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Apresentação

A Diretoria Jurídica do Sindifisco Nacional apresenta a 
cartilha sobre a execução da Contribuição Previdenciária 
Social sobre 1/3 de férias, com o objetivo de ampliar as 
fontes de informação disponíveis aos filiados. 

Neste material, o Jurídico traz esclarecimentos detalhados 
sobre o Mandado de Segurança nº 2007.34.00.009097-1, 
que transitou em julgado em 17 de outubro de 2017, bem 
como informações dos cumprimentos de sentença. A carti-
lha se baseia em dúvidas frequentes dos exequentes e tem 
o objetivo de deixar todos os beneficiários a par dos aconte-
cimentos e das providências dedicadas aos processos.

A Diretoria Jurídica tem acompanhado de perto a atu-
ação dos escritórios contratados e investido esforços 
para que os cumprimentos de sentença tenham regu-
lar seguimento. Os envolvidos serão informados sobre 
o andamento dos processos por meio dos canais de in-
formação do Sindifisco, especialmente o site (www.sin-
difisconacional.org.br), o WhatsApp (61) 3218-5200 e o 
e-mail juridico@sn.org.br.
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O Adicional de Férias previsto nos artigos 61, inciso VII, e 
76 da Lei nº 8.112/90, por sua natureza indenizatória, não 
compõe a base de cálculo dos proventos de aposentadoria. 
Por essa razão, o Judiciário reconheceu no julgamento do RE 
593.068 (Repercussão Geral) que sobre esta parcela não in-
cide a contribuição previdenciária. 

O mandado de segurança impetrado em março de 2007 
pelo Unafisco Sindical pleiteou que a União se abstivesse de 
descontar as contribuições para o Programa de Seguridade 
Social dos Servidores Públicos (PSS) incidente sobre o Adi-
cional de Férias (terço constitucional).

O pedido de liminar foi negado, o que provocou a inter-
posição de recurso, que foi provido pelo Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região para conceder a antecipação dos efeitos 
da tutela e obstar a incidência do PSS sobre o 1/3 de férias.

Posteriormente, a sentença proferida pelo juiz federal sub-
stituto da 13ª Vara Federal definiu a concessão da segurança 
e a suspensão da exigibilidade dos descontos questionados, 
confirmando a decisão antecipatória do TRF1, extinguindo o 
processo com resolução do mérito. Inconformada, a União 
interpôs recurso de apelação para o Tribunal Regional Fed-
eral da 1ª Região. 

O Tribunal, por sua vez, negou provimento ao recurso da 
União, considerando legítima a incidência da correção mon-
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etária desde o recolhimento indevido. Além disso, determinou a 
aplicação da taxa SELIC com o afastamento dos juros de mora, 
diante da impossibilidade de cumulação.  Em 17 de outubro de 
2017, o processo transitou em julgado.

A partir daí, iniciou-se o procedimento para habilitação de todos 
os beneficiários da ação, com envio de cartas para todos os fili-
ados oriundos da Secretaria da Receita Fazendária, que haviam 
usufruído férias após março de 2007.

O Departamento Jurídico já recepcionou mais de 5 mil documen-
tos de beneficiários da ação. Os cálculos dos interessados já foram 
enviados aos escritórios de contabilidade, revisados e atualizados, 
utilizando os parâmetros estabelecidos no título judicial.

Atualmente, a Diretoria Jurídica está preparando os grupos de ex-
ecução para liberação aos escritórios, no aguardo tão somente da 
definição do Tema 985, que trata da natureza jurídica da parcela do 
terço constitucional. Por prudência, o Jurídico tem acompanhado 
e estudado o assunto junto aos escritórios contratados, avaliando 
possíveis riscos frente à nova definição do Supremo Tribunal.

Tão logo a matéria esteja consolidada, o Jurídico noticiará os 
próximos passos no tocante à liberação dos grupos de execução 
para protocolo.

Diretoria Jurídica  
Sindifisco Nacional



Quem pode participar da execução do PSS sobre 1/3 
de férias?

Podem participar da execução do PSS os Auditores-
-Fiscais da Receita Federal do Brasil ativos e aposen-
tados que tiveram desconto do terço constitucional de 
férias em seus contracheques a partir de 2007.

Tenho descontos do terço constitucional de férias em 
períodos anteriores a 2007. Por que meus cálculos são 
somente a partir de 2007?

