
 

 

SENHORA SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL -  SABRINA DE ARAÚJO MAIOLINO



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Belchior Fontinele, servidor lotado na Divisão de 

Transporte de Autoridades da Secretaria de Segurança Institucional da Procuradoria Geral da 

República- DITRAU/SSIN, Matrícula 10.9561, vem à presença de Vossa Senhoria, com 

fundamento nos artigos 104 e seguintes da lei 8.112/90, REQUERER COM CAUTELAR 

reconsideração de ato pelas razões em anexo. 

 

Nesses termos, pede deferimento. 

 

 

Brasília-DF, 04 de novembro de 2014-11-04 

 

 

______________________________________ 

Fernando Belchior Fontinele – Matrícula 10.961 

Divisão de Transporte de Autoridades /DITRAU-SSIN 

 

 



 

 

À Senhora Sabrina de Araújo Maiolino 
Secretária de Gestão de Pessoas 
Procuradoria Geral da República 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
 
 
 
 
 

Brasília-DF, 04 de novembro de 2014. 
 
 
 

Assunto: Pedido de Reconsideração de ato 
 
 
 

Senhora Secretária, 
 

O Requerente é servidor lotado na Divisão de Transporte de 

Autoridades, DITRAU/SSIN, da Procuradoria Geral da República e recebeu, via 

mensagem de e-mail, notificação informando que teria desconto de sua remuneração 

dos valores relativos à Gratificação de Atividade de Segurança – GAS pagos durante 

parte do período em que esteve afastado para licença por motivo de doença em 

pessoa da família, cujo desconto importaria em R$ 679,11 do período de afastamento 

de 14/08/2014  a  28/08/2014. 

Destaque-se que em decorrência de cirurgia da esposa para retirada 

de carcinoma cancerigeno, o requerente permaneceu afastado por um período total 

de 45 dias, conforme atestados médicos averbados perante a junta médica oficial. 

Ocorre que, por disposição expressa em lei, referido desconto não 

pode acontecer. A licença por motivo de doença em pessoa da família está 

devidamente regulada no artigo 83 da lei 8.112/90, que contempla as hipóteses em 

que deve ser mantida a remuneração do servidor. 

Art. 83.  Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença 

do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou 

madrasta e enteado, ou dependente que viva a suas expensas e conste 

do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia 

médica oficial. (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11907.htm


 

 

        § 1o  A licença somente será deferida se a assistência direta do 

servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente 

com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, na 

forma do disposto no inciso II do art. 44. (Redação dada pela Lei nº 

9.527, de 10.12.97) 

§ 2o  A licença de que trata o caput, incluídas as prorrogações, 

poderá ser concedida a cada período de doze meses nas seguintes 

condições: (Redação dada pela Lei nº 12.269, de 2010) 

I - por até 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, mantida a 

remuneração do servidor; e (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010) 

II - por até 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, sem 

remuneração.  (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010) 

 

Por expressa previsão legal, percebe-se que a remuneração de 

servidor deve ser mantida se a licença por motivo de doença em pessoa da família  

ocorrer por um período de até 60 dias, consecutivos ou não. 

No caso em tela, o requerente manteve-se afastado por um período 

inferior, de 45 dias, não consecutivos. Veja-se que a lei 8.112/90 estabeleceu direito à 

licença, com manutenção da remuneração, por um período de 60 dias nos casos de 

doença em pessoa da família sem qualquer exceção de desconto na remuneração, 

salvo hipótese da licença exceder aos 60 dias, implicando em não pagamento da 

remuneração. 

Por oportuno, importa destacar que a parcela que a administração 

pretende descontar, relativa à Gratificação de Atividade de Segurança – GAS, integra 

a remuneração do servidor requerente. 

Essa lição é do Ex-Ministro do STJ, Luiz Fux, AgR/RE 75.902-SC, que  

afirma “a remuneração compreende todas as verbas de natureza salarial percebidas 

pelo servidor em virtude de seu trabalho”. 

