
CARTILHA
LICENÇA-PRÊMIO 
POR ASSIDUIDADE

PERGUNTAS
E RESPOSTAS

Brasília 2022



Expediente

Uma publicação do Sindifisco Nacional 
Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais  
da Receita Federal do Brasil

PRESIDENTE 
Isac Moreno Falcão Santos

1º VICE-PRESIDENTE 
Tiago Barbosa de Paiva Almeida

2º VICE-PRESIDENTE 
Natália Ribeiro Nobre Saraiva

DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
Cleber Magalhães 
Celso José Ferreira de Oliveira 
Marcelo Porto Rodrigues

GERÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
Talita Ferreira Bastos

ADVOGADOS 
Daniel Gonçalves de Oliveira 
Fernando Pereira Abreu 
Glauco Alves Cardoso Moreira 
Maria Lydia de Melo Frony 
Reynollds Hauschild Lemos Schneiders

A reprodução total ou parcial deste material é 
permitida desde que seja feita a devida referência.



SUMÁRIO

 

EXPEDIENTE .......................................................................................................2

SUMÁRIO ..............................................................................................................3

APRESENTAÇÃO ..............................................................................................4

INTRODUÇÃO ....................................................................................................5

PERGUNTAS E RESPOSTAS .......................................................................9



4

Apresentação

 
A diretoria de Assuntos Jurídicos do Sindifisco Nacional apre-
senta a cartilha da Licença-Prêmio Assiduidade (LPA), com o 
objetivo de oferecer e ampliar os recursos de informação aos 
seus filiados.

Neste material, são apresentadas orientações detalhadas so-
bre a ação, para esclarecer dúvidas frequentes, permitindo a 
todos os exequentes atuais ficarem a par dos acontecimentos 
e das providências dedicadas ao processo.

A Diretoria tem acompanhado de perto a atuação dos escritó-
rios contratados e investido esforços para que o procedimen-
to de acordo iniciado junto à Advocacia-Geral da União seja 
satisfatório aos que aceitarem a proposta. 

O Sindifisco manterá todos os envolvidos informados por 
meio dos canais de comunicação, especialmente o site (www. 
sindifisconacional.org.br), através do Portal do Jurídico, e pelo 
telefone do Departamento Jurídico (61 3218-5200).

Vale ressaltar que os Auditores-Fiscais filiados ao Sindifisco 
Nacional podem receber pelo WhatsApp informações atua-
lizadas sobre as principais ações judiciais. Para isso, é preci-
so salvar nos contatos o número (61) 99921-0303 com o nome 
“Jurídico Informa” e enviar uma mensagem com o nome 
completo do filiado e a Delegacia Sindical a qual ele é vin-
culado. Esse novo meio de comunicação é apenas para que 
os filiados recebam informações. Funciona como uma lista de 
transmissão, em sentido único.
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Introdução

Com previsão na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a Li-
cença-Prêmio por Assiduidade (LPA), criada junto com o Re-
gime Jurídico Único (RJU) dos servidores civis da União, con-
sistia no direito de o servidor se afastar pelo período de três 
meses, sem prejuízo de sua remuneração, cumpridos cinco 
anos de exercício ininterrupto de efetivo serviço na adminis-
tração 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 nº 
8.112/90. Contudo, o direito continuou assegurado àqueles que 
completaram o quinquênio até 15 de outubro de 1996.

Com a edição da Lei nº 9.527/97, que extinguiu a licença-prê-
mio, os períodos já adquiridos e não gozados pelo servidor 
que vier a falecer passam a ser convertidos em pecúnia, em 
favor de seus beneficiários da pensão. Ou, ainda, passa a ser 
permitida a contagem de tempo em dobro para fins de apo-
sentadoria.

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 
Sindifisco Nacional, com isenção de Imposto de Renda, rele-
vando sua natureza remuneratória.

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

No ano de 2015, após intenso trâmite processual, ocorreu o 
trânsito da decisão judicial de mérito que concedeu a segu-
rança, reconhecendo “[...] o direito à conversão em pecúnia, 
sem a incidência do Imposto de Renda, do período de licen-
ça-prêmio não gozado e não contado em dobro para a apo-
sentadoria, em relação tão-somente aos substituídos apo-
sentados e pensionistas que já haviam adquirido o direito à 
licença-prêmio [...], observada a prescrição”.

O ajuizamento dos cumprimentos de sentença com base 
no título formado no Mandado de Segurança impetrado em 
2007 começou no ano de 2018 e foi finalizado em dezembro 
de 2020, em virtude do prazo prescricional.

No entanto, remanesce uma possibilidade de execução dos 
valores com base na ação ordinária ajuizada em 2020, que 
possibilitará o pagamento dos valores e aos substituídos, apo-
sentados entre 12 de novembro de 2015 e a 12 de novembro 
de 2020, em virtude de acordo estabelecido entre a AGU e o 
Sindifisco Nacional.

