LPA?

A AGU, órgão que representa a União em juízo, ob-
jetivando a transação na fase de cumprimento de 
sentença, acenou para proposta de acordo com de-
ságio de 10% e correção pelo IPCA-e. No entanto, 
ainda se espera a formalização do acordo por meio 
de seu depósito nos autos processuais. Atualmen-
te, a AGU informou que aguarda informações do 
Ministério da Economia para que sejam realizados 
os cálculos que integrarão a proposta. As reuniões 
para o avanço do acordo continuam em tramitação.

16

Por que recebi um termo de acordo enviado pelo 
Sindifisco?

O Sindifisco Nacional tem despendido todos os es-
forços possíveis para que os beneficiários da ação 
da LPA recebam seus valores o mais brevemente 
possível.  Diante disso, foi remetida correspondên-
cia aos filiados interessados na ação, informando 
sobre a proposta de acordo aventada pela AGU e, 
também, o termo de acordo. A ideia é aferir a dispo-
nibilidade de negociar dos filiados, devendo constar 
com a indicação do percentual máximo que esta-
riam dispostos a aceitar de deságio em seu crédito 
na negociação com a União.

17
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Qual a estimativa para a conclusão do acordo? Quando 
serão inscritos os precatórios e RPV?

A conclusão do acordo depende da apresentação da pro-
posta no processo pela União, estimando-se que tal pro-
vidência aconteça no início do segundo semestre deste 
ano. A par disso, o Sindifisco vem buscando obter infor-
mação sobre o andamento da questão junto à AGU. A 
última informação é que estão aguardando os dados do 
Ministério da Economia para a realização dos cálculos.

A inscrição dos créditos para pagamento – em precatório, 
para os valores que ultrapassarem 60 salários mínimos, 
e em requisição de pequeno valor (RPV), para os valores 
até 60 salários mínimos – dependerá da formalização do 
acordo no processo. Contudo, é importante destacar que 
os filiados que consentirem o acordo proposto, em se-
guida terão realizadas providências para pagamento. 

Para quem não aderir ao acordo, quais as providências 
do escritório e do Jurídico. O que acontecerá em 
seguida?

Caso o interessado não aceite o acordo proposto pela 
União, o cumprimento de sentença seguirá seu curso 
regular, podendo haver manuseio de recursos e/ou im-
pugnações pela AGU que prolongarão o pagamento dos 
valores referentes à conversão em pecúnia da LPA.

18
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Atualmente, existe alguma situação desfavorável 
para os exequentes aposentados que tiveram suas 
aposentadorias após a impetração do mandado de 
segurança? 

O juízo em que se processa o cumprimento de senten-
ça vinha restringindo o aproveitamento do título judicial 
formado no MS nº 2007.34.00.009099-9 apenas aos 
filiados que estavam aposentados até a data de sua im-
petração.

Apesar disso, com suporte em decisões mais recentes 
dos Tribunais Superiores, o Sindifisco tem atuado com 
afinco para que aposentados após a data de impetração 
do MS sejam incluídos e possam integrar o cumprimen-
to de sentença.

Porém, caso o entendimento de restrição dos efeitos 
da sentença prevaleça, avalia-se a propositura de nova 
ação judicial para garantir o direito de conversão da LPA 
aos aposentados após a data de impetração do MS.

20
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Por que o Departamento Jurídico está solicitando a portaria de 
aposentadoria ou homologação do ato pelo TCU e a certidão 
da DIGEP/SAMF, sendo que esses documentos não foram 
solicitados para filiados que já têm ação de execução?

O Departamento Jurídico solicita a certidão da administração 
quanto à quantidade de licenças, considerando que tanto os fi-
liados como a União têm divergido com relação ao período a ser 
convertido. Sendo assim, a comprovação prévia evita qualquer 
dúvida do filiado quanto à participação na execução e impugna-
ções desnecessárias da AGU.

A portaria de aposentadoria é uma comprovação necessária para 
análise da prescrição da pretensão executória, que deve ser con-
tada a partir da data do ato homologatório de aposentadoria ou 
pensão.

Os contracheques solicitados para os novos exequentes foram 
pedidos pelo calculista para elaboração de cálculos.

Outros documentos podem ser solicitados no curso do proces-
so por determinação do juiz responsável.

21



LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 20


