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Apresentação

 
A Diretoria de Assuntos Jurídicos do Sindifisco Nacional apre-
senta a cartilha sobre a execução da Contribuição Previden-
ciária Social sobre 1/3 de férias, com o objetivo de ampliar os 
recursos de informação aos filiados. 

Neste material, o Jurídico traz esclarecimentos detalhados so-
bre os três mandados de segurança impetrados pela entida-
de, bem como informações dos cumprimentos de sentença. 
A cartilha se baseia em dúvidas frequentes dos exequentes e 
visa deixar todos a par dos acontecimentos e das providências 
dedicadas aos processos.

A Diretoria de Assuntos Jurídicos tem acompanhado de per-
to a atuação dos escritórios contratados e investido esforços 
para que os cumprimentos de sentença tenham regular se-
guimento. Os envolvidos serão informados por meio dos ca-
nais de comunicação, especialmente, o site (www. sindifisco-
nacional.org.br), por meio do Portal do Jurídico e pelo telefone 
do Departamento Jurídico (61 3218-5200).

Vale ressaltar que os Auditores-Fiscais filiados ao Sindifisco 
Nacional podem receber pelo WhatsApp informações atua-
lizadas sobre as principais ações judiciais. Para isso, é preci-
so salvar nos contatos o número (61) 99921-0303 com o nome 
“Jurídico Informa” e enviar uma mensagem com o nome 
completo e a Delegacia Sindical a qual é vinculado. Esse novo 
meio de comunicação é apenas para que os filiados recebam 
informações. Funciona como uma lista de transmissão, em 
sentido único.
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Introdução

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-
curso Especial nº 593.068 (Repercussão Geral) que sobre esta 
parcela não incide a contribuição previdenciária.

O Sindifisco Nacional possui algumas ações cujo pleito é a não 
incidência da contribuição previdenciária sobre o terço cons-
titucional de férias. A ações foram propostas em 2000, 2005, 
2007 e 2010. Todas foram julgadas procedentes, em razão do 
posicionamento do Supremo Tribunal Federal formado no jul-
gamento da Repercussão Geral.

Em razão do quantitativo de decisões favoráveis e consideran-
do que a matéria é incontroversa, a Procuradoria da Fazenda 
Nacional apresentou proposta de acordo ao Sindifisco Nacio-
nal, sem aplicação de deságio e com a alternativa de concor-
dância prévia da Fazenda Nacional, visando a maior agilidade 
e conclusão dos processos com a expedição dos requisitórios.

A última ação a transitar em julgado, em 2021, igualmente 
com decisão favorável, foi a ação ordinária proposta em 2010, 
que também foi alvo de acordo celebrado com a Fazenda Na-
cional na 14ª Vara Federal do Distrito Federal. Os termos do 
acordo foram mantidos, englobando a nova ação.

O juízo da 14ª Vara Federal intimou a União para apresentar as 
fichas financeiras. Após o cumprimento da obrigação, o Sindi-
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fisco Nacional vai disponibilizar a ação no Sistema de Adesão 
às Ações de Execução (SADE). As adesões terão início ainda 
em 2022, conforme os parâmetros definidos no acordo.

Diretoria de Assuntos Jurídicos 

SINDIFISCO NACIONAL
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PERGUNTAS
E RESPOSTAS

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

Podem participar os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Bra-
sil, ativos e aposentados, que tiverem desconto do terço constitu-
cional de férias em seus contracheques.

A depender do período de incidência do PSS sobre o 1/3 de 
férias, o beneficiário poderá executar um dos títulos do Sindi-
fisco Nacional.

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 reconhe-
ceu ser indevido o desconto do terço constitucional de férias 
e promoveu adequação nos seus sistemas de gestão de pes-
soas e de folha de pessoal. 

1

2
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3
Qual a situação atual da ação do PSS sobre 1/3 de 
férias?

A Procuradoria da Fazenda Nacional e o Sindifisco Nacional 
realizaram acordo para pagamento dos valores sem deságio 
aos filiados ao Sindifisco Nacional.

Para melhor sistemática dos trabalhos, o sindicato iniciou as 
providências para protocolo e expedição das requisições de pa-
gamento dos filiados que figuraram no rol no MS 2007, primei-
ro título que transitou em julgado, uma vez que este processo 
já se encontrava na Central de Cumprimento de Julgados (CCJ).

Com a evolução do acordo, o Sindifisco Nacional está em fase 
preparatória para o cumprimento de sentença dos outros títu-
los executivos, ao longo de 2022.

Também como resultado do acordo, os cumprimentos de sen-
tença, quando ajuizados, terão como prazo para conclusão até 
36 meses, considerando a expedição das requisições de paga-
mento aos interessados.

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 desenvolvida 
exclusivamente para facilitar o ingresso em ações judiciais 
(https://www.sindifisconacional.org.br/execucoes).

Nela, os herdeiros e demais interessados não filiados pode-
rão ler as cartilhas para verificar as ações judiciais das quais 

4



10

podem participar.

