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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL  

 GABINETE DO DEPUTADO ROOSEVELT VILELA - GAB. 14

 
OFÍCIO Nº 1/2022-GAB DEP. ROOSEVELT VILELA

Brasília, 04 de janeiro de 2022.
 
Assunto: Solicita informações sobre o não cumprimento à Lei Distrital nº 6.333/2019, bem como
sobre a natureza jurídica da Gratificação de Serviço Voluntário paga aos militares do Distrito Federal.

 

Excelentíssimo Senhor Comandante-Geral,

 

Cumprimentando cordial e respeitosamente Vossa Excelência, venho por
meio deste expediente solicitar esclarecimentos acerca do não cumprimento da Lei Distrital nº 6.333,
de 17 de julho de 2019, no tocante à tributação da rubrica Gratificação de Serviço Voluntário, bem
como o entendimento quanto à natureza jurídica da referida gratificação paga aos militares do
Distrito Federal.

Este Parlamentar vem buscando exaustivamente soluções para que a referida gratificação
tenha o reconhecimento e o consequente tratamento decorrente da sua natureza, que deve ser
indenizatória, conforme aplicado a outras categorias de servidores públicos. E caso seja considerada
remuneratória, que tenha a devida incidência na gratificação natalina, férias e demais direitos
pecuniários, não podendo ser tratada de maneira híbrida como vem ocorrendo atualmente.

A retribuição pecuniária percebida pelos demais agentes públicos, em razão de se
voluntariarem para trabalhar no seu período de folga, tem recebido o tratamento de verba
indenizatória, tanto na área Federal (Polícia Rodoviária Federal), quanto na esfera Distrital (Polícia
Civil, Defesa Civil e Secretaria de Estado de Segurança Pública). Contudo, para os militares do
Distrito Federal a verba tem sido tratada de maneira híbrida, posto que ela é tributada, porém não é
considerada na base de cálculo da gratificação natalina, férias e demais direitos pecuniários que
possuem como base de cálculo a remuneração do militar.

A referida gratificação é prevista na Lei n.º 10.486, de 4 de julho de 2002, arts. 1º, III, "c", e
3º, VIII, in verbis:

"Art. 1o A remuneração dos militares do Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros Militar, compõe-se de:

(...)

III - gratificações:

(...)

c) de Serviço Voluntário.

(...)

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se como:

(...)

VIII - gratificação de Serviço Voluntário – parcela remuneratória devida ao militar que
voluntariamente, durante seu período de folga, apresentar-se para o serviço de
policiamento, prevenção de combate a incêndio e salvamento, atendimento pré-
hospitalar ou segurança pública de grandes eventos ou sinistros, com jornada não
inferior a 8 (oito) horas, na conveniência e necessidade da Administração, conforme
regulamentação a ser baixada pelo Governo do Distrito Federal;

(...)"

A regulamentação da gratificação ocorreu por meio do Decreto Distrital nº 39.627, de 11 de
janeiro de 2019:
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"Regulamenta o pagamento da Gratificação de Serviço Voluntário prevista na Lei nº
10.486, de 04 de julho de 2002 - Lei de Remuneração dos militares do Distrito
Federal e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal e tendo em vista o disposto
no inciso VIII do artigo 3º da Lei nº 10.486, de 04 de julho de 2002, e considerando
proposta da Comissão instituída pelo Decreto nº 24.536, de 14 de abril de 2004,
DECRETA:

Art. 1º O pagamento da Gratificação de Serviço Voluntário prevista no inciso VIII do
artigo 3º da Lei nº 10.486, de 04 de julho de 2002, aos militares da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal será efetuado juntamente com a
remuneração do mês seguinte em que ocorrer este serviço, em conformidade com as
disposições contidas neste Decreto.

Art. 2º Fará jus à Gratificação de Serviço Voluntário o militar da ativa que, na
conveniência e necessidade dos serviços, mediante aceitação voluntária, durante seu
período de folga, desempenhar atividades típicas de cada Corporação.

§ 1º A Gratificação de que trata este artigo será devida de acordo com a quantidade
de cotas de serviço voluntário efetivamente prestado.

