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Ementa: Constitucional. Tributário. Lei 7.713, de 1998.
Rendimentos recebidos acumuladamente. Regime de dãika.
Ilegalidade. Violação da isonomia tributária tê capacfa:i!de
contributiva. Aplicação do regime de competência. Jurispru~çia
consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Repetição do indébit!i.

O

Excelentíssimo Senhor Juiz Federal
Seção Judiciária do Distrito Federal
Brasilia - DF

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DA JUSTIÇA DO
TRABALHO DA lS' REGIÃO - SINDIQUINZE, entidade de representação
sindical, CNPJ nO 57.503.922/0001-39, com sede em Campinas-SP, na Rua Dr.
Quirino, n° 594, Centro, CEP 13.015-080, por seus procuradores regularmente
constituidos, que recebem notificações no SAUS, quadra 5, bloco N, edificio OAB,
salas 212 a 217, CEP 70070-913, Distrito Federal, na qualidade de substituto
processual, propõe ACÃO COLETIVA contra a UNIÃO (Poder Judiciário da União),
na pessoa do seu representante legal, com suporte nos fatos e fundamentos que
seguem:

1. DA SÍNTESE DO OBJETO E DA LEGITIMIDADE

O autor, entidade sindical que representa os servidores públicos das
Justiças Federais do Trabalho da 1sa Região (estatuto incluso), age em favor dos
servidores ativos, inativos e pensionistas de servidores vinculados àqueles órgãos que
obtiveram decisões que obrigaram a administração ao pagamento de verbas retroativas
e que sofreram, sob o regime de caixa, a tributação do imposto de renda sobre o
montante recebido acumuladamente, violando disposições constitucionais e legais,
porque deveria ser aplicado o regime de competência.

Trata-se, portanto, da defesa de interesse ou direito coletivo! da

1 Em atenção ao artigo 81, parágrafo único, 11, da Lei 8.078, de 1990, está-se diante de um interesse ou
direito coletivo quando "todos os co-titulares dos direitos mantêm relações jurídicas ou vínculosjurídicos
formais com a parte contrária, ou seja,.a parte contra a qual se dirige a pretensão ou o pedido" ou em
razão' "de uma relação jurídica base que une os sujeitos entre si, de modo a fazer com que eles
integrem' grupo, classe ou categoria diferenciada de pessoas determinadas ou determináveis com
interesses çonvergentes sobre o mesmo bem indivisível (jurídica ou faticamente), independente de
manterem ou não vínculojurídico com a parte contrária", conforme leciona Alcides A. Munhoz da Cunha
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categoria sintetizada na entidade sindical ou, pelo menos, q~$n(erésse N5íi:diteito de
parte da mesma categoria;2 senão, de direitos individuais homogêneos dos servidores e
pensionistas interessados, porque "decorrentes de origem comum",3 hipóteses que,
indistintamente, alcançam legitimidade ativa extraordinária ao sindicato, porquanto
pleiteia, em nome próprio, direito alheio, assim autorizado por lei (artigo 6°, do
Código de Processo Civil4),

A exigida autorização legislada vem da Constituição da República,
cujo artigo 8°, III, atribui aos sindicatos "a defesa dos direitos e interesses coletivos ou
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas", tal que o
Supremo Tribunal Federal já decidiu que "os sindicatos têm legitimidade processual
para atuar. na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e
coletivos dos integrantes da categoria por ele representada".'

É assim também nos termos do artigo 240, da Lei 8.112, de 1990,
que assegura ao servidor público a livre associação sindical e o direito "de ser

(Evolução das Ações Coletivas no Brasil. Revista de Processo, n. 77, 1995, p. 229). Pedro Lenza
(Teoria Geral da Ação Civil Pública. São Paulo, RT, 2003, p. 71), explica sobre a indivisibilidade dos
bens sobre os quais convergem os interesses coletivos: "Em relação aos interesses coletivos, a
indivisibilidade dos bens é percebida no âmbito interno, dentre os membros do grupo, categoria ou
classe de pessoas. Assim, o bem ou inleresse coletivo não pode ser partilhado internamente entre as
pessoas ligadas por uma relação jurldica-base ou por um vinculo jurldico; todavia extemamente, o
grupo, categoria ou classe de pessoas, ou seja, o ente coletivo, poderâ partir o bem, exteriorizando o
interesse da coletividade."
2 A possibilidade de proteção coletiva dos direitos e interesses de parte da cate90ria representada pela
entidade de classe é afirmada na Súmula 630 do Supremo Tribunal Federal: "A entidade de classe tem
legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma
parte da respectiva categoria."
3 Em atenção ao artigo 81, parágrafo único, 111, da Lei 8.078, de 1990, está-se diante de direitos
individuais homogêneos, quando um direito eminentemente individual foi erigido à categoria de
interesses metaindividuais meramente para fins de tutela coletiva. A transindividualidade do direito
individual homogêneo é legal ou artificial. Pode-se dizer "acidentalmente coletivos" os direitos individuais
homogêneos, porquanto os sujeitos são perfeitamente identificados ou identificáveis e a união entre
aqueles coletivamente tutelados decorrerá de uma situação fática de origem comum a todos. Pedro
Lenza (Teoria Geral da Ação Civil Pública. São Paulo, RT, 2003, p. 71) entende que os interesses
individuais homogêneos ""caracterizam-se por sua divisibiJidade plena, na medida em que, além de
serem os sujeitos determinados, não existe, por regra, qualquer vínculo jurídico ou relação jurídica-base
ligando-os"; ao passo que Ada Pellegrini Grinover (Código de Defesa do Consumidor comentado, 7. Ed.,
Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 813) posiciona-se em sentido contrário: "Isso significa, no campo do
direito processual, que, antes das liquidações e execuções individuais ( .. .), o bem jurídico objeto de
tutela ainda é tratado de forma indivisível, aplicando-se a toda a coletividade, de maneira uniforme, a
sentença de procedência ou improcedência."
4 Código de Processo Civil: "Art. 6° Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo
quando autorizado por lei."
5 "(...) O Plenário do Supremo Tribunal Federal deu interpretação ao art. 8', 111, da Constituição e
decidiu que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer
direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. (...)" (STF,
Primeira Turma, AgReg-RE 197029/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, j. 13/12/2006, DJ 16/0212007, p.
40)
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representado pelo sindicato, inclusive comoí$ut1s~~t\1tº"R~9,e~~~ual";senão nos termos
do artigo 3°, da Lei 8.073, de 1990, porque "As"enti&dei; sindicais poderão,atuar como
substitutos processuais dos integrantes da categoria". Com efeito, para propor a ação,
do sindicato é inexigível a obtenção de expressa autorização dos sindicalizados,
bem como inexigível a apresentação da relação nominal daqueles
processualmente substituídos, porque as decisões obtidas beneficiam todos aqueles
que se encontram na situação fática a seguir narrada, conforme assegura a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da la
Região.6

2. DA COMPETÊNCIA

A excepcional competência da Seção Judiciária do Distrito Federal
está prevista no artigo 109, S 2°, da Constituição da República:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: ( ...)

~ 2' - As causas iuteutadas coutra a Uuião poderão ser aforadas na seção
judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou
fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no
Distrito Federal.

6 O artigo SO, 111,da Constituição não exige que a entidade sindical obtenha autorização dos
sindicalizados para a atuação judicial ou administrativa, porquanto se trata de substituição processual,
diferentemente do que ocorre com a legitimidade mediante representação atribuida às associações não-
sindicais. O artigo SO,111,da Constituição estabeleceu um poder-dever aos sindicatos, pois os autoriza a
atuação em defesa dos direitos e interesses da categoria e, ao mesmo tempo, impõe-lhes o dever de
defendê-los (também por conta do principio da unicidade sindical; artigo SO, 11, da Constituição).
Diferente é o artigo 5°, XXI, da Constituição, que, ao atribuir legitimidade para as associações não-
sindicais representar seus filiados, exige expressa autorização deles. Nesse sentido, o Superior Tribunal
de Justiça e o TRF da l' Região: "(...) 3 - A Lei n' S.073/90 (art. 3°), em consonància com as normas
constitucionais (art. 5', incisos XXI e LXX, CF/SS), autorizam os sindicatos a representarem seus filiados
em juizo, quer nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, ocorrendo a chamada substituição
processual. Desnecessária, desta forma, autorização expressa ou a relação nominal dos substituídos
(cf. STF, Ag Reg RE 225965/DF e STJ, RMS n' 11.055/GO e REsp. n' 72.02S/RJ)" (STJ, RESP
547.690/RS, .5' Turma, Min. Jorge Scartezzini, publicado em 2S/06/2004); e "( ... ) 1. A inovação trazida
para o constitucionalismo brasileiro pela Constituição Federal vigente quando conferiu aos sindicatos e
outras modalidades de associações de classe a capacidade processual para defender em juizo os
interesses da categoria ou de seus associados ocorreu em duas situações diversas. No art. 5°, XXI,
quando estabeleceu que 'as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm
legitimidade para- representar seus filiados, judicial e extrajudicialmente', tratou da representação
processual. No art. 8°, 111,ao dispor que 'ao sindicato cabe a defesa dos direitos coletivos ou individuais
da categoria, inclus[ve em questões judiciais ou administrativas', disciplinou a substituição processual. 2.
Não há necessidade de autorização individual e especifica de cada associado substituído, para
legitimação ativa de sindicato em ação coletiva, sendo bastante a" autorização genérica contida
no Estatuto Social. Precedenles do STF e desta Corte. 3. Havendo litisconsorte alivo com associação
de servidores esla necessita de apresentar autorização expressa da Assembléia Geral, já que se trata
de representação processual, devendo ser mantida a sua exclusão do pó/o ativo da lide. (...)"(AC
2000.01.00.029627-6/DF, Relator Antonio Sávio de Oliveira Chaves, DJ 1S/09/2006 p.12)."

