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Apresentação

A Diretoria Jurídica do Sindifisco Nacional apresenta 
alguns esclarecimentos sobre a ação que trata do IR 
sobre o Abono de Permanência com o objetivo de 
ampliar os recursos de informação dos filiados.

Neste material, o Jurídico traz esclarecimentos detal-
hados sobre a ação, pautados nas dúvidas frequentes 
dos beneficiários. Dessa forma, espera-se que todos 
fiquem a par dos acontecimentos e das providências 
dedicadas ao processo.

A Diretoria Jurídica tem investido esforços para ini-
ciar os cumprimentos de sentença/execução o mais 
brevemente possível e manterá todos os envolvidos 
informados por meio dos principais canais de comu-
nicação do Sindifisco, especialmente, site (www.sin-
difisconacional.org.br), WhatsApp (61) 3218-5200 e 
e-mail juridico@sn.org.br.
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No ano de 2007, o Unafisco Sindical ingressou com 
a ação judicial nº 2007.34.00.040552-0 (0040322-
38.2007.4.01.3400), que buscava o reconhecimento da 
natureza indenizatória do abono de permanência e, conse-
quentemente, a não incidência do Imposto de Renda (IR) 
sobre a parcela em referência.

Na ação, foi concedida antecipação da tutela para que a 
União cessasse de imediato os descontos referentes ao IR 
sobre a rubrica.

Em 2010, o juízo da 1ª Vara Federal do Distrito Federal ju-
lgou procedente o pedido, reconhecendo que os valores 
recebidos a título de abono de permanência pelos filiados 
representados na ação não deveriam sofrer a incidência do 
IR. Isso porque tal parcela corresponde a uma compensação 
financeira pela opção de não usufruir o direito de passar à 
aposentadoria. Desta forma, o abono representa mera re-
posição do patrimônio do servidor público.

A União interpôs recurso de apelação, que foi julgado im-
procedente, em 25 de novembro de 2011, pelo Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região.

Introdução
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Ainda inconformada, a União apresentou recurso especial ao 
Superior Tribunal de Justiça, a fim de desconstituir o acórdão 
obtido pelo Sindifisco Nacional no TRF-1.

Depois de intensa atuação da Direção Nacional, a segun-
da turma do STJ acolheu os embargos de declaração com 
efeitos modificativos, opostos pela entidade, para dar provi-
mento ao agravo interno e não conhecer o recurso especial 
da Fazenda Nacional.

A decisão favorável à classe transitou em julgado em 26 
de agosto de 2019 e, além de garantir a não incidência do 
IR sobre o abono de permanência, afastou a possibilidade 
de devolução de valores à União, em razão das decisões 
judiciais anteriores.

Atualmente, a Diretoria Jurídica do Sindifisco Nacional está 
empenhada na promoção dos cumprimentos de sentença 
para reaver os valores que foram descontados no ínterim da 
discussão processual.

Diretoria Jurídica  

Sindifisco Nacional



Quem tem direito à devolução do IR descontado sobre o 
abono de permanência?

Têm direito à devolução do IR sobre o abono de perma-
nência todos os Auditores-Fiscais da Receita Federal que 
receberam ou poderiam receber o reembolso da contri-
buição previdenciária a título de abono de permanência, 
desde a Emenda Constitucional nº 41/2003, e tiveram a 
incidência do IR sobre a rubrica.

A ação judicial referente ao IR sobre o abono de 
permanência foi proposta por quem?

A ação judicial que pleiteou a reconhecimento da natureza 
indenizatória do abono de permanência para fins de afas-
tar a incidência do IR, foi inicialmente proposta pelo Una-
fisco Sindical (atual Sindifisco Nacional), no ano de 2007. 
Contudo, é importante ressaltar que ainda está pendente a 
resolução para os Auditores-Fiscais oriundos da Secretaria 
da Receita Previdenciária no estado de São Paulo, em ra-
zão de ação proposta pelo extinto Sindicato dos Fiscais de 
Contribuições Previdenciárias de São Paulo (Sindifisp/SP).
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Qual a situação dos Auditores-Fiscais oriundos da SRP 
que receberam/recebem o reembolso a título do abono 
de permanência?

No caso específico dos Auditores-Fiscais oriundos da Se-
cretaria da Receita Previdenciária no estado de São Paulo, a 
rubrica de devolução foi retirada por conta de sentença em 
ação ajuizada pelo extinto Sindicato dos Fiscais de Contri-
buições Previdenciárias de São Paulo (Sindifisp/SP). O Sin-
difisco Nacional tem atuado para a reversão da situação e, 
por conseguinte, para que estes filiados tenham garantida a 
não incidência do IR sobre o abono de permanência.

Que providências estão sendo tomadas para que os 
Auditores-Fiscais egressos da SRP no estado de São Paulo 
também tenham direito à não incidência do IR sobre o 
abono de permanência?

A última providência foi a contratação de renomado jurista, o 
ex-ministro do STJ Arnaldo Esteves Lima, para atuar na ação 
do IR sobre o abono de permanência.
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Qual a discussão jurídica em torno da não incidência do IR 
sobre o abono de permanência?

A discussão jurídica se deu em torno da natureza jurídica do 
abono de permanência, sendo defendido que esta rubrica tem 
caráter indenizatório, logo, não deve incidir o Imposto de Renda.
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Qual a situação atual do processo que veicula a pretensão 
desses Auditores?

Os autos processuais em questão são físicos e estão sendo 
digitalizados pelo Poder Judiciário. Até que seja finalizada a 
migração para o ambiente virtual, todo andamento proces-
sual é sobrestado. Além disso, por causa da pandemia de 
Covid-19, sucessivas resoluções suspendendo atendimentos 
presenciais e prazos processuais, sobretudo de processos físi-
cos, afetaram o andamento do processo.