Ainda para os novos aposentados, cujas aposentadorias se 
efetivaram após 13 de novembro de 2020, o Sindifisco e a AGU 
firmaram tratativas para extensão do acordo, sob as mesmas 
condições, com deságio de 20%. O único diferencial será a atu-
alização pela Selic, conforme prevê o novo regime de paga-
mento de precatórios unificado nas Emendas 113 e 114 de 2021.

Na medida em que a AGU apresenta as memórias de cálculos 
para acordos, o Departamento Jurídico envia carta de aviso 
por e-mail e disponibiliza os termos de acordo no Sistema de 
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Adesão às Ações de Execução (SADE).

Recomenda-se que os beneficiários da ação consultem o De-
partamento Jurídico e atualizem suas informações cadastrais.

A seguir, confira as respostas às principais dúvidas sobre a Li-
cença-Prêmio por Assiduidade.

Diretoria de Assuntos Jurídicos 

SINDIFISCO NACIONAL





PERGUNTAS
E RESPOSTAS

2

1

9

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 
e que não tenha gozado da licença em atividade ou não tenha 
utilizado o período de licença para fins de aposentadoria 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, inicialmente foi pro-
posta pela Unafisco Sindical, atual Sindifisco Nacional, no ano 
de 2007.

A ação judicial que pleiteou a conversão em pecúnia da LPA 
aos Auditores-Fiscais da Receita Federal foi proposta inicial-
mente pela Unafisco Sindical, atual Sindifisco Nacional, no 
ano de 2007.

Ainda em 2020, foi proposta nova ação de conhecimento. 
A sentença homologou o acordo judicial entre Sindifisco e 
União Federal, com um deságio de 20%, considerando que a 
ação estava em fase inicial. O acordo eliminou precocemente 
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a necessidade de julgamento e, por conseguinte, reduziu o 
tempo de tramitação do processo.

Qual a discussão jurídica em torno da LPA?

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

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 acres-
cida remuneração antes da aposentadoria do Auditor-Fiscal, 
acrescidos 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, uma vez que defende 
como substituto processual, de forma imediata, os interesses 



6

11

7

8

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

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

Qual o valor dos honorários advocatícios?

Os honorários advocatícios que deverão ser pagos aos patro-
cinadores dos cumprimentos de sentença contratados pelo 
Sindifisco Nacional deverão ser pagos no percentual de 6%, 
incidentes sobre o valor do crédito total do exequente.

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 Sin-
difisco Nacional, desde que observadas as condições necessá-
rias e a existência do direito individual para o cumprimento de 
sentença/execução da LPA.

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

Os filiados aposentados ou pensionistas que desejarem se ha-
bilitar na ação deverão encaminhar para análise preliminar:
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Há risco de honorários de sucumbência na fase de 
cumprimento de sentença/execução?

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

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 o compro-
vante do direito e também utilizada para fins de 
cálculos.

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

 a. Procuração;
 b. Termo de autorização;
 c. Anexar cópias dos documentos pessoais e dois últi-

mos contracheques quando em exercício;

Após o devido preenchimento dos documentos, o beneficiá-
rio deverá enviá-los em formato PDF pelo Sistema de Adesão 
às Ações de Execução (SADE).

Após a elaboração dos cálculos, estes serão disponibilizados 
na área restrita do site do Sindifisco e comporão a documen-
tação completa a ser enviada ao escritório responsável para o 
protocolo da ação.
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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 basi-
lares a razoável duração do processo e a cooperação entre 
as partes, não é possível antever o prazo de pagamento dos 
créditos - sejam precatórios ou requisição de pequeno valor 
(RPV) - referentes a qualquer processo judicial. Entretanto, a 
diretoria vem movendo todos os esforços para obter resulta-
dos satisfatórios aos filiados.

Via de regra, os beneficiários de acordo costumam receber 
seus créditos em menor tempo, visto que a AGU apresenta 
concordância prévia.

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

Os Auditores-Fiscais egressos da Secretaria da 
Receita Previdenciária poderão participar do 
cumprimento de sentença/execução?

Sim. Tanto os egressos da Secretaria da Receita Federal quan-
to os egressos da Secretaria da Receita Previdenciária pode-
rão se valer do título judicial formado a partir do mandado 
de segurança impetrado pelo Unafisco Sindical, veiculado no 
processo sob o número 2007.34.00.009099-9, bem como do 
título formado na ação ordinária em 2020.
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O título judicial formado no processo 
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 Superior Tribunal de Justiça. Isto porque a LPA 
adquire natureza indenizatória tão somente após a impossi-
bilidade de utilização regular em atividade, seja para fruição, 
seja para contagem de tempo de serviço/contribuição.

A questão foi respondida por meio de decisão em segunda 
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.

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

O prazo prescricional é de cinco anos contados da data de 
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 prescri-
cional, com o ajuizamento da ação coletiva no ano de 2007.

