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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

3VAFAZPUB
3ª Vara da Fazenda Pública do DF

Número do processo: 0707456-02.2021.8.07.0018

Classe judicial: AÇÃO CIVIL COLETIVA (63)

AUTOR: SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL - SINDIFISCO-
DF

REU: DISTRITO FEDERAL

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auditores da Receita do
Distrito Federal – Sindifisco/DF contra o Distrito Federal.

Relata que a Administração Pública “tem reduzido o valor percebido pelos servidores a
título de Abono de Permanência do cômputo do Adicional de Férias e do Décimo Terceiro
Salário, desconsiderando os efeitos da natureza remuneratória desse benefício, em virtude
de, sobretudo, nele incidir tributação”.

Menciona ato administrativo do Poder Executivo Federal, por meio do qual foi salientada a
natureza remuneratória do abono de permanência e da gratificação natalina.

Argumenta que no REsp repetitivo n. 1192556/PE o abono de permanência foi classificado
como remuneratório por conferir acréscimo patrimonial ao beneficiário e configurar fato
gerador do imposto de renda, dando margem à incidência do Abono de Permanência sob a
base de cálculo da Gratificação e do Adicional de Férias.

No seu entendimento, o abono de permanência possui natureza remuneratória, motivo pelo
qual deve incidir no cálculo da Gratificação Natalina e do Terço de Férias.

Frisa que “o Abono de Permanência, este consiste em benefício pecuniário concedido ao
servidor que opte por permanecer em atividade, mesmo após cumprir todos os requisitos da
Emenda Constitucional nº 41/2003 para a aposentadoria voluntária, a fim de estimular a
permanência do servidor nos quadros da Administração, devolvendo-se parcela de valor
equivalente à contribuição para a remuneração”. Assim, sustenta que o abono integra o
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vencimento e detém caráter permanente, ainda que seja suprimido no futuro, pelo advento da
inatividade.

Acentua que o caráter permanente do Abono Permanência está ligado ao fator tempo como
causa do seu pagamento, e não em função de outras condições de trabalho que dependem da
averiguação de elementos subjetivos e situacionais, como é o caso de adicionais
ocupacionais, postos comissionados, gratificações de desempenho etc.

Na sua acepção, o abono de permanência não possui natureza compensatória, já que constitui
acréscimo na remuneração, pois a permanência em atividade é opção que não denota
supressão de direito ou vantagem do servidor e, via de consequência, não dá ensejo a
qualquer reparação ou recomposição de seu patrimônio.

Requer a procedência do pedido inicial para que seja declarado o direito dos substituídos à
incidência do Abono de Permanência na base de cálculo do Terço de Férias e da Gratificação
Natalina.

Sobreveio petição da parte autora (ID 107610380), indicando a existência de decisões
favoráveis à tese defendida na inicial no âmbito da Justiça Federal.

Contestação do Distrito Federal (ID 109293800). Preliminarmente, arguiu prejudicial de
prescrição sobre as parcelas atinentes ao período anterior ao quinquênio da data do
ajuizamento do feito, nos termos do artigo 3º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula nº 85 do
Colendo STJ.

Aventa vício na formação do processo, pois, no seu entendimento, o IPREV deveria ter
figurado no polo passivo da lide.

Sustenta ter o abono permanente caráter indenizatório, conforme extraído do artigo 114, da
Lei Complementar Distrital nº 840/2011.

Afirma que está parametrizado pelo Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos
(SIGRH) que o abono de permanência compõe apenas a base de incidência do terço
constitucional de férias, conforme orientações contidas na Nota Jurídica nº 48/2020 -
SEEC/GAB/AJL/UNOP.

Pleiteia o acolhimento da prejudicial de prescrição. No mérito, pede a improcedência dos
pedidos deduzidos na exordial. Supletivamente, em caso de procedência da ação, requer seja
o valor atualizado conforme as regras previstas no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, redação
dada pela Lei n. 11.960/2009, a ser aplicado desde a data da citação.

A parte autora se manifestou em réplica (ID 111636499), rebatendo os argumentos
deduzidos pelo réu.
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Intimado, o Ministério Público manifestou ausência de interesse para intervir na lide.

