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Jurídico do Sintunesp avalia como descabida a 

incidência de contribuição previdenciária e IR 

sobre 1/3 de férias 
 

A pedido da diretoria do Sintunesp, a assessoria jurídica da entidade elaborou um estudo sobre a 

pertinência da cobrança de contribuição previdenciária e do Imposto de Renda sobre a parcela de um terço do 
salário no mês de férias.  

Em seu parecer, o advogado José Francisco Martins lembra que, a partir de 2009, o Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a parcela de 1/3 de salário, prevista na Constituição Federal 
e paga aos trabalhadores por ocasião do gozo de férias, tem caráter indenizatório e não configura acréscimo 

patrimonial. Trata-se, portanto, de verba compensatória, que tem o objetivo de proporcionar recursos extras 

para efetivo gozo das férias por parte do trabalhador.  

Este entendimento foi sedimentado em Julgamento de Uniformização de Jurisprudência, 
determinando que os valores pagos a título de 1/3 de férias não devem integrar o cálculo da contribuição 

previdenciária. “Uma vez reconhecido que a parcela de 1/3 sobre férias não configura acréscimo patrimonial, 

face ao seu caráter evidentemente indenizatório, começaram a surgir decisões judiciais sobre a não incidência 
também do Imposto de Renda sobre esta verba”, destaca Martins. Como exemplo, ele cita a sentença proferida 

pelo Juízo da 17ª Vara Federal do Distrito Federal, em ação ajuizada pela Associação dos Juízes Federais do 

Brasil (AJUFE), que condenou a União a restituir os valores indevidamente recolhidos a título de Imposto de 

Renda sobre as parcelas recebidas referentes ao terço constitucional de férias e a se abster de reter o IR nos 
anos seguintes. Ele também cita uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, no mesmo sentido. 

 A partir destas decisões dos tribunais superiores, de que o adicional de 1/3 sobre as férias tem caráter 

indenizatório e não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, o entendimento do jurídico do 
Sintunesp é de que também não deve haver a incidência do Imposto de Renda sobre a aludida verba 

constitucional.  

O Sintunesp orienta os trabalhadores a questionarem a Universidade por escrito, no momento do gozo 
das férias, sobre o não cabimento do desconto de contribuição previdenciária e de IR no terço de férias. Além 

disso, os servidores devem aguardar mais informações do jurídico do Sindicato, com vistas a ações judiciais 

que pleiteiem a restituição dos valores descontados relativamente aos últimos cinco anos. 

A diretoria do Sindicato também enviará documento escrito à reitoria da Unesp, solicitando a cessação 
destes descontos. 

Em anexo a este boletim, acompanhe a íntegra do parecer do jurídico do Sintunesp. 

 
 

Repúdio às 17 expulsões em Araraquara! 
No dia 27/1/2015, mais uma arbitrariedade tomou corpo na Unesp. O Diário Oficial deste dia trouxe a 

oficialização da expulsão de 17 estudantes, devido à ocupação da diretoria da Faculdade de Ciências e Letras 

(FCL) de Araraquara em maio de 2014, à época em protesto à retirada de quase 40 estudantes 

socioeconomicamente carentes da moradia estudantil. 
O Sintunesp repudia com veemência este ato de extremo autoritarismo da diretoria do campus da FCL 

de Araraquara e da reitoria da Unesp, respaldado no regimento ditatorial da Universidade.  

O Sintunesp soma sua voz às demais entidades e movimentos sociais para exigir o cancelamento 

das expulsões!  


