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Apresentação

 
A Diretoria de Assuntos Jurídicos do Sindifisco Nacional apre-
senta a cartilha sobre a ação que trata do IR sobre o abono de 
permanência com o objetivo de ampliar os recursos de infor-
mação dos filiados.

Neste material, o Jurídico traz esclarecimentos detalhados so-
bre a ação, pautados nas dúvidas frequentes dos beneficiá-
rios. Dessa forma, espera-se que todos fiquem a par dos acon-
tecimentos e das providências dedicadas ao processo.

A Diretoria de Assuntos Jurídicos tem investido esforços para 
iniciar os cumprimentos de sentença/execução o mais breve 
possível, e manterá todos os envolvidos informados por meio 
dos canais de comunicação do sindicato, especialmente o site 
(www.sindifisconacional.org.br), por meio do Portal do Jurídi-
co, e o telefone do Departamento Jurídico (61 3218-5200).

Vale ressaltar que os Auditores-Fiscais filiados ao Sindifisco 
Nacional podem receber pelo WhatsApp informações atua-
lizadas sobre as principais ações judiciais. Para isso, é preci-
so salvar nos contatos o número (61) 99921-0303 com o nome 
“Jurídico Informa” e enviar uma mensagem com o nome 
completo e a Delegacia Sindical a qual é vinculado. Esse novo 
meio de comunicação é apenas para que os filiados recebam 
informações. Funciona como uma lista de transmissão, em 
sentido único.
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Introdução

Em 2007, o Unafisco Sindical ingressou com a ação judicial nº 
2007.34.00.040552-0 (0040322-38.2007.4.01.3400) buscando o 
reconhecimento da natureza indenizatória do abono de per-
manência e, consequentemente, 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 so-
bre a rubrica.

Em 2010, o juízo da 1ª Vara Federal do Distrito Federal julgou 
procedente o pedido, reconhecendo que os valores recebidos 
a título de abono de permanência pelos Auditores-Fiscais re-
presentados na ação não deveriam sofrer a incidência do IR. 
Isso porque tal parcela corresponde a uma compensação fi-
nanceira pela opção de não usufruir o direito de passar a apo-
sentadoria. Desta forma, o abono representa mera reposição 
do patrimônio do servidor público.

A União interpôs recurso de apelação, que foi julgado improce-
dente pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 25 de no-
vembro de 2011.

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 segunda tur-
ma do STJ acolheu os embargos de declaração com efeitos mo-
dificativos, opostos pelo sindicato, para dar provimento ao agravo 
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interno e não conhecer o recurso especial da Fazenda Nacional.

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

Contudo, em agosto de 2021, a União ajuizou ação rescisória para 
desconstituir o título judicial vitorioso. A ação tramita no TRF da 1ª 
Região, que deferiu o pedido de tutela de urgência proposto pela 
Procuradoria da Fazenda Nacional para suspender de imediato a 
devolução do IR sobre abono de permanência. Os beneficiários 
da ação tiveram a supressão da rubrica desde setembro de 2021.

O principal argumento trazido pela PFN para a procedência da 
ação rescisória é o posicionamento do STJ sobre a matéria. Em 
2012, a Corte Superior definiu que o Imposto de Renda deve inci-
dir sobre a parcela do abono de permanência, visto que o abono 
consiste em acréscimo patrimonial.

Por outro lado, o Sindifisco Nacional defende o direito da catego-
ria em razão de a Fazenda valer-se de ação rescisória como suce-
dâneo recursal, uma vez que o título coletivo obtido pela entida-
de foi legalmente constituído.

Atualmente, a Diretoria de Assuntos Jurídicos do Sindifisco Na-
cional está investindo esforços para a improcedência da ação 
rescisória e a manutenção da devolução do IR incidente sobre a 
parcela do abono em favor dos Auditores-Fiscais.