Os autos vieram conclusos.

 

É O RELATÓRIO. DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO

 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IRREGULARIDADE NA
PETIÇÃO INICIAL

O Distrito Federal aventou a existência de vício na constituição do processo, por entender
que o IPrev seria o legitimado devido para figurar no polo passivo da lide.

No caso em análise, contudo, não se observa ser o caso de litisconsórcio, isso porque os
pedidos formulados na exordial não dizem respeito a benefício previdenciário, tratando-se de
discussão relativa ao montante a ser pago ao servidor quando ainda em exercício, ante a
possibilidade de optar por manter-se na ativa, recebendo abono de permanência, ainda que já
tenha cumprido os requisitos necessários para se aposentar.

Portanto, não se evidencia a legitimidade do IPrev, muito menos a ilegitimidade do Distrito
Federal, porquanto, tratando-se de ação direcionada à garantia de supostos direitos de
servidores distritais, sobressai notória a legitimidade passiva do Ente Distrital.

 

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

         O Distrito Federal arguiu prejudicial de prescrição no que diz respeito às parcelas que
se venceram previamente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. Não obstante,
referida prejudicial não merece acolhimento, considerando que o pleito inicial fora
formulado nesses termos.

 

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, os autos prescindem da
produção de outras provas ao seu deslinde, bastando a documental colacionada e a aplicação
do direito a espécie, aptos ao julgamento antecipado do mérito.

Cinge-se a pretensão autoral na inclusão do abono de permanência na base de cálculo do
Terço Constitucional de Férias (Adicional de Férias ou Férias Remuneradas) e da
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Gratificação Natalina (Décimo Terceiro Salário).

Assim, a controvérsia instaurada entre as partes se refere à natureza do abono de
permanência. De acordo com a parte autora, referida verba ostenta natureza remuneratória e,
por conseguinte, deve ser considerada no cálculo das parcelas que tenha por base a
remuneração dos servidores. Por seu turno, o Distrito Federal sustenta que o abono de
permanência é parcela indenizatória.

Inicialmente, necessário elucidar alguns pontos.

Não obstante a parte autora tenha requerido a incidência do abono de permanência no
cálculo do Décimo Terceiro e no Terço de Férias, o Distrito Federal noticiou que referida
parcela já tem sido utilizada no cômputo do valor devido a título do Terço de Férias, o que,
segundo indica, passou a ocorrer a partir de abril de 2021, de modo que, nesse ponto, o
direito foi reconhecido pela própria Administração Pública, conforme se verifica na seguinte
manifestação:

Informamos que o Abono de Permanência já faz parte da base de cálculo para o
pagamento do adicional de 1/3 de Férias. Sobre a incidência do Abono de
Permanência na base de cálculo para o pagamento do Décimo Terceiro Salário,
informamos que ao receber esta remuneração os servidores beneficiados também
recebem o Abono de Permanência, referente ao valor de sua Contribuição para
Seguridade Social, incidente sobre esta verba.

Necessário, salientar, contudo, que tal conduta do Estado não é suficiente a ocasionar a
ausência de interesse jurídico da parte autora, isso porque, muito embora o direito tenha sido
reconhecido em parte administrativamente, não houve manifestação da Administração
Pública quanto ao pagamento das parcelas retroativas.

Aparada referida aresta, passa-se ao enfrentamento do direito propriamente dito.

O abono de permanência foi instituído originariamente pela EC n. 41/2003, nos seguintes
termos:

Art. 2º Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de
dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária
com proventos calculados de acordo com o art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição
Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na
Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação
daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente:

I - tiver cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se
mulher;

II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;
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III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e b) um período adicional
de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação
daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea a deste
inciso.

§ 1 º O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria
na forma do caput terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano
antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo art. 40, § 1º, III, a, e §
5º da Constituição Federal, na seguinte proporção:

I - três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as exigências
para aposentadoria na forma do caput até 31 de dezembro de 2005;

II - cinco por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na
forma do caput a partir de 1º de janeiro de 2006.

