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Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça

do Estado do Espírito Santo.

Doutor FÁBiO CLEM DE OLiVEIRA

EMENTA: ABONO DE PERMANÊNCIA. Verba remunerotória.

Vantagem permanente que integra o patrimônio do
servidor. Inclusão nos bases de cálculo do adicional de

férias e 13.° salário.

SINDIJUDICIARIO/ES - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER

JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sociedade civil de direito
privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.°
31.815.772/0001-05, com sede jurídica e administrativa na Rua Neves
Armond, n.° 20, Praia do Suá, Vitória, ES, CEP 29.052-280, Telefone (27)
3357 5000, por suo Presidente, Mario Clélia da Costa Almeida, vem d
presença de Vossa Excelência, expor o que se segue poro ao final
requerer:

É do coninecimento dessa administração que a natureza do abono de
permanência é de caráter remuneratòrio, incidindo inclusive sobre elo o
IRRF. Vale lembrar que anteriormente o referida rubrica era frafada

como verbo indenizafória. Esse posicionamenfo foi alterado por
decisões reiteradas do STJ, concluindo que o abono de permanência é
vantagem permanente que integra o patrimônio do servidor, cessando
apenas por ocasião de sua aposentadoria.

Como verba remuneratòrio e com base nesse recontiecimento, o

abono de permanência deve ser incluído nos bases de cálculo do
adicional de férias e do 13.° salário. Essa inclusive foi a conclusão do r.

sentença proferida nos autos do Processo n.° 1016785-73.2019.4.01.3400 -
7° Varo Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movido pelo
Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Estado do Goiás
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(SINPRF/GO) representado pelo escritório Casse! Ruzzarin Santos
Rodrigues que inclusive atende ao SINDIJUDICIÁRIO/ES.

Logo, conno fase preliminar de discussão do questão, apresentamos o
demando administrativa para análise e, posteriormente acollnimento
dos pleitos do Entidade Sindical.

DOS REQUERIMENTOS:

Diante do exposto, requeremos o Vossa Excelência:

1. a inclusão do abono de permanência, dada a sua natureza
remuneratória, nas bases de cálculo do adicional de férias e 13.°
salário;

2. o pagamento dos parcelas retroativas, devidamente corrigidas,
limitadas pela prescrição.

Pede Deferimento.

Vitória, ES, 15 de fevereiro de 2022.

MARIA CLÉLIAÍdA COSIíA ALMEIDA
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