 Os documentos para habilitação dos herdeiros nos cumpri-
mentos de sentença serão disponibilizados pelos escritórios 
de advocacia, por meio de canais exclusivos de atendimento. 
A comunicação direta com os escritórios de advocacia patro-
nos proporciona redução no tempo de processamento das 
informações. Os beneficiários poderão contatar o Departa-
mento Jurídico para orientações gerais. Em seguida, serão 
encaminhados para atendimento junto aos escritórios res-
ponsáveis para análise e disponibilização de documentos. 
Desde logo, a sugestão é que os herdeiros se adiantem e re-
únam a seguinte documentação:

Se houver inventário em andamento: 
a. Cópia da certidão de óbito;
b. Cópia da certidão de casamento de Auditor-Fiscal, se houver;
c. Cópia do termo de inventariante e das primeiras declara-
ções do inventário;
d. RG e CPF de todos os herdeiros. 

Se o inventário já estiver encerrado: 
a. Cópia da certidão de óbito;
b. Cópia da certidão de casamento de Auditor-Fiscal, se houver;
c. Cópia do formal de partilha com detalhamento do que 
cabe aos herdeiros;
d. RG e CPF de todos os herdeiros.

Se inexistir inventário: 
a. Cópia da certidão de óbito;
b. Cópia da certidão de casamento de Auditor-Fiscal, sse houver;
c. Declaração de inexistência de bens com o nome de todos 
os herdeiros (assinatura com firma reconhecida de todos os 
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7
Há risco de honorários de sucumbência na fase de 
cumprimento de sentença/execução?

Em regra, todos os processos judiciais envolvem riscos e vari-
áveis, inclusive de custas sucumbenciais. Por isso, apesar de 

herdeiros);
d. RG e CPF de todos os herdeiros.

5
O cumprimento de sentença/execução será 
promovido pelo Sindifisco Nacional?

O cumprimento de sentença está sob o patrocínio dos escri-
tórios Azevedo Sette Advogados Associados e Marcelo Jaime 
& Advogados Associados, com acompanhamento contínuo 
do setor de execuções do Departamento Jurídico do Sindifis-
co Nacional.

6
Qual o valor dos honorários advocatícios?

Os honorários advocatícios que deverão ser pagos aos patro-
cinadores dos cumprimentos de sentença contratados pelo 
Sindifisco Nacional foram fixados no percentual de 6% inci-
dentes sobre o valor bruto do crédito auferido, sendo 5% para 
os escritórios patronos e 1% para o fundo de execuções. Os 
honorários de êxito serão quitados pelos beneficiários apenas 
quando for efetivado o recebimento dos precatórios. Para os 
não filiados e herdeiros, o percentual será de 9%, sendo 6% 
para os escritórios e 3% para o fundo de execuções.
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Diante do falecimento do Auditor-Fiscal, quem terá 
direito a receber o valor do crédito de restituição do 
IR que incidiu sobre o abono de permanência?

Na hipótese de falecimento do Auditor, ativo ou aposentado, 
o crédito transfere-se aos sucessores. Estes poderão requerer 
o cumprimento de sentença ou a habilitação dos herdeiros. 
Nesse último caso, quando o falecimento tenha ocorrido após 
o ajuizamento.

9
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-mí-

haver decisão de mérito favorável, mantém-se cautelosa aná-
lise técnica também na fase de cumprimento de sentença, 
sobretudo em razão da ação rescisória proposta pela União.

Vale destacar que, em se tratando de acordo judicial, as chan-
ces de condenação em sucumbência são muito reduzidas, 
haja vista a anuência prévia do executado nos cumprimentos 
de sentença.

Por outro lado, em caso de desistência, dependendo da fase 
processual, os beneficiários poderão ser condenados ao ônus 
de sucumbência.
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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 dos títulos judiciais já formados em favor da categoria.

Isso porque o título judicial coletivo formado por meio da re-
presentação extraordinária do Sindifisco beneficia, indistinta-
mente, todos os integrantes da categoria. 

Todavia, destaca-se que a grande maioria dos Auditores-Fis-
cais egressos da Secretaria da Receita Previdenciária já rece-
beram seus créditos. Para estes, recomenda-se que consultem 
o Departamento Jurídico sobre ação em curso ou créditos já 
recebidos, a fim de evitar litispendência.

Posso promover o cumprimento de sentença/
execução por outra entidade representativa da 
classe?

Nenhuma outra entidade pode promover em seu nome os cum-
primentos de sentença/execução com base no título judicial for-
mado na ação do PSS sobre 1/3 de férias. No entanto, algumas 
entidades seguem indicando os serviços de escritórios de advo-
cacia que não são avalizados pelo Sindifisco Nacional. 

10
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nimos, possibilitando o pagamento por meio de requisições 
de pequeno valor (RPV), modalidade em que não há a neces-
sidade de previsão orçamentária.
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Apesar de ser uma faculdade dos interessados contratar por 
meio de outra entidade ou escritório desconhecido, recomen-
da-se que o cumprimento de sentença/execução seja promo-
vido pelos escritórios que mantêm vínculo com o Sindifisco, 
uma vez que todos os serviços advocatícios de prestadores 
indicados pela Diretoria de Assuntos Jurídicos estão subme-
tidos à criteriosa análise de condições técnicas e operacionais 
para condução das ações. 

Por fim, vale ressaltar que o acordo proposto na ação abrange 
tão somente os escritórios autorizados pelo Sindifisco Nacional.






