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PROCESSO Nº 05170543620134058100 
RECORRENTE(S) ANTONIO GILVAN ALENCAR 
ADVOGADO: MARCELLO MENDES BATISTA GUERRA OABCE 

18285 
RECORRIDO(S) UNIÃO 
ADVOGADO: ADV DA UNIÃO 

 

E M E N T A – V O T O 
GACEN. LEI 11784/08, ART. 55, §2º. PAGAMENTO NOS AFASTAMENTOS 

CONSIDERADOS COMO SERVIÇO. LEI 8.112/90, ART. 102. DIREITO ADQUIRIDO À 

LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, EXCLUÍDA DOS DIREITOS DOS SERVIDORES 

PELA LEI 9.527/97. DIREITO QUE ALCANÇA A PLENITUDE DOS EFEITOS DA NORMA. 

LEI 8.112/90, ART. 102, VIII, 'E'. RECURSO PROVIDO. 

1. O incidente cuida da discussão a respeito do direito ao recebimento ou não da gratificação 

GACEN, paga com base na Lei 11.784/08, quando o servidor esteja em gozo de licença-prêmio 

por assiduidade. A Turma de origem entendeu pelo descabimento do pagamento, uma vez que a 

gratificação seria pro labore faciendo, de modo a ser indevida quando não esteja efetivamente 

laborando o servidor. O recurso do autor sustenta a possibilidade de pagamento com base em 

precedente da Turma Recursal de Santa Catarina, vindo a União, em contrarrazões, a argumentar 

que a Lei 9.527/97 excluiu a licença-prêmio da condição de dias de efetivo serviço. 

2. Colho as seguintes razões expostas pela União: 

Importante transcrever o art. 87 da Lei nº 8.112/91, com a redação anterior e a 

posterior à Lei nº 9.527/97:  

Redação antiga do art. 87: 

“Art. 87 – Após cada qüinqüênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a 3 

(três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do 

cargo efetivo. 

§ 1° (Vetado) 

§ 2° (Vetado) 

§ 2° - Os períodos de licença-prêmio já adquiridos e não gozados pelo servidor que 

vier a falecer serão convertidos em pecúnia, em favor de seus beneficiários da pensão. 

(Mantido pelo Congresso Nacional)” 

Redação nova do art. 87:  

“Art. 87. Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse 

da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva 
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remuneração, por até três meses, para participar de curso de capacitação 

profissional.” 

Sabe-se que foi com base no permissivo legal acima destacado que o autor obteve 

sua licença por assiduidade. 

Entretanto, cumpre averiguar se a licença-prêmio por assiduidade é considerada 

efetivo exercício para fins de recebimento da Gratificação de Atividade de Combate e 

Controle de Endemias – GACEN, instituída pela Lei 11.784/2008. 

Tal investigação é o ponto crucial para a correta resolução da contenda, visto que no 

afastamento considerado como de efetivo exercício é devido o pagamento da GACEN 

quando percebida por período igual ou superior a 12 meses (art. 55, §2º da Lei 

11,784/2008).  

A Lei nº 8.112/90 possui a resposta, senão vejamos a redação atual (com as 

alterações promovidas): 

Art. 102.  Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, são considerados 

como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de: 

I - férias; 

II - exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos 

Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal; 

III - exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte 

do território nacional, por nomeação do Presidente da República; 

IV - participação em programa de treinamento regularmente instituído; 

IV - participação em programa de treinamento regularmente instituído, conforme 

dispuser o regulamento; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

IV - participação em programa de treinamento regularmente instituído, ou em 

programa de pós-graduação stricto sensu no país, conforme dispuser o 

regulamento; (Redação dada pela Medida Provisória nº 441, de 2008) 

IV - participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em 

programa de pós-graduação stricto sensu no País, conforme dispuser o 

regulamento; (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009) 

V - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito 

Federal, exceto para promoção por merecimento; 

VI - júri e outros serviços obrigatórios por lei; 

VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento; 
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VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme 

dispuser o regulamento; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

VIII - licença: 

a) à gestante, à adotante e à paternidade; 

b) para tratamento da própria saúde, até 2 (dois) anos; 

b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses, 

cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de 

provimento efetivo; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

c) para o desempenho de mandato classista, exceto para efeito de promoção por 

merecimento;  

c) para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou 

administração em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar 

serviços a seus membros, exceto para efeito de promoção por merecimento; (Redação 

dada pela Lei nº 11.094, de 2005) 

d) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional; 

e) prêmio por assiduidade; 

e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento; (Redação dada pela Lei nº 

9.527, de 10.12.97) 

(f) por convocação para o serviço militar; 

IX - deslocamento para a nova sede de que trata o art. 18; 

X - participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar 

representação desportiva nacional, no País ou no exterior, conforme disposto em lei 

específica; 

XI - afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe 

ou com o qual coopere. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

Portanto, a licença prêmio por assiduidade não é contada como efetivo 

exercício na nova redação da Lei de n° 9.527/97. Seu gozo não possui interesse 

público. 

