EXMO(A) SR(A) JUIZ(A) FEDERAL DO _________ JUIZADO ESPECIAL
FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO _____________________________________

Nome:

Naturalidade:
Nacionalidade:
Estado Civil:
Cargo:

Identidade:

CPF:

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:
Telefone e/ou celular:

vem propor a presente
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS
em face de ___________________________________, na pessoa de seu
representante legal, em endereço já conhecido por este Juízo, pelos
fatos e fundamentos a seguir expostos:

O(a) autor(a) é/foi servidor público federal da ________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________.
Alega que vem sofrendo/sofreu descontos, a título de contribuição
previdenciária (PSS) sobre o adicional de férias (terço constitucional),
conforme fichas financeiras/contracheques em anexo.
Esta verba, porém, não irá se converter/se converteu em benefício por
ocasião da concessão de sua aposentadoria. Desse modo, entende que, em
face do sistema previdenciário em vigor, deve ser excluída a incidência de
contribuição previdenciária sobre tal parcela.
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência das Turmas
Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região editou, sobre a
matéria, a Súmula nº 4, com o seguinte teor:
“A contribuição previdenciária dos servidores públicos estatutários não
incide sobre o adicional de um terço de férias”.
(Publicado no Diário da Justiça de 02 de outubro de 2008, p. 15)
DOS PEDIDOS:
Diante do exposto, requer a V. Excelência:
a) A citação do réu, para, querendo, responder aos termos da presente,
sob pena de confissão e revelia;
b) A concessão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, nos termos da Lei nº
1.060/50 e alterações posteriores, por se tratar de pessoa hipossuficiente,
que não possui, portanto, condições de arcar com as custas processuais e
honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família;
c) A condenação do réu à suspensão do referido desconto, caso ainda
persista, e à devolução dos valores já recolhidos, corrigidos monetariamente,
diante do reconhecimento da não incidência da contribuição previdenciária
sobre os valores recebidos pela parte autora a título de 1/3 de férias.
Protesta pela produção de todos os meios de prova existentes em
Direito, especialmente a documental.
Dá à causa o valor de R$ _________________ (_________________________
__________________________________________________________________________),
e renuncia a qualquer quantia acima de 60 (sessenta) salários mínimos.

Nestes termos, pede deferimento.
______________________________, _____ de_____________________ de ________.
_________________________________________________________
Assinatura do(a) Autor(a)