§ 2º Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de Tribunal de
Contas o disposto neste artigo.

§ 3º Na aplicação do disposto no § 2º deste artigo, o magistrado ou o membro do
Ministério Público ou de Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo de serviço
exercido até a data de publicação da Emenda Constitucional n.º 20, de 15 de
dezembro de 1998, contado com acréscimo de dezessete por cento, observado o
disposto no § 1º deste artigo.

§ 4º O professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que, até a data de publicação da
Emenda Constitucional n.º 20, de 15 de dezembro de 1998, tenha ingressado,
regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na forma
do disposto no caput, terá o tempo de serviço exercido até a publicação daquela
Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por
cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo
exercício nas funções de magistério, observado o disposto no § 1º.

§ 5º O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para
aposentadoria voluntária estabelecidas no caput, e que opte por permanecer em
atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua
contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria
compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.

§ 6º Às aposentadorias concedidas de acordo com este artigo aplica-se o disposto no
art. 40, § 8º, da Constituição Federal.

Nessa senda, vale ressaltar que a EC n. 103/2019 manteve a previsão do pagamento de abono
de permanência. Confira-se:

Art. 3º A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime
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próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e
de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo,
desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a
data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da
legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da
aposentadoria ou da pensão por morte.

§ 1º Os proventos de aposentadoria devidos ao servidor público a que se refere o
caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão calculados e
reajustados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os
requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios.

§ 2º Os proventos de aposentadoria devidos ao segurado a que se refere o caput e as
pensões por morte devidas aos seus dependentes serão apurados de acordo com a
legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos
para a concessão desses benefícios.

§ 3º Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição
Federal, o servidor de que trata o caput que tenha cumprido os requisitos para
aposentadoria voluntária com base no disposto na alínea "a" do inciso III do § 1º do
art. 40 da Constituição Federal, na redação vigente até a data de entrada em vigor
desta Emenda Constitucional, no art. 2º, no § 1º do art. 3º ou no art. 6º da Emenda
Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2003, ou no art. 3º da Emenda
Constitucional n.º 47, de 5 de julho de 2005, que optar por permanecer em atividade
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição
previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

No âmbito do Distrito Federal, o abono de permanência se encontra previsto na Lei
Complementar Distrital n. 840/2011, nos seguintes termos:

Art. 101. Tem caráter indenizatório o valor das parcelas relativas a: I – diária e
passagem para viagem; II – transporte; III – alimentação; IV – creche ou escola; V –
fardamento; VI – conversão de férias ou de parte delas em pecúnia; VII – abono de
permanência; VIII - créditos decorrentes de demissão, exoneração e aposentadoria
relativos a férias ou adicional de férias ou conversão de licença-servidor em pecúnia.

Art. 102. Os valores das indenizações, assim como as condições para a sua
concessão, são estabelecidos em lei ou regulamento, observadas as disposições dos
artigos seguintes.

Art. 103. O valor das indenizações não pode ser: I – incorporado à remuneração ou
ao subsídio; II – computado na base de cálculo para fins de incidência de imposto de
renda ou de contribuição para a previdência social, ressalvadas as disposições em
contrário na legislação federal; III – computado para cálculo de qualquer outra
vantagem pecuniária. (...)

Art. 114. O servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências
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para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao
valor da sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na
Constituição Federal.

Note-se, no entanto, que a citada legislação distrital dispõe acerca do abono pecuniário,
todavia atribui caráter indenizatório.

Contudo, não obstante a Lei Complementar Distrital n. 840/2011 preveja o caráter
indenizatório do abono de permanência, tenho que essa verba não possui natureza de
indenização, visto que representa contraprestação ao serviço prestado pelo servidor. Nesse
sentido, a referência da lei local ao caráter indenizatório do abono de permanência não deve
ser compreendida em seu sentido literal.

