
 

 

 

FES: Não há passivo de 3 bilhões 

FES DIVERGE DOS VALORES APRESENTADOS PELO GOVERNO E AFIRMA QUE O CUSTO DO 

PASSIVO COM LICENÇA ESPECIAL E INCREMENTO ANUAL NÃO SÃO VERDADEIROS 

 

O Governo divulgou na imprensa que se propõe a zerar passivo de R$ 3 bilhões em licença 

especial. Em estudo preliminar ao a assessoria econômica do Fórum dos Servidores – FES chegou a 

outros números. 

 

1. O passivo efetivo é de R$ 378 milhões e corresponde ao pagamento em pecúnia para 

Servidores aposentados, e a ex-servidores que tiveram seus vínculos rompidos por 

exoneração ou falecimento. 

 

2. O chamado passivo iminente, Servidores que estão em abono permanência, ou seja, já têm 

condições de se aposentar, mas optaram por continuar em atividade, podem usufruir a licença 

especial enquanto ainda em atividade, não sendo necessário o pagamento. Mas, se 

transformado em pecúnia o valor pode chegar a R$ 380 milhões. 

 

3. Se considerarmos o passivo atual e o chamado passivo iminente, o valor pode chegar a R$ 

758 milhões. 

 

 

4. Há um total de 116.834 licenças que não foram usufruídas por Servidores que estão na ativa. 

O Governo contabiliza dívida no equivalente ao pagamento em pecúnia e calcula passivo de 

R$ 2,2 bilhões para esse conjunto de Servidores; 

 

5. Os Servidores ativos podem, e devem usufruir o seu direito tirando as licenças, a prática 

demonstra que o gasto com a cobertura dessas licenças é bem menor, isto porque a 

substituição de Servidores ocorre praticamente só para os Professores docentes e que 

representam 44% do total dos cargos no Poder Executivo. Portanto, estimamos que os valores 

para substituir os aproximadamente 35 mil Professores com jornada de 20 horas - e que tem 

em média 1,45 licença especial (4,4 meses) para usufruir - teriam um custo de R$ 552 milhões, 

montante muito abaixo dos R$ 2,2 bilhões apresentados pelo Governo.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
  

 
LICENÇA ESPECIAL - CÁLCULO DE IMPACTO DO GOVERNO 

        

Descrição 
Passivo atual 

Passivo 
atual Passivo atual  

Passivo 
iminente 

TOTAL 
(passivo 
atual e 
iminente) 

Demais 
Servidores 

(aposentado
s) 

(vínculo 
rompido) Total   

Número de 
Servidores 
com direito à 
licença 8.337 1.659 9.996 4.762 14.758 80.828 

Total de 
licenças 13.768 2.445 16.213 10.481 26.694 116.834 

Média de 
licenças por 
Servidor 1,65 1,47 1,62 2,20 1,81 1,45 

Valor das 
licenças 

344.000.000,
00 

12.000.000,
00 

378.287.192,
87 

379.464.943,
62 

757.752.1
36 

2.173.695.526,
92 

valor das 
licenças 24.985,47 4.907,98 23.332,34 36.205,03 28.386,61 18.604,99 

valor médio 
das licenças 8.328,49 1.635,99 7.777,45 12.068,34 9.462,20 6.201,66 

aposentado - servidores aposentados nos últimos 5 anos e que não usufruíram do 
benefício quando na ativa e tem direito a indenização por pecúnia;  
vínculo rompido, Servidores que já não tem mais vínculo com o Estado e 
saíram nos últimos 5 anos por exoneração, falecimento;   
iminente - Servidores que estão em abono permanência, ou seja, já têm condições de 
se aposentar, mas optaram por continuar em atividade.  
demais Servidores - 
Servidores que estão na ativa      
 

 

 LICENÇA ESPECIAL - CÁLCULO DE IMPACTO DO FES 

        

Descrição 

Passivo 
atual 

Passivo 
atual 

Passivo 
atual 

Passivo 
iminente 

TOTAL 
(passivo 
atual e 
iminente) 

Demais 
Servidores 

(aposentad
os) 

(vínculo 
rompido) Total (possível) 

Número de Servidores 
com direito à licença 8.337 1.659 9.996 4.762 14.758 35.000 

Total de licenças 13.768 2.445 16.213 10.481 26.694 50.750 

Média de licenças por 
Servidor 1,65 1,47 1,62 2,20 1,81 1,45 

Valor das licenças 
344.000.00
0,00 

12.000.000,
00 

378.287.19
2,87 

379.464.943
,62 

757.752.
136 

551.906.25
0,00 

valor das licenças 24.985,47 4.907,98 23.332,34 36.205,03 
28.386,6
1 10.875,00 

valor médio das 
licenças 8.328,49 1.635,99 7.777,45 12.068,34 9.462,20 2.500,00 

 

 

 

 

 



 

INCREMENTO ANUAL PARA OS PRÓXIMOS ANOS 

GOVERNO CALCULA EM R$ 385 MILHÕES, FES ESTIMA ENTRE R$ 251 A R$ 45 MILHÕES 

Segundo o Governo, com base na média de licenças especiais, o custo anual para os anos 

seguintes é de R$ 385 milhões caso não seja aprovada a extinção da licença. 

A assessoria econômica do FES realizou os cálculos com base no perfil de tempo de serviço 

prestados e a ser prestados pelos Servidores e concluiu que se for pago todas as licenças em pecúnia 

o valor chega a R$ 251 milhões, mas o custo efetivo de substituição - se for realizada gestão para o 

Servidor usufruir a licença -  é estimada em R$ 45 milhões, segue considerações sobre os cálculos: 

1. O tempo médio trabalhado e a trabalhar do Servidor Civil é de 24,4 anos, do Militar é 26,8 

anos; 

2. O número médio de licenças a conceder para os próximos 24/26 anos é de 2,44 e 2,68 

licenças respectivamente; 

3. Para esse perfil, o número médio anual de licenças é de 5% do total de Servidores  

 

Descrição 

TEMPO DE 
ESTADO 

TEMPO 
P/APOSENTAR TOTAL CARREIRA 

Civis Militar Civis Militar Civis Militar 

Tempo de Estado 
(ano) 9,2 12,5 15,2 14,3 24,4 26,8 

Tempo de Estado 
(mês) 110,4 150 182,4 171,6 292,8 321,6 

Quantidade de 
Licença  0,92 1,25 1,52 1,43 2,44 2,68 

Meses 6 6 6 6 6 6 

quantidade Licença 
(meses) 5,52 7,5 9,12 8,58 14,64 16,08 

% de licença  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

 

4. O custo anual - se todas as licenças fossem pagas em pecúnia - foi estimada pela assessoria 

econômica do FES em R$ 251 milhões; 

5. O custo anual - considerando o uso do benefício em licenças – foi estimada em R$ 52 milhões.  

Descrição Pecúnia Total Substituição 

Total Servidores 135.000 135.000 

5% ano de licenças 6.750 2.970 

quantidade licença 1,00 1,00 

quantidade de 
meses 6,00 6,00 

valor médio mensal 6.201,66 2.900,00 

valor anual 251.167.230,00 51.678.000,00 

 

Cid Cordeiro Silva, Economista, Assessor da APP, SindSaúde, Sindjus 

FES – Fórum das Entidades Sindicais 

Curitiba, 03 de setembro de 2029. 