Os cálculos começaram em 2007, porque o título exe-
cutivo que é objeto das ações de cumprimento de 
sentença é originário de um mandado de segurança. A 
natureza jurídica desse remédio constitucional não per-
mite que se requeiram verbas de períodos anteriores ao 
ajuizamento da ação. Portanto, só é permitido requerer 
verbas após a data da impetração, que, nesse caso, é 20 
de março de 2007.
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Então, como poderei requerer esses períodos 
anteriores a 2007?

O Sindifisco Nacional aguarda o trânsito em julgado de 
outro mandado de segurança que foi ajuizado no ano 
de 2000, para requerer os períodos anteriores a 2007. 

Verifiquei que meus cálculos e de alguns colegas vão 
até 2012. Essa regra é geral?

Sim. Em 2012, foi publicada a Lei nº 12.688, que em 
seu artigo 4º, § 1º, inciso X, excluiu expressamente o 
terço constitucional de férias da base de incidência da 
contribuição social para o PSS. Dessa forma, a partir 
da vigência da lei, a União reconheceu ser indevido o 
desconto do terço constitucional de férias e promoveu 
adequação nos seus sistemas de gestão de pessoas e 
de folha de pessoal. 
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Gostaria de saber se ainda é possível enviar a minha 
documentação para fazer parte do cumprimento de 
sentença/execução do PSS?

Sim. Todos os filiados que cumulem as condições para cobrar 
a contribuição previdenciária deduzida indevidamente po-
derão requerer seu direito por meio de cumprimento de sen-
tença do julgado, sob o acompanhamento do Sindifisco. Para 
isso, devem solicitar a documentação (termo de autorização 
e procuração) pelo endereço de e-mail doc.execucao@sn.org.
br. Após o preenchimento e assinatura dessa documentação, 
o filiado deverá enviá-la para o mesmo endereço de e-mail. O 
Departamento Jurídico do Sindifisco Nacional analisará toda 
a documentação enviada. Se estiver tudo correto, serão feitos 
os cálculos para que os escritórios de advocacia responsáveis 
possam ajuizar as ações judiciais. Importante informar que o 
pagamento para a realização dos cálculos será feito por meio 
de desconto em contracheque. A Diretoria Jurídica, muito em 
breve, oferecerá recursos no site do Sindifisco Nacional, para 
acompanhamento direto das ações pelos seus beneficiários. 
Além disso, disponibilizará uma nova ferramenta para que os 
filiados possam obter os termos de autorização e procura-
ções na forma eletrônica, com a possibilidade de fazer upload 
de toda a documentação necessária, proporcionando assim 
maior celeridade na coleta dos documentos e, consequente-
mente, no ajuizamento das ações. 
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Como ficará a situação dos herdeiros de Auditores que 
tenham falecido?

 O Sindifisco Nacional disponibiliza aos herdeiros dos Audito-
res-Fiscais e seus pensionistas uma plataforma desenvolvi-
da exclusivamente para facilitar o ingresso em ações judiciais 
(https://www.sindifisconacional.org.br/execucoes). Nela, os 
herdeiros e demais não filiados deverão ler as cartilhas para ve-
rificar as ações judiciais nas quais pode ser incluídos. Depois, é 
preciso fazer o cadastro para que a procuração e o termo de au-
torização sejam gerados automaticamente. Outros documen-
tos serão solicitados pelos escritórios de advocacia, por meio 
de canais exclusivos de atendimento, informados juntamente 
com o protocolo. Dessa forma, os documentos não mais serão 
enviados ao Departamento Jurídico do Sindifisco. A comuni-
cação direta com os escritórios de advocacia patronos propor-
ciona redução no tempo de processamento das informações e 
análise de documentação. O Departamento Jurídico encami-
nhará aos escritórios os documentos encaminhados anterior-
mente para que sejam analisados e as habilitações/execuções 
protocoladas. Desde logo, sugere-se que os herdeiros se adian-
tem e reúnam a seguinte documentação:

6
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Se houver inventário em andamento: 
• Cópia da certidão de óbito;
• Cópia da certidão de casamento do Auditor-Fiscal, se houver;
• Cópia do termo de inventariante e das primeiras declarações 

do inventário;
• RG e CPF de todos os herdeiros. 