3 de 19

~



,t ,:'j'';''

Brasília ISAUS, quadra 5, bloco N, salas 212 a 217, ed . .oAB, Asa Sul. 70070':?2~_J?"~)_~_22?:.q?,?,~....__...t-,_
Rio de Janeiro IAv. Treze de Maio, 13, sala 1811, ed, Municipal, Centro, 20031-901 (2111l276-96~ '._ "I w'dv(.'ter.mlvillt r'

flS. 0000 OS

CASSEL&RUZZARIN
APVOGADO,

i!:~
A aplicação dessa regra para aqõdl;EmovidasLporJentidadesde classe

contra a União, vez que autoaplicável, foi reiterAdamente reconhecida pelo Tribunal
Regional Federal da I a Região:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. AÇÃO
ORDINÁRIA AJUIZADA NO DISTRITO FEDERAL. EMENDA À INICIAL
PARA APRESENTAÇÃO DE RELAÇÃO DE SUBSTITUÍDOS E SEUS
ENDEREÇOS. ARTIGO 2°_ADA LEI N'9.494/97.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação ordinária,
determinou que fosse promovida a emenda da inicial com a juntada aos autos a
lista dos filiados com seus respectivos endereços.
2. Da inteligência do art. 2°_A da Lei n09.494/97 verifica-se que seu objetivo foi de
limitar a abrangência da decisão judicial ao âmbito territorial de competência do
órgão prolator e, assim, impôs tal determinação.
3. Contudo, em se tratando, no caso, de ação ajuizada perante a Seção
Judiciária do Distrito Federal, que detém jurisdição sobre todo território
nacional, a referida exigência se torna vazia, posto que, a decisão proferida
abrangeria a totalidade dos substituidos, independentemente do local de seu
domicilio no território nacional. ( ... )
(TRF I' Região. AG 2008.0I.00.034681-4/DF, Rei. Desembargador Federal
Francisco De Assis Betti, SEGUNDA TURMA,e-DJFI p.1 14 de 18/06/2009)

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO
PARA ATUAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. AÇÃO CONTRA
UNIÃO. OpçÃO PELO DISTRITO FEDERAL. ART. 109, S2°, DA CF/88.
EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CARÊNCIA DE AÇÃO
REJEITADA. TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA. CONTAGEM PARA
ANUÊNIO. DIREITO ADQUIRJDO. PRECEDENTES DO STF E DESTA
CORTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA
RECiPROCA PROPORCIONAL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL
PARCIALMENTE PROVIDAS. ( ...)
2. No que se refere ao artigo 2'-A da Lei 9.494, de 10 de setembro de 1997,
introduzido pela Medida Provisória 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, qne é
norma de natureza processual e tem aplicação imediata, alcançando os
processos em curso, ao estabelecer que a sentença civil prolatada em ação de
caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e
direitos de seus associados, abrangerá apenas aqueles que tenham, na data da
propositura da demanda, domicílio no âmbito da competência territorial do
órgão prolator, vale ressaltar que tal dispositivo, para ser compatível com a
ordem constitucional, não tem aplicação quando se cuide de ações propostas
contra a União Federal, como ocorre na hipótese em questão, na medida em
que o artigo 109, parágrafo r, da Carta Constitucional, assegura ao
Sindicato-autor, independentemente do local de domicílio dos substituídos,
opção pelo foro da Seção Judiciária do Distrito Federal. (...)
(TRF I' Região. AC 2001.34.00.015767-7/DF, Rei. Desembargador Federal
Antônio Sávio De Oliveira Chaves, PRIMEIRA TURMA,e-DJFI p.19 de
13/01/2009)

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES APOSENTADOS. GRATIFICAÇÃO DE
DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRA TIVA. LEI
10.404/2002. 1. Embora o artigo 2°_A da Lei 9.494, de 10 de setembro de 1997,
introduzido por sucessivos provimentos provisórios com força de lei, o último
deles, a Medida Provisória 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, estabeleça que a
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sentença civil prolatada em ação de 4ir'!l@'C~9!eti'{ílU~r$íiJosta por entidade
associativa, na defesa dos interesses e dit'eitos de seus associados, só abrangerá
aqueles que tenham, na data d~ propositura da demanda, domicilio no âmbito da
competência territorial do órgão prolator, cabe pontuar que tal dispositivo, para ser
compatível com a ordem constitucional, não tem aplicação quando se cuide de
ações propostas à União Federal, como ocorre na hipótese em causa, na
medida em que o artigo 109, parágrafo 2°, da Carta Constitucional assegura
ao autor, independentemente do local de respectivo domicílio, opção pelo foro
da Seção Judiciária do Distrito Federal. (...)
(TRF da I' Região, AC 2006.34.00.010150-4), ReI. Des. Fed. CARLOS
MOREIRA ALVES, SEGUNDA TURMA, DJ de 18/08/2008)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
SINDICATO. LEGITlMIDADE ATIVA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GDATA). LEI 10.404/92.
EXTENSÃO AOS INATIVOS. ALTERAÇÃO PELA LEI 10.971/04. LEI
11.357/2006. ART, 7° DA EC N .. 41/2003. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE.
PONTUAÇÃO. PRESCRIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. I. Embora o
artigo 2°_A da Lei 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido por
sucessivos provimentos provisórios com força de lei, o último deles, a Medida
Provisória 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, estabeleça qne a sentença civil
prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na
defesa dos interesses e direitos de seus associados, só abrangerá aqueles que
tenham, na data da propositura da demanda, domicílio no âmbito da
competência territorial do órgão prolator, cabe pontuar que tal dispositivo,
para ser compatível com a ordem constitucional, não tem aplicação quando se
cuide de ações propostas à União Federal, como ocorre na hipótese em causa,
na medida em que o artigo 109, parágrafo 2', da Carta Constitncional
assegura ao autor, independentemente do local de respectivo domicílio, opção
pelo foro da Seção Judiciária do Distrito Federal. (''') 7, Apelação do Sindicato
autor não provida. 8. Apelação da União não provida.( ...).
(TRF da I' Região, AC 2005.34.00.026995-9, Rei. Juiz Federal convocado
Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, PRIMEIRA TURMA, DJ de 15/12/2009)

A matéria se encontra pacificada, a ponto de ser decidida
monocraticamente, a exemplo do provimento publicado em 20 de abril de 20 IO,
proferido pelo relator do agravo de instrumento 0000807-06.2010.4.01.0000IDF, que
tramita no TRF da I a Região:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO
FEDERAL EM GOIÁS (SINJUFEGO), em face de decisão proferida pelo MM.
Juiz Federal da 22' ara da Seção Judiciária do F, nos seguintes termos: (...)
O agravante alega, em sintese, que, nos termos do art. 109, ~2°, da Constituição da
República, a Seção Judiciária do Distrito Federal possui expressa condição de foro
universal para causas intentadas contra a União.
Logo - afiança - "o artigo 2°_A da Lei n' 9.494/1997 não representa obstáculo
para fixar os limites da "sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo",
restringindo seus efeitos apenas para os substituídos "com domicílio no âmbito da
competência territorial do órgão prolator", já que esta "competência territorial" é
nacional".
Relatado, decido:
Ainda que a base territorial do Sindicato-Autor seja o Estado de Goiás e seus
filiados também tenham domicilio naquele Estado, o comando inserto no art. 2' da
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Lei 9.494/97, segundo o qual "a sentJrlçSfijtvjll.])fQ1!ita9~~m ação de caráter
coletivo proposta por entidade associativ1í, :na defesa dos interesses e direitos dos
seus associados, abrangerá apenas os substituídos que têm, na data da propositura
da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator", não se
aplica ao presente caso, haja vista a necessidade de compatibilizá-lo com o
disposto no art. 109, parágrafo 2°, da Constituição Federal, que dispõe, verbis:

"As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária
em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato
que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa ou, ainda, no
Distrito Federal"

Nesse sentido, os seguintes precedentes: (. ..)
Assim, conforme exposto acima, merece acolhida a irresignação do agravante, no
tocante à remessa dos autos à Seção Judiciária do Goiás, já que, no caso, cabe ao
autor da ação eleger o foro.
Pelo exposto, com base o artigo 557, parágrafo 1°_A, do Código de Processo Civil,
c/c o artigo 30, parágrafo I", do RITRF-I' Região, dou provimento ao presente
agravo de instrumento.
(TRF da I' Região, Agravo de Instrumento 0000807-06.2010.4.01.0000IDF, ReI.
Des. Federal Carlos Olavo, divulgado no e-DF] de 19/0412010, com validade de
publicação em 20/04/20 IO)

Portanto, não resta dúvida de que a Seção Judiciária do Distrito
Federal é competente para o conhecimento desta demanda.