§ 2º Entende-se por cota de serviço voluntário cada serviço prestado pelo militar com
duração de oito horas, conforme estabelecido previamente pelo Comando-Geral de
cada Corporação. Esta carga horária poderá ser fracionada por interesse da
administração observando a proporcionalidade do valor da hora trabalhada, não
podendo ser inferior a quatro e superior a doze horas de trabalho.

Art. 3º A Gratificação de Serviço Voluntário será paga no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais) por cota de serviço voluntário efetivamente prestado.

Parágrafo único. A fração de hora trabalhada igual ou superior a 30 (trinta) minutos
será computada como sendo de uma hora.

Art. 4º O limite de cotas de Serviço Voluntário será de até:

I - 25.000 (vinte e cinco mil) cotas mensais para a Polícia Militar do Distrito Federal;

I - trezentas mil cotas anuais para a Polícia Militar do Distrito Federal; (Inciso
alterado(a) pelo(a) Decreto 40207 de 30/10/2019)

II - 120.000 (cento e vinte mil) cotas anuais para o Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal.

Parágrafo único. As concessões das cotas previstas neste artigo devem ser precedidas
de manifestação das áreas competentes acerca da disponibilidade orçamentária e
financeira.

Art. 5º A autorização dos quantitativos a serem empregados, dentro dos limites
anterior, será definido à critério dos Comandantes Gerais de cada Corporação
devendo observar a existência de disponibilidade orçamentária.

Art. 6º Os Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal fixarão as normas complementares necessárias à aplicação deste
Decreto.

Art. 7º Aplicam-se as disposições estabelecidas pelo Decreto nº 23.101, de 12 de
julho de 2002, às consignações em folha de pagamento dos militares do Distrito
Federal.

Art. 7º Aplicam-se as disposições estabelecidas pelo Decreto nº 28.195, de 16 de
agosto de 2007, às consignações em folha de pagamento dos militares do Distrito
Federal. (Artigo alterado(a) pelo(a) Decreto 40207 de 30/10/2019)

Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Revogam-se o Decreto nº 24.619, de 26 de maio de 2004 e as demais
disposições em contrário."

Atualmente o Ministério da Economia, responsável pela administração e gerenciamento do
programa SIGEPE, que administra as folhas de pagamento no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar
do Distrito Federal e da Polícia Militar do Distrito Federal, define a parametrização da rubrica da
Gratificação de Serviço Voluntário como de caráter tributável, contudo sem que faça parte da base de
cálculo da gratificação natalina, férias e demais direitos pecuniários.

A retribuição pecuniária do serviço voluntário, no âmbito da Polícia Rodoviária Federal, possui
caráter indenizatório, conforme se abstrai da Lei n.º 13.712, de 24 de agosto de 2018, in verbis:

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/9830052d3f0940799fcdb101942966c4/exec_dec_40207_2019.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/41763/exec_dec_23101_2002_rep.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/55553/exec_dec_28195_2007.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/9830052d3f0940799fcdb101942966c4/exec_dec_40207_2019.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/44880/exec_dec_24619_2004.html
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"Art. 1º Fica instituída indenização, de caráter temporário e emergencial, a ser
concedida ao integrante da carreira de Policial Rodoviário Federal que,
voluntariamente, deixar de gozar integralmente do repouso remunerado de seu
regime de turno ou escala.

(...)

Art. 4º A indenização de que trata o art. 1º desta Lei:

I – não será sujeita à incidência de imposto sobre a renda de pessoa física e de
contribuição previdenciária;

II – não será incorporada ao subsídio do servidor; e

III – não poderá ser utilizada como base de cálculo para outras vantagens, sequer
para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria ou de pensão por morte."

No âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal a retribuição pecuniária recebeu o mesmo
tratamento indenizatório, Lei Distrital n.º 6.261, de 29 de janeiro de 2019:

"Art. 1º Esta Lei cria o serviço voluntário, no âmbito da administração direta do
Distrito Federal, vinculado à Polícia Civil do Distrito Federal, como medida de
racionalização, eficiência e economicidade na gestão do efetivo policial civil do Distrito
Federal para o fortalecimento das atividades de investigação criminal e de polícia
judiciária.

(...)