Diretoria de Assuntos Jurídicos 

SINDIFISCO NACIONAL



PERGUNTAS
E RESPOSTAS

7

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

O julgamento do mérito da ação coletiva atribuiu o direito à 
devolução do IR sobre o abono de permanência a todos os 
Auditores-Fiscais da Receita Federal que receberam ou po-
deriam receber o reembolso da contribuição previdenciária a 
título de abono de permanência, desde a Emenda Constitu-
cional 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 o reconhecimento da natureza 
indenizatória do abono de permanência, para fins de afastar 
a incidência do IR, foi proposta pela Unafisco Sindical (atual 
Sindifisco Nacional), no ano de 2007. Contudo, ressalte-se que 
ainda está pendente a resolução para os Auditores-Fiscais 
oriundos da Secretaria da Receita Previdenciária no estado de 
São Paulo, em razão de ação proposta pelo extinto Sindica-
to dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias de São Paulo 
(Sindifisp/SP).

1

2
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3
Qual a discussão jurídica em torno da não incidência 
do IR sobre o abono de permanência?

A discussão se deu em torno da natureza jurídica do abono de 
permanência, sendo defendido que esta parcela tem caráter 
indenizatório, logo, não deve incidir o Imposto de Renda.

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 des-
contos de IR sobre a rubrica, bem como pensionistas e/ou her-
deiros de Auditores-Fiscais nessa situação, 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)

4

5
Qual a situação atual do processo que veicula a 
pretensão desses Auditores?

Conforme sinalizado, a União ajuizou ação rescisória (sob o 
nº. 1017216-54.2021.4.01.0000), com pedido liminar, alegando 
a necessidade de rescisão do título judicial transitado em 
julgado em favor da categoria, em virtude de o mérito ser 
dissonante ao entendimento firmado em recurso especial 
repetitivo firmado perante o STJ.

Uma vez que a cautelar foi deferida, os efeitos do acórdão 
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6
Qual o valor do crédito de cada interessado?

O pedido liminar na ação coletiva movida pelo Sindifisco Na-
cional foi deferido em 2008. Sendo assim, os beneficiários da 
ação vinham se beneficiando da decisão até 2021. 

No que se refere aos atrasados, o valor do crédito variará de 
acordo com o período em que o filiado recebeu o abono de 
permanência e o período de devolução do IR sobre essa ru-
brica, valendo destacar que a ação tem efeitos retroativos 
até cinco anos antes do seu ajuizamento, ou seja, desde 
2002. Os cálculos do crédito para pensionistas e/ou herdei-
ros também seguem a mesma regra, isto é, considerarão o 
período de percepção da rubrica com descontos de IR pelo 
instituidor do benefício. 

Por último, considerando a pendência de julgamento do mé-
rito da ação rescisória promovida pela Fazenda Nacional, é o 
caso de se aguardar o desfecho desta ação, que busca a resci-
são do título, para, futuramente, tratar dos atrasados.

favorável foram suspensos, de modo que a administração 
está procedendo com o desconto do tributo sobre o abono 
de permanência.

Por consequência, os trabalhos do Sindifisco estão concen-
trados em impedir que haja a reversão do quadro favorável 
aos filiados.
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7
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 para os filiados em 
atividade que recebem o abono de permanência desde o 
quinquênio anterior ao seu ajuizamento, ou seja, os Auditores 
em atividades que receberam a parcela do abono desde 2002 
até o trânsito em julgado da ação, em 2019 (qualquer período 
dentro desse lapso temporal).

8
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 sucessores. Estes poderão requerer 
o cumprimento de sentença ou a habilitação dos herdeiros, 
nesse último caso, quando o falecimento tenha ocorrido após 
o ajuizamento.

9
Como serei informado sobre procedimentos para 
o ajuizamento e desdobramentos processuais do 
cumprimento de sentença e da ação rescisória?

O Sindifisco Nacional possui inúmeros canais de comunica-
ção e relacionamento com seus filiados, ressaltando que as 
informações mais relevantes são noticiadas no site (www.sin-
difisconacional.org.br) ou repassadas pelo telefone (61) 3218 
5200 e pelo e-mail juridico@sn.org.br.
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Sobre o julgamento da ação rescisória, oportunamente o Sin-
difisco Nacional noticiará os desdobramentos da ação.