3. DA DESCRI CÃO DO OBJETO

Os substituídos são servidores públicos da União, regidos pela Lei
8.112, de 1990, e 11.416, de 2006, que, em decorrência de ressarcimentos ou
indenizações oriundos de ilícitos da administração, receberam rendimentos
acumuladamente, das mais variadas espécies.

Ocorre que, ante a errônea interpretação da Fazenda Nacional, esses
rendimentos acumulados foram tributados com base na maior alíquota vigente à época
do efetivo recebimento, aplicando-se-lhes o chamado regime de caixa, por entender
que a Lei 7.713, de 1998, permitia essa forma de exação.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Regionais
Federais firmaram posicionamento sobre a ilegalidade e a inconstitucionalidade de tal
de tributação, porque o imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados
deve observar as tabelas e alíquotas próprias da época a que se referem tais valores,
porque se sujeitam à exação dos meses em que eram devidos, impondo-se a aplicação
do regime de competência.

Assim, o Judiciário demonstrou a diferença entre o momento de
incidência da tributação e as alíquotas que devem ser praticadas, de modo a se
preservar a isonomia e a capacidade contributiva, já que a aplicação das alíquotas
imediatas ensejaria, ainda que disfarçadamente, o confisco e majoração da alíquota do
imposto de renda.
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Bem por isso, até pouco tempo, a twc\ài:àdonl'i.iéfial da Fazenda
Nacional desistiu de litigar sobre o assunto, tendo em vista o acertado posicionamento
daqueles Tribunais, conforme o anunciado no Ato Declaratório nO I, de 27 de março
de 2009.

Registre-se que tal matéria está sendo enfrentada pelo Supremo
Tribunal Federal no recurso extraordinário 614.406, sendo o julgamento suspenso por
conta de pedido de vista. No entanto, já se denota o inclinamento da maioria da
Suprema Corte quanto à inconstitucionalidade da exação em questão?

Tendo em vista que os rendimentos que se acumularam situavam-se
em faixas de isenção ou em alíquotas menores quando do ilícito da administração em
retê-los, deve-se a aplicação do regime de competência sobre tais valores percebidos
pelos substituídos, considerando-se esses rendimentos isoladamente, pelo que se
impõe a devolução do excesso aos substituídos, porquanto a aplicação do regime de
caixa viola disposições legais e constitucionais, conforme se passa a demonstrar.

4. DA DISCUSSÃO DO OBJETO

4.1 Da i1egalídade da aplicação do regime de caixa sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente

o art. 12 da Lei 7.713, de 1988, ao tratar da incidência do tributo
sobre o fato gerador explicado pelo art. 43 da Lei 5.172, de 19668, dispõe que no caso
de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização, instituindo o chamado
regime de caixa.

Embora aquele dispositivo trate do momento da incidência, não
indicou explicitamente qual alíquota deveria ser aplicada, no. entanto, o plexo
legislativo já denunciava que nesses casos de rendimentos acumulados a tributação
deveria respeitar os percentuais aplicados na época em que se originaram os valores
que se amontoaram.

Para isso demonstrar, passa-se a sistematizar a legislação pertinente.

o Decreto 85.450, de 1980, que aprovou o Regulamento do Imposto

7 A situação do processo é a que segue: após o voto da Senhora Ministra Ellen Gracie (Relatora), dando
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, e os votos dos Senhores Ministros Marco Aurélio e Dias
lotloli, negando-o, pediu vista dos autos a Senhora Ministra Cármen Lúcia.
8 Lei 5172/66: Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou juridica: I - de renda,
assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; 11 - de proventos de
qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
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de Renda, em seu art. 521, já dispunha que os reJ/JifW/n't&s-pil'jjlisf'àcumuladamente
serão considerados nos meses a que se rejerifêin, o denominado regime de
competência, que restou inalterado pelas normas tributárias posteriores.

Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça declarou que
os rendimentos pagos acumuladamente teriam a incidência do imposto no momento do
recebimento, conforme o art. 12 da Lei 7.713, de 1988, sendo que o cálculo da
tributação deveria observar os meses a que se referirem tais rendimentos, segundo o
art. 521 do Regulamento do Imposto de Renda.

TRIBUTÁRIO. REVISÃO JUDICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. VALORES PAGOS
ACUMULADAMENTE. I. No cálculo do imposto incidente sobre rendimentos
pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, nos termos previstos no art.
521 do RIR (Decreto 85.45<Y80). A aparente antinomia desse dispositivo com o
ar!. 12 da Lei 7.713/88 se resolve pela seguinte exegese: este último disciplina
o momento da incidência; o outro, o modo -de calcular o imposto. 2. Recurso
especial improvido.
(REsp 719.774 - SC, Min. ReI. Teori Albino Zavascki, l' Turma do STJ, DJ
04.04.2005)

o advento do art. 46 da Lei 8.541, de 19929, não alterou essa
diferenciação entre momento da incidência e as alíquotas que deveriam recair sobre os
rendimentos acumulados, já que veio apenas para fixar o órgão responsável pela
retenção na fonte. Ademais, tem-se no 92° do referido dispositivo um forte indício de
que os rendimentos acumulados deveriam observar as alíquotas vigenteslO• É o que
pacificou o Superior Tribunal de Justiça:

Tal entendimento não foi comprometido pela Lei 8.541;92, que assim dispôs no S
2' do art. 46: (...) Trata-se de dispositivo que visa, primordialmente, a atribuir
responsabilidade pelo desconto na fonte, e não a fixar base de cálculo ou
promover modificações de alíquotas. Nele simplesmente se indicam o
responsável pela retenção na fonte e o momento em que isso deve ocorrer. Ao
contrário do que constava da legislação anterior (Lei 7.7I3188, art. 12), não há
referência expressa, na norma superveniente, a respeito de "rendimentos recebidos
acurnuladamente". Essa circunstância deve ser considerada na sua
interpretação, sob pena de se dar tratamento uniforme a situações
inteiramente diversas, ou seja, às situações em que há recebimento pela via
judicial (a) de rendimento composto de uma única prestação e (b) de
rendimento composto de um conjunto de prestações periódicas; diferidas no
tempo. (Voto vista do Min. Teori Albino Zavascki nos autos do REsp 617.081, I'
Turma do STJ, DI 29.05.2006)

9 9 Lei 8541/92: Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pa90s em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa fisica ou jurídica obrigada ao
pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponivel para o
beneficiário. (...)~ 20 Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva,
deverá ser utilizada a tabela vigente no mês de pagamento. (grifou-se)
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Mais a frente, foi editada a Lei"$!!!50AcleNL9Jllijque no parágrafo
único do seu art. 3°, ao tratar dos limites da incidêrtêiado art. 12 da Lei 7713, de 1988,
define que, embora os rendimentos recebidos de forma acumulada devam ser
considerados em seu valor mensal, também devem ser considerados os valores já
recebidos pelo contribuinte, nos meses respectivos, o' que se apresenta, outrossim,
como o regime de competência. É o texto:

Art. 3° O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de que tratam os arts. 7,
8' e 12, da Lei nO7.713, de 22 de dezembro de 1988, será calculado de acordo com
a seguinte tabela progressiva em Reais:

BASE DE CALCULOEM R$ ALlQUOTA% PARCELA A DEDUZIR
DO IMPOSTO EM R$

até 900,00

acima de 900,00 até 1,800,00 15 135

acima de 1,800,00 25 315

Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo será calculado sobre os
rendimentos efetivamente recebidos em cada mês. (grifou-se)

Desta feita, a legislação indicada e a interpretação jurisprudencial
sempre demonstraram que nesses casos de rendimentos recebidos acumuladamente a
incidência tributária deveria observar o regime de competência, vez que tais valores se
referem a épocas pretéritas.

A questão foi definitivamente aclarada com o advento Medida
Provisória n° 497, de 27 de julho de 20 IO, convertida, com alterações inexpressivas a
esta análise, na Lei 12.350, de 20 de dezembro de 2010, que inseriu o art. 12-A na Lei
7.713, de 1988, definindo que sobre os rendimentos recebidos de forma acumulada
deve-se aplicar o regime de competência:

Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento,
serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito,
em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.