Por sua vez, essa vantagem consiste no pagamento de serviços prestados pelo servidor que,
embora já tenha preenchido os requisitos para obtenção de aposentadoria voluntária, opta por
permanecer em atividade. A finalidade dessa vantagem é, claramente, constituir incentivo
para que os trabalhadores permaneçam em atividade, tendo em vista sua experiência
profissional, contribuindo para a melhoria do serviço.

Depreende-se que o referido abono não se trata de vantagem temporária, mas sim
permanente, conforme entendimentos jurisprudenciais, sendo devido a partir do momento
que o servidor preenche os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas opta por
permanecer em atividade, como predito.

Sem embargos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.
1192556/PE, Tema n. 424, com repercussão geral, entendeu que o abono permanência, por
implicar em acréscimo patrimonial ao beneficiário, possui natureza jurídica remuneratória.

Nesse espeque, firmou-se a seguinte tese:

Sujeitam-se a incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de
abono de permanência a que se referem o §19 do art. 40 da Constituição Federal, o §
5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional 41/203, e o art. 7º da Lei
10.887/2004.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça aplicou a referida tese:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ABONO DE
PERMANÊNCIA.INCIDÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. 1. Incide
imposto de renda sobre o abono de permanência, por possuir natureza
remuneratória e conferir acréscimo patrimonial ao beneficiário. Precedentes. 2.
Recurso especial provido. (REsp 1.178.479/SE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira,
DJe de 29.4.2010)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART.
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557 DO CPC – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – OFENSA A ATO
DECLARATÓRIO DA SRF – NORMA INFRALEGAL – INVIABILIDADE –
ART. 43 DO CTN – ABONO PERMANÊNCIA PREVISTO NO ART. 40, § 19,
DA CF – NATUREZA JURÍDICA – VERBA REMUNERATÓRIA – IMPOSTO
DE RENDA – INCIDÊNCIA. (...) 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido de que o abono de permanência possui natureza remuneratória por
conferir acréscimo patrimonial ao beneficiário e configura fato gerador do
imposto de renda, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional. Agravo
regimental improvido. (AgRg no Ag 1.203.675/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto
Martins, DJe de 10.3.2010)

Na mesma linha de entendimento, acerca do caráter remuneratório do abono de permanência,
este egrégio TJDFT:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 840/2011.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM
PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. INCLUSÃO DO ABONO
PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CARÁTER PECUNIÁRIO
PERMANENTE. DEVIDA A INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO E ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 1.1
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o auxílio
alimentação e o adicional de permanência possuem caráter remuneratório,
incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível,
cessando apenas com a aposentadoria, devendo, assim, integrar a base de
cálculo para a pagamento de licença prêmio não usufruída. (...) (Acórdão nº
1302227, 07038907920208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível,
data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página
Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR Nº
840/2011. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO
EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. INCLUSÃO DO ABONO
PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CARÁTER PECUNIÁRIO
PERMANENTE. DEVIDA A INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). CARÁTER TRANSITÓRIO.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO INDEVIDA. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. Em consonância com o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o
auxílio-alimentação, possuem caráter remuneratório indubitavelmente
permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma
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irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria,
devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-
prêmio não gozada. (...) (Acórdão 1273571, 07126071720198070018, Relator:
SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no
DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA.
TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. APOSENTADORIA. SERVIDORES.
IPREV/DF. DISTRITO FEDERAL. GARANTIDOR. LEGITIMIDADE.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADI 4425.
SEM DETERMINAÇÃO. APOSENTADORIA. ATO VINCULADO. PODER
JUDICIÁRIO. ANÁLISE LEGAL DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE.
APOSENTADORIA ESPECIAL. INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO.
ABONO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRECEDENTE STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA.
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810) E RECURSO REPETITIVO (TEMA 905).
PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO INPC
COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. CUSTAS
PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
DO AUTOR. CONDENAÇÃO INTEGRAL DO RÉU AO PAGAMENTO. (...) 7. O
abono de permanência, incentivo introduzido pela Emenda Constitucional nº.
41/2003, consiste em parcela remuneratória paga ao servidor público que
exerce cargo efetivo que, tendo implementado os requisitos para sua
aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. (...)” (Acórdão nº
1143788, 07018434020178070018, Relator: ANA CANTARINO 8ª Turma Cível,
Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página
Cadastrada.)