Cabe salientar que o direito adquirido foi devidamente respeitado no que 

concerne tão somente à fruição da licença-prêmio por assiduidade (correspondente 

aos três meses), como previsto expressamente no art. 7º da Lei nº 9.527/97, abaixo 

transcrito, não havendo o que se falar em conceituá-la como de efetivo exercício para 

fins de percepção da GACEN, vez que, fora revogado o dispositivo que albergava isso, 

como acima destacado. 
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“Os períodos de licença-prêmio, adquiridos na forma da lei n° 8112, de 1990, até 

15 de outubro de 1996, poderão ser usufruídos ou contados em dobro para efeito de 

aposentadoria ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento do servidor, 

observada a legislação em vigor até 15 de outubro de 1996.” 

Ademais, o Ministério da Saúde editou a Portaria 630/2011, regulamentando o 

pagamento da GACEN e GECEN, no qual vedou o pagamento de GACEN no gozo da 

licença prêmio por assiduidade, por considerar que não se caracteriza como de 

interesse público. 

3. Contudo, não me parece razoável que a licença-prêmio não componha os dias considerados 

em serviço, uma vez que refletiria em prejuízo ao integral direito adquirido da parte autora, que 

não se limita apenas no gozo do benefício de direito, mas também se extende aos efeitos dele 

decorrentes. O TRF da 5ª Região apreciou caso similar com a seguinte fundamentação: 

ADMINISTRATIVO E CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE 

E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. LICENÇA-PRÊMIO. ANULAÇÃO DE 

ATO ADMINISTRATIVO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES RECEBIDOS 

DE BO-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 

1 - Pretensão de que fosse reconhecida a nulidade da cobrança relativa aos valores 

recebidos, a título da GACEN, durante o período de licença-prêmio, e a restituição dos 

valores eventualmente já descontados. Reconhecida a ilegalidade do ato administrativo 

que declarou ser indevido o referido recebimento e que determinou a restituição dos 

valores recebidos aos cofres públicos. 

2 - A Lei n.º 11.784/2008, que instituiu a GACEN, em benefício dos servidores 

ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde 

Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e 

do Quadro de Pessoal da FUNSA, estabeleceu em seu art. 55,§ 2º, que essa 

gratificação também é devida nos afastamentos considerados de efetivo exercício, 

quando percebida por período igual ou superior a 12 -doze- meses. 

3 - Tendo-se em conta que a licença-prêmio por assiduidade é um afastamento 

considerado como de efetivo exercício, nos termos do art. 102, inciso VIII, alínea 

e, da Lei n.º 8.112/1990 –Redação Original-, é certo que a GACEN deve ser paga os 

servidores durante o período em que estiverem usufruindo a licença-prêmio. 

4 - Portaria n.º 630, de 31/03/2011, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os 

critérios de concessão e pagamento da GACEN, que exorbitou seu âmbito 

regulamentar, ao vedar, em seu art. 5º, inciso X, o pagamento dessa gratificação aos 

servidores em gozo de licença-prêmio por assiduidade uma vez que essa limitação não 



 
Poder Judiciário 

Conselho da Justiça Federal 
Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais 

 5

foi prevista na lei que delimita seu campo de atuação. Inconstitucionalidade do art. 5º, 

inciso X, da Portaria n.º 630, de 31 de março de 2011 que se reconhece. 

5 - Limitação que constitui restrição a direitos individuais, que somente pode ser 

instituída por lei em sentido estrito, não cabendo ao Poder Executivo incluí-la por meio 

de uma Portaria Ministerial. 

6 - Irrepetibilidade da parcela remuneratória, em razão da boa-fé dos demandantes, 

quanto ao seu recebimento, que se reconhece, independentemente da legalidade ou da 

ilegalidade do pagamento da GACEN, durante o período de licença prêmio. 

Precedentes. Cobrança dos valores recebidos a esse título, que é indevida. 

7 - Pedido de devolução dos valores descontados ou que viessem a sê-lo durante o 

curso da demanda que se mostra devido, ante a inexistência de fundamento para a 

cobrança. Apelação Cível e Remessa Necessária improvidas. (Processo n. 0005306-

08.2011.4.05.8400). 

4. Nesse mesmo sentido caminhou o acórdão paradigma da Turma Recursal de Santa 

Catarina, como se vê nos autos do processo de nº. 5018234-33.2014.404.7201/SC, rel. Juiz Federal 

João Batista Lazzari. Dentro desse contexto específico, em que a Lei 11.784/08 previu 

expressamente no art. 55, §2º, que a gratificação seria devida no caso dos afastamentos 

considerados como em serviço, não há dúvida de que o autor faz jus ao seu recebimento durante o 

período de licença-prêmio por assiduidade, lhe assegurada por direito adquirido, conforme art. 

102, VIII, e, da Lei 8.112/90 na sua  redação original. 

5. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar o acórdão de origem e determinar 

sua adequação nos termos da Questão de Ordem n. 20 da TNU, fixando a tese de que a GACEN 

devida nos termos da Lei 11.784/08 deve ser paga nos afastamentos considerados em serviço 

previstos no art. 102 da Lei 8.112/90, por força do seu art. 55, §2º, alcançando inclusive a licença-

prêmio por assiduidade, deferida ao servidor. 

 

ACÓRDÃO 

  Decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. 

  Brasília/DF, 25 de maio de 2017. 

 

Juiz Federal ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES 