Se o inventário já estiver encerrado: 
• Cópia da certidão de óbito;
• Cópia da certidão de casamento do Auditor-Fiscal, se houver;
• Cópia do formal de partilha com detalhamento do que cabe 

aos herdeiros;
• RG e CPF de todos os herdeiros.

Se inexistir inventário: 
• Cópia da certidão de óbito;
• Cópia da certidão de casamento do Auditor-Fiscal, se houver;
• Declaração de inexistência de bens com o nome de todos os 

herdeiros (assinatura com firma reconhecida de todos os her-
deiros)

•  RG e CPF de todos os herdeiros
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O cumprimento de sentença/execução será 
promovido pelo Sindifisco Nacional?

O cumprimento de sentença está sob o patrocínio 
dos escritórios Azevedo Sette Advogados Associa-
dos e Marcelo Jaime & Advogados Associados, com 
acompanhamento contínuo do setor de execuções 
do Departamento Jurídico do Sindifisco Nacional.
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Qual o valor dos honorários advocatícios?

Os honorários advocatícios que deverão ser pagos 
aos patrocinadores dos cumprimentos de sentença, 
contratados pelo Sindifisco Nacional, foram fixados 
no percentual de 6% incidentes sobre o valor bru-
to do crédito auferido, sendo 5% para os escritórios 
patronos e 1% para o fundo de execuções. Os ho-
norários de êxito serão quitados pelos beneficiários 
apenas quando for efetivado o recebimento dos 
precatórios. Para os não filiados, o percentual será 
de 8%, sendo 5% para os escritórios e 3% para o fun-
do de execuções. Para os herdeiros, os honorários 
serão de 10%.
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Qual a data limite para ajuizamento do cumprimento de 
sentença?

Nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, 
a pretensão executória prescreve no mesmo prazo da ação 
de conhecimento, contado da data do trânsito em julgado. 
As ações de obrigação de fazer em face da União possuem 
prazo prescricional de cinco anos, portanto, igual prazo se 
aplica à pretensão executória. Como o trânsito em julgado 
na ação ocorreu em 17 de outubro de 2017, o prazo limite 
para o ajuizamento de cumprimento de sentença é 17 de 
outubro de 2022.
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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 
variáveis, inclusive de custas sucumbenciais. Por isso, ape-
sar de haver decisão de mérito favorável, mantém-se cau-
telosa análise técnica também na fase de cumprimento de 
sentença, sobretudo em razão da ação rescisória proposta 
pela União. Vale destacar que, em caso de desistência, de-
pendendo da fase processual, também haverá ônus de su-
cumbência para os filiados.

9



13

Qual o prazo para receber os valores do PSS, após o 
ajuizamento do cumprimento de sentença/execução?

Estima-se que o prazo para recebimento dos créditos ocorra 
dentro de aproximadamente dois anos após o ajuizamento, 
já que os valores pleiteados são inferiores a sessenta salários 
mínimos, possibilitando o pagamento por meio de requisi-
ções de pequeno valor (RPV), modalidade em que não há a 
necessidade de previsão orçamentária prévia.

Os egressos da carreira de Auditoria Fiscal da Previdência 
Social poderão participar do cumprimento de sentença/
execução?

Sim. Tanto os egressos da Secretaria da Receita Federal 
quanto os egressos da Secretaria da Receita Previdenciária 
poderão se valer do título judicial formado a partir no man-
dado de segurança nº 2007.34.00.009097-1. Isso porque 
o título judicial coletivo formado por meio da representa-
ção extraordinária da entidade beneficia, indistintamente, 
todos os integrantes da classe.
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Posso promover o cumprimento de sentença/execução por 
outra entidade representativa da classe?

Nenhuma outra entidade pode promover em seu nome os 
cumprimentos de sentença/execução com base no título ju-
dicial formado na ação do PSS sobre 1/3 de férias. No en-
tanto, algumas entidades seguem indicando os serviços de 
escritórios de advocacia que não são avalizados pelo Sindi-
fisco Nacional. Apesar de ser uma escolha dos interessados, 
recomenda-se que o cumprimento de sentença/execução 
seja promovido pelos escritórios que mantêm vínculo com 
o Sindifisco, uma vez que todos os serviços advocatícios de 
prestadores indicados pela Diretoria Jurídica se dão com su-
porte em criteriosa análise de condições técnicas e operacio-
nais dos mesmos.
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