~ 10 O imposto será retido pela pessoa fisica ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito.

Para regulamentar a aplicação dessas novas disposições legais, foi
editada a Instrução Normativa RFB n° 1.127, de 2011, cujas disposições se destacam
as transcritas abaixo:
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Art. 2' Os RRA, a partir de 28 de J;II1b"9~~01.0ii'r~latjyOSa anos-calendário
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anteriores ao do recebimento, serão':''tributadosexclusivamente na fonte, no mês
do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês, quando decorrentes de:

I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou refonna,
pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios; e

11- rendimentos do trabalho.

~ I' Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de
decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
(...)

Art. 3' O imposto será retido, pela pessoa fisica ou jurídica obrigada ao
pagamento ou pela instituição financeira depositáría do crédito, e calculado sobre
o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela
progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se
referem os rendimentos 'pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito. (...)

Art. 6' No caso de rendimentos pagos, em cumprimento de decisão da Justiça
Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor:

I - a instituição financeira deverá, na forma, prazo e condições estabelecidos na
legislação do imposto, fornecer á pessoa fisica beneficiária o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto sobre a Renda na Fonte, bem como
apresentar à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) declaração contendo
informações sobre:

a) os pagamentos efetuados à pessoa fisica e o respectivo Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (JRRF);

b) os honorários pagos a perito e o respectivo JRRF; e

c) a indicação do advogado da pessoa fisica beneficiária, bem como do respectivo
valor a que se refere o art. 4°;

11- fica dispensada a retenção do imposto quando a pessoa física beneficiária
declarar à instituição financeira responsável pelo pagamento que os
rendimentos recebidos são isentos ou não-tributáveis. (grifou-se)

No entanto, mesmo claras as regras sobre a tributação dos
rendimentos acumulados, a Fazenda Nacional tomou a infeliz liberdade de interpretar
essas normas no sentido de que, em se tratando de verbas em atraso recebidas
acumuladamente, o fato gerador do imposto somente se perfectibilizaria no momento
do pagamento, e assim elegia a alíquota incidente sobre os rendimentos acumulados,
considerando o valor total recebido pelo contribuinte.

Desta forma, quando os substituídos receberam os rendimentos
decorrentes de decisões que reconheceram o direito ao pagamento de verbas
anteriores, tais rendimentos foram tributados com a incidência da maior alíquota para
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o imposto de renda, já que foram perce~fdS~C~9.UlpH~slwente, em razão da
equivocada aplicação do regime de caixa pelo fisco.

Contudo, mais algumas considerações devem ser feitas para reforçar
a irregularidade da aplicação do regime de caixa para os rendimentos acumulados,
argumentos que foram pacificados pela jurisprudência, pelo que se imporá a devolução
do que foi retido em excesso.

Deve-se ter em mente o que os rendimentos em questão percebidos
pelos substituídos se originaram de praticas da Administração contrárias ao direito, e
que por conta do reconhecimento desses atos ilegais, foi obrigada à indenização
acumulada, não participando os substituídos para que tais valores fossem restituídos
num único instante.

No entanto, mesmo os substituídos não concorrendo para o acumulo,
são penalizados pelo lançamento sobre os rendimentos amontoados, ou seja, a
Administração prejudica os substituídos em razão da sua própria torpeza, o que
importa em ato de transmissão de pena constitucionalmente vedado 11.

Igualmente, a Administração promove o enriquecimento sem causa
quando se aproveita do seu equívoco e utiliza o resultado da decisão que a obrigou ao
ressarcimento como base para a incidência, aplicando as ultimas alíquotas sobre o
montante, o que reduz ilegalmente o valor que efetivamente deveria devolver aos
substituídos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o
pagamento decorrente de ato ilegal da administração não pode constituir fato
gerador de tributo, posto que inadmissível o Fisco aproveitar-se da própria torpezal2

.

Tal entendimento desembocou na Turma Nacional de
Uniformização, onde foi observado que a natureza declaratória dessas decisões que
reconhecem o direito ao pagamento de valores pretéritos implica na retroação dos seus
efeitos, aplicando-se as alíquotas vigentes quando do ilícito, também porque a
disponibilidade jurídica ocorreu naquele instante:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE
RENDA. PESSOA FÍSICA. VALORES RECEBIDOS COM ATRASO DE
"FORMA ACUMULADA" EM VIRTUDE DE AÇÃO JUDICIAL.
DISPONIBILIDADE JURÍDICA PRETÉRITA. TABELA PROGRESSIVA
VIGENTE NA ÉPOCA EM QUE OS RENDIMENTOS ERAM DEVIDOS. I. A
sentençaé o titulo que habilita o beneficiário a perceber o acréscimo patrimonial;
os efeitos retroativos da declaração, por outro lado, implicam a
disponibilidade jurídica desse acréscimo nas épocas próprias. Assim, a

11 CF/88: Art. 5 omissis: (...)XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a
obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas
aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;
12 Voto do Min. Luiz Fux nos autos do REsp 617.081
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disponibilidade econômica atual -lre~iffi<Wto ~çlJJi)!!J.<idodas parcelas - resultante
da eficácia condenatória, não sé"sobrepôe à disponibÜidade jurídica pretérita
decorrente da eficácia declaratória da sentença. Desse modo, os créditos
recebidos por força 'de decisão judicial ou administrativa, devem sofrer a
tributação nos termos em que incidiria o tributo se percebidos à época
própria. 2. Pedido de uniformização provido.
(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal 200670570000900, ReI.
Juíza Fed. Jacqueline Michels Bilhalva, DJ 31.07.2009)

Ademais, deve-se considerar que os valores em questão se originam
de irregularidades da administração, sendo que o acumulo é mera decorrência de tais
atos, o que reveste tais valores com a natureza indenizatória, fato que isenta os
substituídos do imposto sobre tais rendimentos, da mesma forma que os juros de mora
não podem ser tributados.

É importante perceber que, se tais rendimentos não seriam tributados
na época em que já eram devidos, por força da equidade na aplicação das normas
tributárias, esses rendimentos também não devem ser retidos para o fisco quando
acumulados por conta das irregularidades da administração.

Tendo em vista a discrepância gerada pela incidência das alíquotas
ulteriores sobre o montante acumulado, a Ia Turma do Superior Tribunal de Justiça
espancou o regime de caixa sobre os rendimentos recebidos acumuladamente:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. VALOR
MENSAL DO BENEFÍCIO ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA. NÃO-
INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. I. O pagamento decorrente de ato ilegal da
Administração não constitni fato gerador de tributo. 2. O imposto de renda
não incide sobre os valores pagos de nma só vez pelo INSS, quando o reajuste
do beneficio determinado na sentença condenatória não resultar em valor mensal
maior que o limite legal fixado para isenção do referido imposto. 3. A hipótese in
foco versa proventos de aposentadoria recebidos incorretamente e não
rendimentos acumulados, por isso que, à luz da tipicidade estrita, inerente ao
direito tributário, impõe-se o acolhimento da pretensão autoral. 4. O Direito
Tributário admite na aplicação da lei o recurso à eqüidade, que é a justiça no
caso concreto. Ora, se os proventos, mesmos revistos, não são tributáveis no
mês em que implementados, também não devem sê-lo quando acnmulados
pelo pagamento a menor pela entidade pública. Ocorrendo o equivoco da
Administração, o resultado judicial da ação não pode servir de base à
incidência, sob pena de sancionar-se o contribuinte por ato do fisco, violando
os princípios da Legalidade e da Isonomia, mercê de chancelar o
enriquecimento sem causa da Administração. 5. O aposentado não pode ser
apenado pela desídia da autarquia, que negligenciou-se em aplicar os índices legais
de reajuste do benefício. Nessas hipóteses, a revisão judicial tem natureza de
indenização pelo que o aposentado isento, deixou de receber mês a mês.6.
Recurso especial provido.
(REsp nO492.247iRS, ReI. Ministro Luiz Fux, I'Turma do STJ, DJ 03.11.2003)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. VALORES
PAGOS ACUMULADAMENTE. CÁLCULO DO IMPOSTO. TABELAS E
ALÍQUOTAS PRÓPRIAS DA ÉPOCA A QUE SE REFEREM OS
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RENDIMENTOS. JURISPRUDÊNCIA icC1l~S9LID~'!h\rLNAS I" E 2"
TURMAS. DISPENSA, NO CASO, DO INCIDENTE DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 97 DA CF. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(AgRg no REsp 1023016/RS, ReI. Ministro Teori Albino Zavascki, l' Turma do
STJ, Dle 21.09.2009)