Portanto, trata-se de verba que possui natureza remuneratória, embora o valor referente ao
abono de permanência não seja computado para fins de aposentadoria, eis que é paga
justamente aos servidores que já adimpliram os requisitos necessários à aposentadoria e que
optaram por permanecer na ativa, cessando o seu pagamento com a passagem para a
inatividade.

Sob outro enfoque, cediço que a remuneração, conforme disposto no artigo 41 da Lei n.
8.112/90, é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes,
quais sejam, as indenizações, as gratificações e os adicionais.

Por esse motivo, o abono permanência deve ser considerado vantagem pecuniária
permanente, integrando, portanto, a remuneração.

À vista disso, se revela devida a incidência do abono de permanência no cômputo do
adicional de férias, o qual tem por base a remuneração do servidor. Neste sentido, decidiu
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este eg. TDFT:

MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA.
VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO
TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de
permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o
REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta
natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam
direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de
férias. 2. Ordem concedida. (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator:
ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019,
publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
INEXISTÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO.
POSSIBILIDADE. Atendido o requisito formal previsto no artigo 1.010, inciso III,
do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve ser conhecido.
Apresentados fundamentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença,
não há que falar em ausência de impugnação específica. Impõe-se a rejeição da
alegação de inovação recursal deduzida em contrarrazões, considerando que a parte
ré trouxe argumentos lançados em sede de contestação e que foram abordados no
comando sentencial hostilizado. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 954408 RG,
reconheceu a repercussão geral da matéria atinente à concessão de abono
permanência ao servidor que preenche os requisitos para aposentadoria especial nos
seguintes termos: é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art.
40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em
atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria
voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). Nos termos da Instrução
Normativa nº 01/07/2010, do Ministério da Previdência Social, considera-se tempo
de serviço sob condições especiais o afastamento/licença, inclusive férias, para fins
de aposentadoria especial, de modo que sobre tais períodos deve ser acrescido o
abono de permanência. Precedentes. (...) (Acórdão 1285967,
07032848520198070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de
julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página
Cadastrada.)

Nesse aspecto, por se tratar de parcela remuneratória, devida a partir do momento que o
servidor opta em continuar em atividade, embora preenchido os requisitos para a
aposentadoria voluntária, o abono de permanência não possui natureza transitória, eventual
ou indenizatória.
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Por outro lado, em relação à aplicabilidade do princípio da reserva do possível, entendo que
não podem os beneficiários, a fim de receber o que lhe é devido, se sujeitarem a condições
administrativas no sentido de ter que aguardar dotação orçamentária por tempo indefinido.

Para mais, a alegação do Distrito Federal de que a ausência de previsão orçamentária
constitui óbice a satisfação do crédito, ao argumento de caracterizar violação ao princípio da
separação dos poderes, não merece amparo, visto que o direito já foi reconhecido pela
própria Administração Pública, no tocante à incidência do abono de permanência no
cômputo do adicional de férias, como dito em contestação, além do pagamento de eventuais
valores devidos na via judicial ocorrer por meio de precatórios.

Outrossim, apesar de ser obrigatória a observância pela Administração do princípio da
legalidade, não pode o credor se sujeitar eternamente ao juízo de conveniência e
oportunidade do Poder Público em disponibilizar verba orçamentária para o pagamento de
suas dívidas, podendo a parte se socorrer ao Poder Judiciário para recebimento do seu
crédito, como no caso concreto.

No tocante à pretensão da parte autora em relação à aplicação do abono de permanência
sobre o 13º salário, embora o abono de permanência possua natureza remuneratória, o pedido
não merece acolhimento. Isso porque não há previsão legal e entendimentos jurisprudências
sedimentando sobre a questão.