Art. 3º A indenização pelo serviço voluntário:

I - não se sujeita à incidência de imposto sobre a renda de pessoa física e de
contribuição previdenciária;

II - não é incorporada ao subsídio do servidor;

III - não pode ser utilizada como base de cálculo para outras vantagens, inclusive
para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria ou de pensão por morte."

O mesmo tratamento foi dispensado no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública
do Distrito Federal, conforme se abstrai da Lei Distrital n.º 6.374, 12 de setembro de 2019:

"Art. 1º Fica instituído o serviço voluntário, na administração direta do Distrito
Federal, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, a
ser concedido aos integrantes da carreira Execução Penal do Distrito Federal.

(...)

Art. 3º A indenização por serviço voluntário:

I - não se sujeita à incidência de imposto sobre a renda de pessoa física e de
contribuição previdenciária;

II - não é incorporada à remuneração do servidor;

III - não pode ser utilizada como base de cálculo para outras vantagens, inclusive
para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria ou de pensão por morte;"

Como se pode abstrair das legislações citadas acima, sistematicamente o poder público tem
conferido o efeito indenizatório à contrapartida pecuniária devida aos servidores públicos que,
durante seu período de folga, se voluntariam para prestarem serviços extraordinários, contudo o
mesmo tratamento não está sendo dispensado em relação aos militares do Distrito Federal, apesar
de haver lei plenamente em vigor concedendo esse mesmo tratamento à Gratificação de Serviço
Voluntário dos militares.

Em 2019 este Deputado aprovou emenda ao Projeto de Lei nº 111/2019, aprovado e
convertido na Lei Distrital n.º 6.333, de 17 de julho de 2019, para isentar do imposto de renda a
gratificação de serviço voluntário paga aos militares do Distrito Federal, contudo, apesar da lei estar
plenamente em vigor e sem qualquer questionamento judicial, os órgãos públicos não estão
cumprindo o disposto na norma, sem, contudo, ter o devido amparo judicial para afastar a sua
aplicabilidade.

LEI Nº 6.333, DE 17 DE JULHO DE 2019

"Art. 1º Fica instituído o serviço voluntário no âmbito da Secretaria de Estado de
Segurança Pública do Distrito Federal, gratificado com verba de natureza indenizatória
e eventual a ser concedida aos servidores da Subsecretaria do Sistema de Defesa
Civil que, voluntariamente, no período de gozo do repouso remunerado, se
apresentem ao serviço.

(...)
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Art. 2º A indenização pelo serviço voluntário:

I - não se sujeita à incidência de imposto sobre a renda de pessoa física e de
contribuição previdenciária;

II - não é incorporada à remuneração do servidor;

III - não pode ser utilizada como base de cálculo para outras vantagens, inclusive
para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria ou de pensão por morte.

Parágrafo único. O disposto no inciso I estende-se ao Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal e à Polícia Militar do Distrito Federal.

A gratificação de serviço voluntário paga aos militares do Distrito Federal é paga em valor
único, independente do cargo, nos termos do art. 3º do Decreto Distrital nº 39.627, de 11 de janeiro
de 2019, afastando, portanto, o caráter de remuneração por hora extra, posto que esta é
paga proporcionalmente às horas trabalhadas e ao salário do servidor.

Ao mesmo tempo que a gratificação é considerada para fins de tributação do imposto de
renda, ela está integrando a base de cálculo da gratificação natalina, das férias e dos demais direitos
pecuniários dos militares do Distrito Federal.

Pelo exposto, solicito, no prazo de 15 dias, manifestação acerca do não cumprimento da Lei
nº 6.333/2019, quanto à isenção do imposto de renda da Gratificação de Serviço Voluntário paga aos
militares do Distrito Federal, bem como o entendimento quanto à sua natureza jurídica, posto que
está havendo tributação, portanto considerando a gratificação como remuneratória, sem, contudo,
estar havendo a sua devida incidência na gratificação natalina, férias e demais direitos pecuniários
dos militares. 

Desde já agradeço e coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos que se façam
necessários (3348-8142).

 

Atenciosamente,

 

ROOSEVELT VILELA

Deputado Distrital

 

À Sua Excelência
Cel QOBM/Comb. Rogério Alves Dutra
Comandante-Geral
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
SAM Lote D Módulo E - CEP 70620-000 – Brasília/DF
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