Dada a reiteração, a I" Seção do Superior Tribunal de Justiça
pacificou o assunto condenando a fazenda pública à devolução do excesso, porque a
legalidade impõe a aplicação do regime de competência aos rendimentos acumulados:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO REVISIONAL
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS
DE FORMA ACUMULADA. I. O Imposto de Renda incidente sobre os
benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é
legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial não provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8' da Resolução STJ
8/2008.
(REsp 1118429/SP, ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção do STJ, DJe
14.05.2010)

Também é esse o entendimento do Tribunal Regional Federal da I"
Região sobre a ilegalidade da aplicação do regime de caixa sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente por força de decisão:

PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA -
INCIDENCIA SOBRE MONTANTE INTEGRAL RECEBIDO POR FORÇA DE
DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO -
TABELAS E ALÍQUOTAS DAS ÉPOCAS PRÓPRIAS A QUE SE REFEREM
TAIS RENDIMENTOS - PRECEDENTES DO STJ. I. (...) 3. O Superior
Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de que, no cálculo
do Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente em virtude de decisão judicial, devem ser levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos. 4. Nessa linha de raciocínio, a aparente antinomia do art. 521 do
RIR (Decreto 85.450/80) com o art. 12 da Lei 7.713/88 se resolve pela seguinte
exegese: este último disciplina o momento da incidência; o outro, o modo de
calcular o imposto. 5. Precedentes: AC 0019733-79.2008.4.01.3500/GO, ReI.
Desembargador Federal Catão Alves, e-DlFI, p.208, 05/03/2010, TRFI/I' Região;
AgRg no REsp 1023016/RS, ReI. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2009, Dle 21/09/2009; AgRg no REsp
641.531/SC, ReI. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 21/10/2008, Dle 21/11/2008; REsp n. 852.333/RS, ReI.
Ministro Convocado CARLOS FERNANDO MATHIAS, SEGUNDA TURMA,
in Dle 04/04/2008; REsp 1075700/RS, ReI. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2008, Dle 17/12/2008.6. Ademais, não
há que se falar na incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos a
título de juros de mora acrescidos às verbas pagas por força de decisão
judicial, vez que possuem natureza jurídica indenizatória, 7. Nesse diapasão,
"Os valores recebidos pelo contribuinte a título de juros de mora, na vigência
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do Código Civil de 2002, têm natureza jUrídicbdiiê6iz!ítóriàl!iSessa condição,
portanto, sobre eles não incide imposto de reri<ia, consoante a jurisprudência
sedimentada no STJ." (REsp 1037452/SC, ReI. Min. Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 20.5.2008, DJ 10.6.2008). Recurso especial improvido" (REsp
n.1090283/SC, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
12/12/2008). 7. Apelação e remessa oficial não providas. Sentença mantida.
(AC 200934000057087, ReI. Des. Fed. Reynaldo Fonseca, 7' Turma do TRFI", DJ
27.05.2011)

Os Tribunais Regionais Federais da 3a, 4a e 5" Região compartilham
do mesmo posicionamento sobre a aplicação das alíquotas referentes aos meses em
que se referem os rendimentos acumulados:

IMPOSTO DE RENDA - INCIDÊNCIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
- NATUREZA JURíDICA SALARIAL - PAGAMENTO FEITO DE FORMA
ACUMULADA - ALÍQUOTA RELATIVA AO VALOR MENSAL DO
RENDIMENTO. 1. O adicional de periculosidade tem natureza remuneratória,
uma vez que complementa o salário em virtude de determinadas condições que
impliquem risco à saúde ou integridade física do trabalhador 2. Tendo em vista a
sua natureza remuneratória, incide imposto de renda sobre os valores recebidos a
titulo de adicional de periculosidade. 3. Ao cálculo do imposto de renda
incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente, em decorrência de
decisão judicial, devem ser aplicadas as alíquotas vigentes à época em que
eram devidos os referidos rendimentos. 4. No que diz respeito aos honorários
advocatícios, tendo em vista que o autor formulou pedidos sucessivos, há que se
fíxar a sucumbência de maneira reciproca, na forma do art. 21, caput, do CPC. 5.
Apelação parcialmente provida.
(AC 200261030006737, ReI. Juiz Rubens Calixto, Turma D do TRF3", DJF3 CJI
20.12.2010)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. ART. 12 DA LEI N° 7.713/88. JUROS MORATÓRIOS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. O imposto de renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas
e alíquotas vigentes à época a que se referiam tais rendimentos. Os juros de
mora constituem indenização pelo prejuízo resultante de um retardamento
culposo no pagamento de determinada parcela devida.
(AC 00041066020094047107, ReI. Des. Fed. Maria de Fátima Freitas Labarrére,
l' Turma do TRF4", D.E. 24.11.2010)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM VIRTUDE DE DECISÃO
JUDICIAL. CÁLCULO. TABELAS E ALÍQUOTAS PRÓPRIAS DA ÉPOCA.
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDAS. I. O cerne da
discussão é a legalidade da cobrança do imposto de renda sobre os valores pagos
no precatório. Em outras palavras, se tais verbas têm natureza remuneratória e
integram a base do càlculo do imposto de renda, por representarem aquisição de
disponibilidade econômica, descrita no art. 43 do CTN. 2. Impõe-se observar as
alíquotas e os limites de isenção do imposto de renda que seriam aplicáveis, se
o reajuste do beneficio previdenciário tivesse sido pago pela Administração,
na época devida. Quando os rendimentos são pagos acumuladamente, devem
ser observados os valores mensais dos proventos que o contribuinte receberia,
segundo tabelas e alíquotas referentes a cada período, e não o valor total
recebido. Precedentes deste TRF e do STJ. 3. Apelação e remessa necessária não
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(Apelação Civel - 472067, ReI. Des. Fed.Frederico Pinto de Azevedo, I' Turma
do TRF5', DJE 17.08.20 IO)

Tanto é assim .que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
expediu o Ato Declaratório - PGFN n° I, de 2009, no qual decidiu abdicar da litigância
sobre o assunto, tendo em vista a pacificidade da aplicação do regime de competência
sobre os rendimentos acumulados na jurisprudência:

o PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso 11do art. 19, da Lei n' 10.522, de
19 de julho de 2002, e do art. 5' do Decreto n' 2.346, de lO de outubro de 1997,
tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJIN' 287/2009, desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 13/0512009,

DECLARA que fica autorizada a dispensa de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante: "nas
açõesjudiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global." 13

Sendo assim, porque a aplicação do regime de caixa aos rendimentos
recebidos acumuladamente, provenientes de decisões que reconheceram o débito da
administração para com os substitui dos, não encontra amparo na legislação nem na
jurisprudência, porquanto deveria ter sido aplicado o regime de competência sobre tais
valores, impõe-se a devolução do que foi tributado com base nessa irregularidade.

E nos termos em que se discorrerá a frente, a tributação sobre os
rendimentos acumulados viola a isonomia e a capacidade contributiva, o que acarreta
na inconstitucionalidade do regime de caixa aplicado ao caso em comento.

4.2 Da violação à isonomia e à capacidade contributiva

Além da garantia de igualdade inserta em seu art. 5°, caput, a
Constituição da República contém disposição específica que protege o contribuinte
contra o fisco, proibindo~o de instituir tratamento desigual entre contribuintes que se
encontrem em situação equivalente, como se vê da redação de seu artigo 150, lI,
transcrito abaixo:

Art. 150. Sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios: (...)

Il - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou
ocupação por eles exercidas, independentemente da denominação jurídica dos
rendimentos, títulos ou direitos;

13 Ato suspenso em razão da aprovação do Parecer 2.331, de 2010.
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No caso de rendimentos pagos acumuladamente, por força de
decisões que reconheçam o direito ás parcelas em atraso, fica evidente que o cálculo
do imposto de renda com base no montante acumulado, fazendo incidir a alíquota
prevista para esse montante, quando, se o pagamento tivesse ocorrido na época
própria, os valores estariam sujeitos a alíquotas menores, ou mesmo isentos (por serem
diluidos em vários meses), fere o princípio da isonomia tributária.

É assim porque, em se considerando a situação de um contribuinte X
credor das mesmas parcelas, que as tenha recebido nas épocas próprias, tem-se a
incidência de alíquotas distintas - e menores - daquelas incidentes sobre o valor total
acumulado e pago com atraso ao contribuinte Y. Ou seja, o contribuinte que recebeu
com atraso acaba sendo duplamente penalizado: primeiro, com a demora no
recebimento do crédito e, segundo, com a aplicação de alíquota de imposto de renda
distinta daquela que efetivamente incidiria caso a prestação lhe tivesse sido alcançada
tempestivamente.

Daí se tem que a aplicação pretendida, e até então praticada pelo
fisco, com fundamento no art. 12, da Lei 7.713, de 1988, não se coaduna com o
disposto no art. 150, II,da Constituição.