Além disso, observa-se que o servidor público quando recebe verbas atinentes ao Décimo
Terceiro também recebe o estorno dos valores atinentes à seguridade social, como se observa
no contracheque colacionado ao ID 104429511, inclusive, foi nesse sentido a manifestação
do Distrito Federal:

“Informamos que o Abono de Permanência já faz parte da base de cálculo para o
pagamento do adicional de 1/3 de Férias. Sobre a incidência do Abono de
Permanência na base de cálculo para o pagamento do Décimo Terceiro Salário,
informamos que ao receber esta remuneração os servidores beneficiados também
recebem o Abono de Permanência, referente ao valor de sua Contribuição para
Seguridade Social, incidente sobre esta verba.”

“Assim, conforme Despacho - SEEC/SEGEA/SUGEP/UAFP/DGFP (72532413),
informo que: 'O abono de permanência (rubrica 10511) está parametrizado no
Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos SIGRH, para compor a base de
cálculo do terço de férias desde de abril de 2021, conforme no9ciado no Despacho -
SEEC/SEGEA/SUGEP/UAFP/DGFP (58976733). Em relação ao cálculo do décimo
terceiro salário o abono de permanência não está sendo computado em sua base de
cálculo.' Por fm, esclareço que o abono permanência não compõe a base de
incidência para décimo terceiro, no entanto o valor da seguridade social é devolvido
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para o servidor no código 10939 (abono permanência décimo terceiro) no mês em
que recebe o décimo terceiro.”

Portanto, caso o pleito autoral fosse acolhido, nesse ponto, haveria, indubitavelmente, bis in
idem, uma vez que o servidor receberia duas vezes valores concernentes à mesma parcela.

Frise-se que a situação é distinta para o caso do Terço de Férias justamente porque em
referida parcela não há incidência de contribuição previdenciária, de maneira que caso não
fosse considerada na base de cálculo, efetivamente, o servidor público seria prejudicado,
com o indevido decote de parcela que deve compor o adicional, já que a remuneração do
servidor constitui a sua  base de cálculo.

Dessa forma, o pedido autoral merece acolhimento em parte, precisamente em relação à
incidência do abono de permanência no cômputo do adicional de férias, tendo em vista os
reiterados entendimentos jurisprudenciais neste sentido, bem como o fato de tratar-se de
parcela com natureza remuneratória.

 

DISPOSITIVO

Forte nas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos delineados na
inicial para (I) DECLARAR a natureza remuneratória do abono de permanência, devendo
esta rubrica incidir no cômputo do adicional de férias; e (II) CONDENAR o Distrito Federal
no ressarcimento de eventuais diferenças remuneratórias não pagas em relação à incidência
do abono de permanência no cômputo do adicional de férias, assim como as que se
vencerem no curso da demanda, ressalvados os valores que efetivamente já tenham sido
pagos pela Administração Pública a partir de abril de 2021, lembrando que a prescrição
atinge as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a data da propositura da
presente ação, devendo o valor econômico ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Deverá incidir a correção monetária pelo IPCA-e, desde o ajuizamento da ação e juros
moratórios pelos índices oficiais de remuneraçã aplicados à caderneta de poupança,
consoante o artigo 1º- F da Lei nº 9.494/1997 desde a citação, que serão apurados mediante
cálculos aritméticos, devendo ser apresentados por meio de planilha atualizada no
cumprimento de sentença.

Resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Custas e despesas “ex lege” (artigos 82, § 2º, 84 e 98 a 102 do CPC).

Diante da parcial procedência dos pedidos, tendo em vista os requisitos referenciados nos
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incisos do artigo 85, §2º, do CPC, cada parte pagará os honorários advocatícios da outra
parte, os quais fixo em R$2.000,00 (dois mil reais) para cada, considerando a ausência de
proveito econômico certo e imediato, dada a quantidade de partes substituídas pelo autor.

Remessa necessária, em razão da prolação de sentença contra o Distrito Federal (artigo 496,
inciso I e § 1º, do CPC).

Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do
Juízo de acordo com as determinações do artigo 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos
ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo.

Decorridos os prazos legais, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se.

Sentença registrada eletronicamente.

Intimem-se.

 

Brasília - DF, 18 de janeiro de 2022 17:47:24.

JANSEN FIALHO DE ALMEIDA

Juiz de Direito

          