O Supremo Tribunal Federal também entende que “a remuneração é 

composta por uma parcela fixa que inclui o vencimento que é recebido por todos os 

servidores da carreira e por outra parcela variável que consiste em vantagens 

pessoais que são somadas ao vencimento base, como os adicionais, gratificações, 

abonos etc” (ADI 4184). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12269.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12269.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12269.htm


 

 

Também a Administração do MPF adota o entendimento de que  

remuneração consiste na totalidade das verbas percebidas em virtude do trabalho do 

servidor, pois utiliza a expressão “Remuneração”, no contracheque de seus 

servidores, conforme consta de documentação acostada. 

Importante destacar o conceito de remuneração segundo a lei 

8.112/90 na qual engloba tanto o vencimento como as vantagens pecuniárias 

permanentes estabelecidas em lei. 

Art. 41.  Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das 

vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. 

Assim, verifica-se que a Gratificação de Atividade de Segurança/GAS 

perfeitamente se enquadra no conceito de remuneração estatuído no artigo 41 da lei 

8.112/90. 

Primeiro porque a GAS é indiscutivelmente uma vantagem pecuniária, 

consistente em acréscimo de estipêndio do servidor em contrapartida ao seu labor. 

Segundo porque a GAS é vantagem pecuniária permanente. Aqui, a 

expressão “permanente” deve ser compreendida como aquilo que ocorre com 

constância ou muita frequência (Houaiss). Maria Helena Diniz, em seu dicionário 

jurídico, Editora Saraiva (pág. 629), entende permanente como aquilo que permanece 

no tempo. Duradouro. 

Neste sentido, o requerente percebe a Gratificação de Atividade de 

Segurança há 7 anos sem qualquer interrupção, demonstrando seu caráter 

permanente. 

Por outro lado, a compreensão da expressão “permanente” trazida 

pelo artigo 41 da lei 8.112/90 é conceito facilmente entendido ao contrário senso. 

Sendo assim, a expressão “vantagem pecuniária permanente” deve 

ser relacionada à  “vantagem pecuniária temporária” e não à “vantagem pecuniária 

precária”. 

Explico. Permanente é antônio de temporal ou provisório (Dicionário 

de Antônimos, Francisco Fernandes, Editora Globo, pág 670). E não se pode afirmar 

que a GAS não seja permanente por seu caráter precário, nitidamente estampado na 

lei 11.415/2006. 



 

 

Fosse a GAS não permanente seria temporária e deveria, por 

previsão legal ou regulamentar, está limitada a certo lapso de tempo. Isso não ocorre, 

conforme se pode verificar: 

Art. 15.  Fica instituída a Gratificação de Atividade de Segurança - GAS, 

devida ao Analista ou Técnico que tenha suas atribuições relacionadas às 

funções de segurança no regulamento previsto no parágrafo único do art. 

3
o

 desta Lei.  

§ 1
o
  A gratificação de que trata este artigo corresponde a 35% (trinta e 

cinco por cento) do vencimento básico mensal do servidor.  

§ 2
o
  A gratificação prevista neste artigo não poderá ser percebida 

cumulativamente, não será atribuída a ocupantes de função de confiança 

ou cargo em comissão e não se acumula com o pagamento de hora extra.  

 

Por outro lado, é reconhecido o caráter precário da GAS, que, 

segundo a lei 11.415/2006 que a instituiu, é devida ao servidor que tenha atribuições  

relacionadas às funções de segurança. Ou seja, não atendido o requisito trazido pela 

lei para a percepção da referida gratificação não será devida. Esse é o caráter 

precário da referida gratificação. 

Outra caracterização do caráter precário da GAS passa pela definição 

da expressão “precário” que significa aquilo que pode ser revogado mediante lei 

revogadora (Maria Helena Diniz, pág 763). 

Desta forma, resta comprovado o caráter permanente da GAS, 

embora possua característica precária mas não temporal. 