Em outro ponto, a Constituição adota o prinCipIO da capacidade
contributiva, segundo o qual, os impostos deverão ser graduados de acordo com a
capacidade econômica do contribuinte, como se vê do S 1°, do art. 145, transcrito a
seguir:

Art. 145. (...) ~ l° - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e
serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos,
identificar, respeitados os direitos individuais e nos tennos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

No caso dos substituídos que receberam rendimentos acumulados,
por força de decisões que lhes reconheceram o direito a parcelas em atraso,
permanecem eles na mesma faixa de tributação do imposto de renda, não se
verificando elevação de sua capacidade econômica, a justificar a incidência de alíquota
maior sobre os seus rendimentos, tal como realizou o fisco.

Desse modo, não há dúvida de que, numa situação de benefício
previdenciário ou salário que deixou de ser pago aos substituídos (sendo essa sua
única fonte de renda), e, quando do pagamento se tenha feito incidir sobre ele a
alíquota de 27,5%, a título de imposto de renda, quando, se o pagamento houvesse
sido efetuado, mensalmente, nas épocas próprias, estaria sujeito a alíquota de 7,5%, há
interesse dos substituídos em pleitear a restituição do que foi pago a maior.

Então, acaba-se por penalizar os substituídos, que sequer deram
causa ao pagamento feito com atraso pela administração, pois, além de receber a verba
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com atraso, as receberam com redução indevida em razãJ,dSlificitiênliiit(âéialíquota do
imposto maior do que aquela que teria incidido se recebidos os valores nas épocas
próprias.

Bem por isso é que a jurisprudência dos tribunais pátrios, incluído o
Superior Tribunal de Justiça, antes mesmo da edição da Lei 12.350 e da Instrução
Normativa n° 1.127, de 2011, firmou-se, como já se disse, no sentido de que, em se
tratando de rendimentos recebidos acumuladamente, devem ser observadas as tabelas
e alíquotas próprias da época em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e o seu valor
mensal.

Por causa dessas diretas violações à Constituição Federal, o Tribunal
Regional Federal da 43 Região decidiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713, de 1988, quando fundamenta a aplicação do regime de caixa sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, porquanto infringe a isonomia e a capacidade
contributiva:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. ART. 12 DA
LEI N° 7.713/88. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA.
RETENÇÃO NA FONTE. PERCEPÇÃO ACUMULADA. INCIDÉNCIA
MENSAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
REGIME DE COMPETÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE SEM
REDUÇÃO DE TEXTO. I. Arguição de Inconstitucionalidade da regra insculpida
no art. 12 da Lei na 7.713/88 acolhida em parte, no tocante aos rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes de remuneração, vantagem pecuniária,
proventos e beneficios previdenciários, como na situação vertente, recebidos a
menor pelo contribuinte em cada mês-competência e cujo recolhimento de alíquota
prevista em lei se dê mês a mês ou em menor período. 2. Incidência mensal para
o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no
período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor - regime de
competência - após somado este com o valor já pago, pena afronta aos
princípios da isonomia e capacidade contribntiva insculpidos na CF/88 e do
critério da proporcionalidade que infirma a apuração do montante devido.
Arts. 153, ~ 20, 1 e 145, ~ )O, da Carta Magna. 3. Afastado o regime de caixa, no
caso concreto, situação excepcional a justificar a adoção da técnica de declaração
de inconstitucionalidade sem redução de texto ou interpretação conforme a
constituição, diante da presunção de legitimidade e constitucionalidade dos atos
emanados do Poder Legislativo e porque casos símeÍs a este não possuem espectro
de abrangência universal. Considerada a norma hostilizada sem alteração da
estrutura da expressão literal.
(Arguição de Inconstitucionalidade 2002.72.05.000434-0/SC, ReI. Des. Federal
Álvaro Eduardo Junqueira, Corte Especial do TRF4', D.E 03. 11.2009)

É O que já demonstra o Supremo Tribunal Federal nos autos do
Recurso Extraordinário 614.406, onde se caminha para a declaração da
inconstitucionalidade da aplicação do regime de caixa aos rendimentos acumulados
que se justifica no art. 12 da Lei 7.713, de 1988, porque fere a isonomia tributária e a
capacidade contributiva:

Em divergência, o Min. Marco Aurélio assentou a inconstitucionalidade do art.
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12 da Lei 7.713/88. Afirmou que o sist~fuHião 'podo!fiJttàjl,enar o contribuinte
duas vezes. Explicou que esse fenômend':'.Ôcorreria, já que o contribuinte, ao não
receber as parcelas na época própria, deveria ingressar em juízo e, ao fazê-lo, seria
posteriormente tributado com uma alíquota superior de imposto de renda em
virtude da junção do que percebido. Isso porque a exação em foco teria como
fato gerador a disponibilidade econômica e jurídica da renda. Salientou que a
novel Lei 12.350/2010, embora não faça alusão expressa ao regime de
competência, teria implicado a adoção deste mediante inserção de cálculos que
direcionariam à consideração do que apontou como "épocas próprias", tendo em
conta o surgimento, em si, da disponibilidade econômica. Desse modo, reputou
transgredidos os princípios da isonomia e da capacidade contributiva e,
desprezados estes, ressaltou que se caminharia para verdadeiro confisco e
majoração da alíquota do imposto de renda. Após o voto do Min. Dias Toffolí,
que seguiu a divergência, pediu vista a Min. Cármen Lúcia. (extraido do
Informativo STF n' 628)

Resta assim demonstrado que, além de a aplicação do regime de
caixa não encontrar suporte legislativo ou jurisprudencial, a exação sobre o montante
acumulado baseada no art. 12 da Lei 7.713, de 1988, que não respeita as aliquotas
praticadas na época sua da gênese viola frontalmente a isonomia e a capacidade
contributiva plasmadas no Si ° do art. 145 e inc. II do art. 150, todos da Constituição
da República.

Portanto, impõe-se a devolução do que foi tributado excessivamente
até meados do advento da Medida Provisória na 497, de 27 de julho de 2010,
convertida na Lei 12.350, de 2010, devendo-se aplicar o regime de competência sobre
os rendimentos acumulados percebidos pelos substituídos e aqui discutidos,
considerados separadamente.

5. DO PEDIDO

Ante o exposto, em favor dos servidores substituídos que se
encontram na situação fática discutida, o autor pede:

(a) a citação da demandada, na pessoa do seu representante legal,
para apresentar defesa;

(b) a procedência do pedido para:

(b.I) declarar o direito dos substituídos à aplicação do regime de
competência no recolhimento do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, provenientes de quaisquer
decisões que obrigaram a União à quitação de verbas devidas aos
substituídos, recebidas antes da edição da Medida Provisória na 497,
de 27 de julho de 2010, convertida na Lei 12.350, de 2010,
calculando-se o imposto sobre tais rendimentos separadamente, com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que são
pertinentes;
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(b.2) em razão do direito dêêlarado conforme o item precedente,
condenar a União a restituir o valor de imposto de renda que foi
cobrado em excesso, em função da aplicação indevida do regime de
caixa sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelos
substituídos, tudo acrescido de juros e correção monetária,
ressalvados os valores eventualmente prescritos;

(b.3) condenar a demandada ao pagamento das despesas judiciais e
dos honorários de advogado, estes fixados em 20% do valor da
condenação;

(c) a produção de toda prova admitida, especialmente a documental e
pericial;

(d) a atribuição à causa do valor de R$ 3.256,84; 14

(e) para melhor organização da banca de advogados constituídos, a
expedição de intimações em nome do advogado Rudi Meira Cassei, OAB/DF 22.256,
nos termos do artigo 236, S 1°, do Código de Processo Civil.

e agosto de 2011.

/):.J/:., J~f~
Robson RlB1tt'~sa
OAB/DF 12.933-E

14 Para o cálculo do valor da causa, levou-se em consideração o valor do Adicional de Qualificação para
um Técnico B8 que concluiu especialização (art. 15, 111, da Lei 11.416, de 2006), o qual era devido entre
agosto de 2006 até julho de 2010 (edição da MP 497/2010, que pacificou a aplicação do regime de
competência), imaginando-se uma suposta negativa da administração à concessão do beneficio e a sua
condenação ao pagamento do montante acumulado nesse período, incidíndo a aliquota de 27,5% para
o imposto de renda sobre o total amontoado. Assim, calculada as parcelas AO de Especialização do
Técnico B8 (251,98 x 47 = 11.843,06), retirou-se 27,5% a título de Imposto de Renda, o que resultou R$
3.256,84.
Esta situação corrente no quotidiano dos servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário representa
a posição média dos substituidos processuais, nos exatos termos da jurisprudência do TRF da l'
Região (AG 2000.01.00.006626-1/DF, Juiz Plauto Ribeiro, Primeira Turma, DJ 06/11/2000, p. 18; AG
96.01.38825-7/AP, Juiz Amilcar Machado, Primeira Turma, DJ 12/02/2001, p. 11; AC
2000.34.00.021358-0/DF, Desembargador Antonio Savio de Oliveira Chaves, Primeíra Turma, DJ de
07/04/2003, p. 35; AG 2001.01.00.001930-7/DF, Desembargador Federal Eustaquío Silveira, Primeira
Turma, DJ de 28/02/2003, p. 67; e AG 2001.01.00.001929-7/DF, Desembargador Federal Antonio Savio
de Oliveira Chaves, Primeira Turma, DJ de 18/11/2002, p. 87).
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SENTENÇA

1. Relatório.

Trata-se de ação de rito ordinário proposta pelo Sindicato dos

Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho da 15a Região -

SINDIQUINZE, devidamente qualificada nos autos, em face da União, objetivando

o recálculo do imposto de renda que incidiu sobre valores recebidos

cumulativamente, de modo a observar as alíquotas mensais vigentes no período

relativo a cada parcela que compõe o montante, bem como as faixas de isenção

previstas na legislação tributária, condenando-se a ré, por conseguinte, a restituir as

diferenças apuradas a esse título, devidamente corrigidas.