5

Quem pode ser beneficiado no cumprimento de sentença/
execução do título judicial formado na ação do IR sobre o 
abono de permanência?

Os Auditores-Fiscais ativos e aposentados que perceberam 
abono de permanência a partir da EC nº 41/03 e tiveram 
descontos de IR sobre a rubrica, bem como pensionistas e/
ou herdeiros de Auditores-Fiscais nessa situação. Todos eles 
poderão ingressar com cumprimento de sentença contra a 
União tendo por base o título judicial formado no processo nº 
2007.34.00.040552-0 (0040322-38.2007.4.01.3400)
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Qual o valor do crédito de cada interessado?

O valor do crédito é variável e depende do período em que 
o filiado recebeu o abono de permanência e do período de 
descontos do IR sobre essa rubrica. Os cálculos do crédito 
para pensionistas e/ou herdeiros também seguem a mes-
ma regra, isto é, consideram o período de percepção da ru-
brica com descontos de IR pelo instituidor do benefício/
autor da herança. 

Como saber se sou beneficiário da ação?

A ação coletiva movida pelo Sindifisco Nacional pres-
cinde de apresentação de rol de beneficiários, vez que a 
entidade defende como substituto processual, de forma 
imediata, os interesses de todos os Auditores-Fiscais da 
Receita Federal. Nesse sentido, os integrantes da clas-
se que perceberam o abono de permanência e tiveram 
descontos de IR sobre a rubrica poderão se beneficiar do 
título executivo do Sindifisco, desde que observadas as 
condições necessárias e a existência do direito individual 
para o cumprimento de sentença/execução. Ressalte-se 
apenas a peculiaridade dos egressos da SRP do estado 
de São Paulo (ver item 3).
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Quando será iniciado o cumprimento de sentença/
execução do título judicial formado na ação do IR 
sobre o abono de permanência?

O Sindifisco Nacional está empenhado em iniciar os 
cumprimentos de sentença do título judicial formado 
na ação do IR sobre o abono de permanência. Tão logo 
os trâmites de contratação de escritório advocatício 
e de formulação de estratégias processuais estejam 
acertados, os filiados serão informados e chamados 
para as providências necessárias, sobretudo acerca do 
envio da documentação pertinente. O Sindifisco soli-
citou as fichas financeiras para a União, porém, até o 
momento, não houve manifestação. 
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Há risco de honorários de sucumbência na fase de 
cumprimento de sentença/execução?

Em regra, os processos judiciais envolvem riscos e va-
riáveis, inclusive de custas sucumbenciais. Por isso, 
apesar de haver decisão de mérito favorável, man-
tém-se cautelosa análise técnica também na fase de 
cumprimento de sentença. Por isso, há um cauteloso 
trabalho antes do início dos cumprimentos de sen-
tença de qualquer título judicial, sobretudo dos coleti-
vos que incluem especificidades a eles inerentes.
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Qual o prazo para receber os valores retroativos referentes 
ao IR sobre o abono de permanência, após o ajuizamento 
do cumprimento de sentença/execução?

Em que pese a legislação processual tenha como princípios 
basilares a razoável duração do processo e a cooperação en-
tre as partes, não se pode prever o momento exato de ins-
crição do crédito para pagamento, seja por precatório ou por 
RPV (créditos limitados a 60 salários mínimos), visto que não 
há prazos regulares para que o Poder Judiciário impulsione 
os processos. Assim, não é possível antever o prazo de paga-
mento dos créditos referentes a qualquer processo judicial.

Os egressos da carreira de Auditoria Fiscal da 
Previdência Social poderão participar do cumprimento 
de sentença/execução?

Sim. Tanto os egressos da Secretaria da Receita Federal 
quanto os egressos da Secretaria da Receita Previdenci-
ária poderão se valer do título judicial formado a partir da 
ação ordinária proposta pelo Unafisco Sindical, veiculado 
no processo sob o nº 2007.34.00.040552-0 (0040322-
38.2007.4.01.3400). Ressalve-se apenas a particular situa-
ção dos egressos da SRP do estado de São Paulo (ver item 3).
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O título judicial formado no processo 
nº 2007.34.00.040552-0 (0040322-
38.2007.4.01.3400) alcança os Auditores que 
ainda estão em atividade?

Sim. O título judicial em referência servirá tanto 
aos filiados em atividade quanto aos aposentados 
que tenham sofrido desconto de IR sobre o abono 
de permanência.

Diante do falecimento do Auditor-Fiscal, quem terá 
direito a receber o valor do crédito de restituição do 
IR que incidiu sobre o abono de permanência?

Na hipótese de falecimento do Auditor, ativo ou 
aposentado, o crédito transfere-se aos herdeiros que 
poderão requerer o ajuizamento do cumprimento de 
sentença ou a habilitação dos herdeiros, caso o fale-
cimento tenha ocorrido após o ajuizamento.
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Como serei informado sobre procedimentos para 
o ajuizamento e desdobramentos processuais do 
cumprimento de sentença/execução do IR sobre o 
abono de permanência?

O Sindifisco Nacional possui inúmeros canais de in-
formação e relacionamento com seus filiados, res-
saltando que as informações mais relevantes são 
noticiadas nesses canais, dos quais se destacam o 
site (www.sindifisconacional.org.br), o WhatsApp (61) 
3218-5200 e o e-mail juridico@sn.org.br. 

Existe proposta de acordo na ação do IR sobre 
abono de permanência?

Não. A União não apresentou proposta de acordo ou 
sinalizou intenção em fazê-lo.
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