A partir de 2020, o STJ firmou entendimento de que o marco 
inicial da prescrição para se requerer a conversão da licença-
-prêmio em pecúnia conta da data do ato de aposentadoria 
(portaria de aposentadoria), e não mais da data de homolo-
gação pelo TCU.
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Diante do falecimento do Auditor, quem terá direito 
a receber o valor da LPA?

Na hipótese de falecimento do Auditor ativo ou aposentado, 
restando período de licença-prêmio não usufruído, por su-
cessão o direito ao crédito transfere-se, em primeiro lugar, 
ao pensionista, se houver, e na ausência deste, aos herdeiros.
Estes poderão requerer o ajuizamento do cumprimento de 
sentença ou, caso esse já esteja em curso (falecimento após o 
ajuizamento), a habilitação dos mesmos.

Observando que os herdeiros do Auditor falecido poderão in-
gressar com cumprimento de sentença se não existir pensio-
nista, conforme prevê o § 2º, art. 87, da Lei n. 8.112/90.

Os documentos necessários são:

a. Certidão da DIGEP/SAMF, atestando a quantidade 
de licenças não usufruídas, sendo este o compro-
vante do direito e também utilizada para fins de 
cálculos;

b. Certidão de Óbito;
c. Documento pessoal dos herdeiros, inclusive certi-

dão de casamento;
d. Escritura de inventário ou formal de partilha;
e. Contracheque do beneficiário falecido.

Como está evoluindo o procedimento de acordo  
da LPA?

A AGU, órgão que representa a União em juízo, objetivando a 
transação na fase de cumprimento de sentença decorrente 
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do mandado de segurança impetrado em 2007, estabeleceu 
proposta de acordo com deságio de 10% e correção pelo IPCA-
-e aos beneficiários que se aposentaram ou eram pensionis-
tas até o ajuizamento da ação.

A restrição quanto ao alcance do título defendida pela AGU vai 
de encontro com a legitimidade extraordinária reconhecida 
às entidades sindicais. Apesar disso, o Sindifisco continuará a 
dedicar esforços para reverter tal entendimento do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, onde serão julgados os recursos 
contra as sentenças extintivas que excluíram indevidamente 
os beneficiários que se aposentaram no curso da ação (entre 
março de 2007 e novembro de 2015).

Para os demais acordos, relativos à ação ordinária proposta 
em 2020, assim como à continuidade do acordo para as apo-
sentadorias mais recentes, a medida em que a AGU apresenta 
os cálculos dos beneficiários, o Departamento Jurídico dispo-
nibiliza os termos individuais de transação. Estes serão junta-
dos nas execuções conforme a adesão por parte dos interes-
sados e, por fim, resultando na expedição dos precatórios.

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

A conclusão do acordo depende da apresentação da proposta 
(memória de cálculo do crédito com o deságio) pela União. Tal 
providência vem sendo feita de forma contínua pelo Sindifis-
co Nacional, na medida da disponibilidade dos cálculos. 

Conforme a Diretoria de Assuntos Jurídicos recebe as adesões, 
os escritórios responsáveis prosseguem com os protocolos 
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dos cumprimentos de sentença para fins de homologação 
das contas e expedição dos precatórios e RPV.

Com as alterações advindas das Emendas 113 e 114, de 2021, a 
nova data limite para inscrição dos precatórios é 2 de abril de 
cada ano.

As RPV permanecem na regra de expedição a qualquer tem-
po e, após verificada a disponibilidade orçamentária intimada 
da inscrição dos créditos junto ao respectivo tribunal proces-
sante, a União, a partir daí, tem o prazo de dois meses para 
efetivar o pagamento dos valores.

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 
no mandado de segurança impetrado em 2007, o cumpri-
mento de sentença seguirá seu curso regular, podendo haver 
manuseio de recursos e/ou impugnações pela AGU que pro-
longarão o pagamento dos valores referentes à conversão em 
pecúnia da LPA.

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 sentença vi-



18

nha restringindo o aproveitamento do título judicial formado 
no MS 2007.34.00.009099-9 apenas aos filiados que estavam 
aposentados até a data de sua impetração. Trata-se de um 
fundamento trazido pela AGU e acolhido pelo juízo. No en-
tanto, cumpre destacar que tal entendimento vai de encontro 
com a legitimidade extraordinária reconhecida às decisões 
proferidas em ações coletivas movidas por sindicatos. Sendo 
assim, o Sindifisco continuará a defender o direito dos seus 
filiados em todos os graus de recurso cabíveis, confiando na 
reversão desse entendimento restrito a esse órgão julgador.

Com suporte em decisões mais recentes dos Tribunais Supe-
riores, o Sindifisco tem atuado com afinco para qua aposenta-
dos após a data de impetração do MS sejam incluídos e pos-
sam integrar o cumprimento de sentença.