Alega, em síntese, que no cálculo para incidência do imposto de

renda sobre os rendimentos pagos acumuladamente a seus sindicalizados, em

decorrência de decisão judicial, deveriam ter sido aplicadas as alíquotas

contemporâneas ao fato gerador e faixas de isenção vigentes nos meses em que

efetivamente devidas as parcelas salariais, sob pena de se tributar mais

gravosamente os ganhos de quem não recebeu em tempo o que lhe era devido.

Com a inicial, procuração e documentos de fls. 23/49.

A Fazenda Nacional, em contestação de fls. 53173, arguiu,

preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor, e afirma q ventual sentença de

procedência deve se limitar aos substituídos residentes no Di trit Federal. Sustenta,
1
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ainda, que a pretensão foi fulminada pela prescrição quinquenal e, no mérito, pugna

pela improcedência dos pedidos.

Réplica às fls. 78/86

Tratando-se de matéria que comporta julgamento antecipado da

lide, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

2. Fundamentação.

Analiso, primeiramente, as preliminares e prejudicial levantadas

pela União.

2.1. Das Preliminares.

2.1.1. Da Ilegitimidade Ativa do Demandante.

Sem razão a União.

Com efeito, o artigo 8°, inciso 111, da Constituição Federal de 1988,

dispõe que compete ao sindicato a defesa de direitos e interesses coletivos ou

individuais da categoria.

No entanto, embora as entidades sindicais tenham legitimidade

ativa para demandar em juízo a tutela de direitos subjetivos individuais dos

integrantes da categoria, é necessário que os direitos pleiteados tenham correlação

com os fins institucionais do sindicato demandante.

Analisando detidamente o Estatuto do Sindicato Autor, verifico, em

seu art. 2°, que os fins o sindicato tem por finalidade rep e ntar os servidores da

categoria respectiva no interesse individual e coletivo rela io dos às atividades e

2
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as condições de trabalho e dos salários e ainda às demais questões que

envolvam os seus representados, inclusive a solidariedade profissional.

A parte final do art. 2a do estatuto, ao permitir a representação dos

associados nas demais questões que os envolvam, autoriza a propositura de ações

em que se discute exações tributárias, se o tributo em questão incidir sobre

alguma verba remuneratória recebida pelos sindicalizados em razão do

exercício das atividades laborais.

Dessa, como bem ressaltou a União, seria, de fato, absurdo o

sindicato substituir os associados em matéria contratual, comercial, etc., que não

possuem qualquer relação com o exercício da atividade laboral.

Contudo, a questão discuta nestes autos refere-se a incidência de

imposto de renda incidente sobre valores recebidos cumulativamente pelos

substituídos e que decorrem do exercício de suas atividades profissionais,

defendidas pelo sindicato autor.

Portanto, é patente a legitimidade ativa do.sindicato autor.

Rejeito a preliminar.

2.1.2. Da Abrangência Territorial e Subjetiva da

Decisão.

Mais uma vez a União não tem razão.

A jurisprudência do E. TRF da 1a Região vem entendendo que, da

inteligência do art. 2°-A da Lei nO9.494/97, verifica-se que seu objetivo foi de limitar a

abrangência da decisão judicial ao âmbito territorial de competência do órgão

prolator e, assim, impôs tal determinação. Contudo, em s tando, no caso, de

ação ajuizada perante a Seção Judiciária do Distrito Federa e detém jurisdição

3
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sobre todo território nacional, a referida exigência se torna vazia, posto que, a

decisão proferida abrangeria a totalidade dos substituídos, independentemente do

local de seu domicilio no território nacional (AC 200234000136950, JUIZ FEDERAL

CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:

20/04/2012 PAGINA: 116.).

Por outro lado, a formação da coisa julgada nos autos de ação

coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas aqueles que

na ação de conhecimento demonstrem a condição de filiado do autor (AgRg no Ag

1.153.516/GO, ReI. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 26/04/2010).

Rejeito, portanto, a preliminar.

2.2. Da Prejudicial.

2.2.1. Da Prescrição.

O prazo prescricional da pretensão de restituição ou

compensação de valores recolhidos indevidamente está previsto no art. 168 do

Código Tributário Nacional nos seguintes termos:

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso
do prazo de 5 (cinco) anos, contados:

I - nas hipóteses dos incisos I e 11do artigo 165, da data da
extinção do crédito tributário;

1/ - na hipótese do inciso 111do artigo 165, da data em que se tomar
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão
judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a
decisão condenatória. (grifei).

o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar inconstitucionalidade

do art. 4° da LC 118/05, nos autos do RE 566.621/RS, con

4
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apenas sua parte final, que determina que o art. 3° da citada Lei Complementar

possui natureza retroativa e, portanto, retroage para alcançar fatos pretéritos.

No entanto, o Pretório Excelso assentou que às ações de

repetição de indébito propostas após o prazo de vacatio legis da citada lei aplica-

se o disposto no art. 3° da LC 118/05.

Assim, conforme o entendimento do STF, as ações de repetição

de indébito ajuizadas após 08 de junho de 2005 (prazo final da vaca tio legis)

somente permitem a devolução de tributos pagos indevidamente nos últimos

cinco anos, ainda que estas ações digam respeito a pagamentos indevidos

realizados anteriormente à vigência da nova lei.

Desta forma, considerando a data da propositura desta ação

(19/08/2011), impõe-se a aplicação do prazo guinguenal e, em conseguência,

o reconhecimento da prescrição da pretensão de repetição das parcelas

pagas anteriormente a 19 de agosto de 2006.

Passo ao exame do mérito.

2.3. Do Mérito.

Assiste razão ao demandante.

Com efeito, a controvérsia limita-se a definir qual a alíquota do

imposto de renda aplicável aos rendimentos recebidos de uma só vez por força de

decisão judicial: a vigente à época em que era devida cada parcela ou a vigente à

época do efetivo pagamento acumulado, e se o referido tri u pode incidir sobre os

valores recebidos a título de juros de mora.

Pois bem.

5
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A questão é disciplinada pelo art. 12 da Lei 7.713/88 e pelo art. 46

da Lei 8.541/92, que dispõem que:

Lei 7.713/88:

Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização.

Lei 8.541/92:

Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos
em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou
jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o
rendimento se torne disponível para o beneficiário.

S 10 Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para
aplicação da alíquota correspondente, nos casos de:

I - juros e indenizações por lucros cessantes;
/I - honorários advocatícios;
/lI - remuneração pela prestação de serviços de engenheiro, médico,

contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador, síndico, testamenteiro
e liquidante.

S 20 Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela
progressiva, deverá ser utilizada a tabela vigente no mês de pagamento

Ocorre que esses dispositivos devem ser interpretados em

consonância com o art. 43, do CTN. Assim. no caso de rendimentos pagos

acumuladamente em cumprimento de decisão judicial. a incidência do

imposto de renda ocorre no mês de recebimento. é certo. mas o cálculo do

tributo deverá considerar os meses a que se referem os rendimentos.

Não fosse assim, o ônus tributário do contribuinte seria maior do

que se a fonte pagadora tivesse procedido ao pagamento oportuno, mês a mês,

dos rendimentos reconhecidos em juízo, o que não se pode admitir, sob pena de

afrontar a isonomia tributária (art. 150, inc. 11, da CF).