Destarte, a lei 11.415/2006 em nenhum momento se referiu a 

Gratificação de Atividade de Segurança atribuindo-lhe qualquer prazo. Mantida a 

condição estabelecida em lei a gratificação será devida enquanto houver previsão 

legal. Esse é o caráter permanente da Gratificação de Atividade de Segurança. 

Por outro lado, quando o legislador, por ocasião da mesma lei 

11.415/2006, quis atribuir caráter temporário à Gratificação de Projeto expressamente 

o fez em seu artigo 14, § 2º. In verbis: 

Art. 14.  Ficam instituídas a Gratificação de Perícia e a Gratificação de 

Projeto, ambas no valor de 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento 

básico mensal do servidor, devidas, respectivamente, ao Analista: 



 

 

§ 2
o

  O Procurador-Geral da República regulamentará as gratificações de 

perícia e projeto, podendo, quanto à última, estabelecer limite de tempo 

para a sua percepção. 

 

No que se refere à intenção do legislado de atribuir caráter temporário 

à Gratificação de Projetos, em oposição ao caráter permanente da GAS, a Lei 

11.415/2006 foi clara e dispôs do tema de forma expressa. 

Verifica-se com certa clareza que fosse o caso de a vontade do 

legislador dar a Gratificação de Atividade de Segurança um caráter temporário, ou 

seja, não permanente, teria feito expressamente como fez com a Gratificação de 

Projetos. 

Logo, pelo princípio da legalidade aplicado ao regime jurídico-

administrativo, não pode a Administração querer dar interpretação ao artigo 41 da lei 

8.112/90 não incluindo a GAS como remuneração, se claramente pela previsão da lei 

11.415/2006 possui natureza salarial permanente, conforme já afirmado. 

Ora, o principio da legalidade impõe que os atos da Administração 

devem restringir-se aos preceitos da lei, o que significa dizer que a vontade da 

Administração Pública é a definida pela lei e sempre dela deve decorrer. 

Se a lei 8.112/90 assegura direito à licença por motivo de doença em 

pessoa da família por até 60 dias MANTIDA A REMUNERAÇÃO, não se admite 

tenha a portaria PGR/MPU 292/2007 estabelecido restrição, em seu artigo 3º, de 

apenas 30 dias de licença, em sede de ato regulamentar inovando, sem autorização 

legal e excedendo o comando expresso do diploma legal de regência (lei 

11.415/2006), sob pena de violação do princípio da legalidade. 

Isto posto, conclui-se que jamais o requerente poderia ser descontado  

da GAS no caso de licença por motivo de doença em pessoa da família se, no caso 

em comento, não excedeu aos limites de 60 dias previsto na lei 8.112/90, artigo 83,  § 

2º, inciso I. 

REQUERIMENTO 

 

 

Assim, requer: 

 



 

 

1) Em caráter cautelar, devido os fundamentos legais expostos e a 

natureza falimentar do desconto em comento, não seja permitido o desconto sobre a 

remuneração do requerente no valor de R$ 679,11 até o julgamento final deste 

requerimento. 

2) Em caráter cautelar, em caso de desconto deste requerimento, 

antes do julgamento, seja debitado do valor a ser descontado o valor pago pelo 

servidor ao Imposto de Renda e à Previdência, tendo em vista que o desconto leva 

em consideração o valor bruto recebido pelo servidor. 

3) No Mérito, seja aplicado o artigo 83, §2º, inciso I da lei 8.112/90 

para manter a remuneração do servidor pelo afastamento por motivo de doença em 

pessoa da família (carcinoma da esposa) mantendo a remuneração do servidor, 

especialmente a GAS durante o período de afastamento (R$ 679,11). 

4) No Mérito, em caso de desconto antes do julgamento deste 

requerimento, seja devolvido o valor descontados do servidor. 

 

 
 
 
 
 
Brasília-DF 13 de novembro de 2014. 
 

 

 
 
 

_________________________________ 
FERNANDO BELCHIOR FONTINELE 

Matricula 10.961 
 


