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NOTA TÉCNICA  

 

OBJETO:  Desconto PSS (Plano de Seguridade do Servidor) sobre gratificação natalina 

e 1/3 de férias 

 

Trata-se de análise técnica sobre a possibilidade desconto do PSS sobre as parcelas de 

gratificações natalinas e 1/3 de férias dos servidores do IFBA.  

 

No ano de 2000, o SINASEFE-IFBA ingressou com a ação nº 34611-08.2000.4.01.3300, em 

face do IFBA e da União com o objetivo de evitar os descontos indevidos para a Seguridade 

Social com incidência na gratificação natalina e no 1/3 das férias, bem como requereu o 

pagamento dos valores incorretamente descontados. O processo foi distribuído para a 13ª 

Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador.  

 

Em sede de sentença (agosto de 2015), o juiz julgou procedente os pedidos feitos pelo 

Sindicato reconhecendo a inexistência de relação jurídica que fundamente a incidência dos 

descontos nos valores recebidos pelo servidor como gratificação natalina e terço 

constitucional, reconhecendo que estes valores não compõem o salário do servidor, 

condenando, então, a União a restituir os sindicalizados já descontados indevidamente. 

Decidiu ainda, pela antecipação dos efeitos da tutela para suspender os descontos indevidos.  

 

A Fazenda Nacional e o IFBA apelaram (recorreram ao Tribunal Regional Federal, em 

Brasília) e, fevereiro de 2017, a decisão foi alterada por este Tribunal no sentido de ser 

possível a incidência do PSS sobre o 13º salário, já que o entendimento pacífico do STJ é o de 

que essa verba tem natureza salarial.  

 

 No tocante ao 1/3 das férias, foi mantida a decisão que proíbe a incidência da contribuição 

previdenciária sobre a parcela.  

 

Diante da situação atual do processo, o Sindicato esclarece aos servidores que é legítimo o 

desconto do PSS sobre a gratificação natalina, permanecendo proibida a incidência sobre o 

1/3 das férias.  
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