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Vitória!

O Sindjus-DF informa que a Advocacia Ibaneis foi vitoriosa 
na Ação 0032789-86.2011.4.01.3400/5ª Vara da Justiça Fe-
deral-DF que reconheceu o direito ao cálculo do imposto de 
renda incidente sobre os valores pagos administrativamente 
e em virtude de sentença judicial, de acordo com o regime de 
competência em vez do regime de caixa.

A mudança desse critério de apuração do imposto asse-
gura um crédito a ser restituído em favor de toda a catego-
ria representada pelo Sindjus-DF porque evita que o valor 
recebido administrativamente ou em virtude de condenação 
judicial seja tributado de uma única vez.

Será objeto de restituição o imposto de renda incidente 
sobre os valores pagos a título de quintos, URV, 11,98% (prin-
cipal, correção monetária e juros), enquadramento funcional 
do art. 22 da Lei 9.421/1996 etc, desde 2005.

O Sindjus-DF patrocinará a execução dessa sentença, por 
intermédio do escritório Ibaneis Advocacia, sem nenhum cus-
to para o servidor, e colocará à disposição dos interessados 

Ação vitoriosa 
beneficia toda categoria 
garantindo restituição 
de Imposto de Renda 

toda a estrutura necessária para prestar esclarecimentos e 
informações, bem como para o recebimento dos documentos 
que deverão ser entregues para instruir as ações.

O sindicato está solicitando aos órgãos do Poder Judici-
ário e do Ministério Público da União todas as informações 
de pagamentos administrativos feitos aos servidores desde 
2005, a fim de elaborar os cálculos que instruirão as execu-
ções individuais.

Os interessados deverão levantar os pagamentos que re-
ceberam por meio de ação judicial, seja ela individual, cole-
tiva, cujos pagamentos se refiram a todo e qualquer tipo de 
verba.

O Sindjus-DF destaca a importância 
da filiação para o fortalecimento da categoria e 

para que conquistas como essas sejam consolidadas 
e outras venham como o resultado da nossa luta, 

sempre unidos e trabalhando de maneira integrada.

FILIADO A FENAJUFE

Reunião dos diretores com advogados no escritório Ibaneis Advocacia



E-mail: atendimento@sindjusdf.org.br  

QUEM ESTÁ CONTEMPLADO Todos os servidores do Poder Judiciário e Ministério Públi-
co que receberam passivos na via administrativa e/ou judicial 
no período de 2005 a 2014 e tiveram retenção do imposto de 
renda sob o regime de caixa.Os órgãos do Poder Judiciário e MPU pagaram aos ser-

vidores diversos passivos tais como: (Quintos/Décimos, URV 
11,98%, Enquadramento funcional art. 22, dentre outros).

Nestes pagamentos que foram realizados ocorreu tributação 
da alíquota de 27,5% de imposto de renda, sob o regime de cai-
xa, em valor superior ao que deveria ter sido retido. Esse  valor 
retido indevidamente será restituído pela União na execução.

QUAIS DOCUMENTOS SÃO 

NECESSÁRIOS (PAGAMENTO JUDICIAL)

Se você recebeu valores por meio de Precatório/RPV na 

via judicial, deve entregar os seguintes documentos na sede 

do Sindjus-DF.

• Declaração de Imposto de Renda (referente ao ano pos-

terior ao recebimento do Precatório ou RPV), Ex. Se recebeu 

em 2005 foi declarado em 2006;

• Informe de Rendimentos (Cédula C, expedida pelo Ban-

co pagador do precatório, Banco do Brasil ou Caixa Econô-

mica Federal); 

• Planilha de Cálculos dos valores homologados pelo 

Juiz, que originou o pagamento do Precatório/RPV.Se recebeu valores na via Administrativa, o sindicato infor-
ma que já protocolou Requerimento Administrativo em todos 
os órgãos, solicitando as informações necessárias para a rea-
lização dos cálculos de execução. 

DOCUMENTOS RELATIVOS AOS 
PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS

EXEMPLO DE CÁLCULO DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 
COBRADO A MAIOR EM UM PAGAMENTO ADMINISTRATIVO

Neste exemplo, levando em consideração que um servidor recebeu na via administrativa o valor de R$ 60.000,00 em Dez/2006, 
referente a incorporação de quintos do período de 04/1998 a Dez/2004, totalizando assim 83 meses, incluindo o 13º salário.

Quando do recebimento do valor foi retido 27,5%, ou seja, R$ 16.500,00 referente ao imposto de renda e a previdência social 
no valor de R$ 6.600,00.

 Assim com o recálculo do Imposto na forma do RRA (Rendimentos Recebidos Acumuladamente), este servidor seria ISENTO do 
IR, conforme pode-se observar nos cálculos abaixo, levando em consideração a forma de tributação RRA:

Desse modo, o valor que o servidor teria direito a Restituir, seria de R$ 16.500,00. No cumprimento da execução do julgado 
este valor será atualizado pela Taxa Selic, com o total a executar de R$ 35.275,35.

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS
BASE DE CÁLCULO RRA

QUANTIDADE DE MESES RRA

BASE DE CÁLCULOS PARA FAIXA ETÁRIA DO VALOR DO IR

ALIQUOTA DO IR ENCONTRADA

IMPOSTO APURADO NA FORMA DE TRIBUTAÇÃO - RRA

TOTAL DA PARCELA A DEDUZIR DO IMPOSTO (NÚMERO DE MESES X PARCELA A DEDUZIR)

IMPOSTO DEVIDO RRA

DIFERENÇA DE IMPOSTO A RESTITUIR 

R$ 53.400,00

83

R$ 643.37

ISENTO

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 16.500,00