6
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Impende salientar, neste passo, que o entendimento que

exponho encontra beneplácito na jurisprudência, a teor dos seguintes

precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFíCIO
PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS
ACUMULADAMENTE. VALOR MENSAL DO BENEFíCIO ISENTO DE
IMPOSTO DE RENDA. NÃO-INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO.
1. O pagamento decorrente de ato ilegal da Administração não constitui
fato gerador de tributo.
2. O imposto de renda não incide sobre os valores pagos de uma só vez
pelo INSS, quando o reajuste do benefício determinado na sentença
condenatória não resultar em valor mensal maior que o limite legal fixado
para isenção do referido imposto.
3. A hipótese in foco versa o cabimento da incidência do imposto de
renda sobre proventos de aposentadoria recebidos incorretamente, por
isso que, à luz da tipicidade estrita, inerente ao direito tributário, impõe-se
a manutenção do acórdão recorrido.
4.0 Direito Tributário admite na aplicação da lei tributária o instituto da
eqüidade, que é a justiça no caso concreto. Ora, se .os proventos,
mesmos revistos, não seriam tributáveis no mês em que implementados,
também não devem sê-lo quando acumulados pelo pagamento a menor
pela entidade pública. Ocorrendo o equívoco da Administração, o
resultado judicial da ação não pode servir de base à incidência, sob pena
de sancionar-se o contribuinte por ato do Fisco, violando os princípios da
Legalidade e da Isonomia, mercê de chancelar o enriquecimento sem
causa da Administração.
5. O aposentado não pode ser apenado pela desídia da autarquia, que
negligenciou-se em aplicar os índices legais de reajuste do benefício.
Nessas hipóteses, a revisão judicial tem natureza de indenização, pelo
que o aposentado deixou de receber mês a mês.
6. Recurso especial desprovido. (STJ, REsp 617.081/PR, LUIZ FUX, 13

T, DJ 29.05.2006)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. IMPORTÂNCIAS PAGAS EM
DECORRÊNCIA DE SENTENÇA TRABALHISTA. VIOLAÇÃO DO
ART. 535, li, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. ALíQUOTA APLICÁVEL.
1. Revela-se improcedente argüição de ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil na hipótese em que o Tribunal de origem tenha adotado
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia,
atentando-se aos pontos relevantes e necessári s ao deslinde do litígio.
2. No cálculo do imposto incidente sobre o rendimentos pagos
acumuladamente em decorrência de decis 'udicial, devem ser
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aplicadas as alíquotas vigentes à época em que eram devidos referidos
rendimentos.
3. Recurso especial improvido. (STJ, REsp 759.183/SC, JOÃO OTAvIO
DE NORONHA, 28 T, DJ 19.03.2007)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
RENDIMENTOS ADVINDOS DE DECISÃO JUDICIAL. ART. 46 DA LEI
N° 8.541/92.
1. O imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, ou seja, a
retenção na fonte deve observar a renda que teria sido auferida mês a
mês pelo contribuinte se não fosse o erro da administração, e não no
rendimento total acumulado recebido em virtude de decisão judicial.
Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.
2. Recurso especial improvido. (STJ, REsp 899.576/CE, CASTRO
MEIRA, 28 T, DJ 22.03.2007)

TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. HORAS
EXTRAS. SENTENÇA TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL.
ALíQUOTA APLICÁVEL. DECRETO N° 85.450/80.
I - No cálculo do Imposto de Renda devido sobre os rendimentos
pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, nos termos previstos no artigo 521 do RIR (Decreto n°
85.450/80), (q.v. STJ, Resp n. 424225/SC).
111 - Apelação provida. (TRF 18 Região, AMS 200138000146023/MG,
CARLOS FERNANDO MATHIAS, 88 T, DJ 02.12.2005)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE
PERCEPÇÃO ACUMULADA DE DIFERENÇAS SALARIAIS
DECORRENTE DE SENTENÇA PROFERIDA EM RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA. INAPLlCABILlDADE DO i 2°, DO ARTIGO 46, DA
LEI N° 8.541/92. ARTIGO 12, DA LEI N° 7.713/88. ARTIGO 43, DO
CTN.
1. A percepção acumulada das diferenças salariais, obtida a partir do
reconhecimento judicial do direito na Justiça Trabalhista não
representa o montante auferido pelo mesmo mês a mês (renda
mensal). Assim, o contribuinte, por ter recebido valores com atraso,
não pode sofrer tributação em alíquota indevida.
2. A retenção de imposto de renda na fonte deve levar em conta os
valores percebidos mensalmente sob pen e afrontar a isonomia
tributária (artigo 150, 11, da CF), nos casos e lores recebidos pelo
contribuinte em razão de decisão judicial tra Ihi ta. Assim, verificada
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que a renda proveniente do trabalho do contribuinte era obtida
mensalmente, inaplicável, ao caso, o 9 2°, do artigo 46, da Lei nO
8.541/92.
3. Deve ser a elaborada a conta mediante a apresentação de cálculos
aritméticos pela autora, a partir dos valores recebidos e correta a
incidência do imposto de renda sobre os mesmos, atualizados.
4. A restituição dos valores retidos indevidamente deve sofrer atualização
monetária a partir da retenção pelos índices determinados. (TRF 4a

Região, AC 200571130021972/RS, MARGA INGE BARTH TESSLER, 2a

T, DJ 20.09.2006)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE
PERCEPÇÃO ACUMULADA DE DIFERENÇAS SALARIAIS
DECORRENTE DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. INAPLlCABILlDADE DO ~2°, DO
ARTIGO 46, DA LEI N° 8.541/92. ARTIGO 12, DA LEI N
7.713/88.ARTIGO 43, DO CTN. ARTIGO 150, 11, DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL.
1. A percepção acumulada das diferenças salariais, obtida a partir do
reconhecimento judicial do direito do contribuinte de receber valores
equivalentes horas-extras, FGTS, etc., não representa o montante
auferido pelo mesmo mês a mês (renda mensal). Assim, o contribuinte,
por ter recebido valores com atraso imputado ao Banco Meridional S.A
não pode sofrer tributação em alíquota máxima.
2. A retenção de imposto de renda na fonte deve levar em conta os
valores percebidos mensalmente sob pena de se afrontar a isonomia
tributária (artigo 150, 11, da CF), nos casos de valores recebidos pelo
contribuinte em razão de decisão judicial trabalhista. Assim, verificada
que a renda proveniente do trabalho do contribuinte era obtida
mensalmente, inaplicável, ao caso, o 9 2°, do artigo 46, da Lei n
8.541/92.
3. Deve ser a elaborada a conta mediante a apresentação de cálculos
aritméticos pelos autores, a partir dos valores recebidos e correta
incidência do imposto de renda sobre os mesmo, atualizados.
4. A restituição dos valores retidos indevidamente deve sofrer
atualização monetária a partir da retenção pelos índices determinados.
5. Apelação provida. (TRF 4a Região, AC 200471150035005/RS,
ÁLVARO EDUARDO JUNQUEIRA, 1a T, DJ 17.05.2006)

Logo, a retenção do imposto de renda deve levar em conta a

alíquota aplicável no mês a que se refere cada parcela, considerando o valor

total dos rendimentos naquele mês. Ou seja, para efeito de ' Iculo do imposto de

renda, deve-se verificar qual a alíquota seria aplicável se os valores tivessem
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sido pagos a tempo e modo devidos. Por exemplo, se uma específica parcela

reconhecida em juízo tivesse sido paga em um determinado mês juntamente

com o salário do contribuinte, e ainda assim os rendimentos dele não estivessem

sujeitos a desconto do imposto de renda, pois abaixo do limite de isenção, não

pode incidir o tributo sobre o pagamento daquela parcela ainda que, somada

com as demais parcelas também reconhecidas em juízo, ultrapasse o limite de

isenção. No mesmo exemplo, se os rendimentos do contribuinte em um

determinado mês (considerada a parcela reconhecida em juízo mais o salário

pago oportunamente) seriam tributados com a alíquota menor, não pode incidir o

imposto de renda sobre aquela parcela pela alíquota maior, ainda que, somada

com as demais parcelas também reconhecidas em juízo, ultrapasse o limite da

alíquota menor.

Portanto, diante das considerações as razões expostas, a

procedência parcial do pedido é medida que se impõe

3. Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para:

a) reconhecer o direito dos substituídos à incidência do imposto

de renda de acordo com o mês de competência de cada parcela relativamente

aos valores recebidos cumulativamente em decorrência de decisão judicial;

b) condenar a União (Fazenda Nacional) a restituir aos

substituídos os valores indevidamente retidos, conforme item "a" acima, que

deverão ser corrigidos pela Taxa Selic desde o recolhimento indevido,

ressalvados os valores atingidos pela prescrição quin nal.

10
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Os valores a serem restituídos deverão ser apurados em

liquidação de sentença. Fica facultado à parte autora o direito de, na liquidação

de sentença, optar pela apuração do valor do indébito que lhe seja mais

favorável.

Condeno a União (Fazenda Nacional) a restituir ao sindicato

autor as custas adiantadas e pagar-lhe honorários advocatícios, que fixo em R$

1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 20, 9 4°, do CPC, em razão da

simplicidade do feito e por se tratar daquelas ações de massa, nas quais se

discute questão essencialmente de direito e o trabalho do advogado é distribuído

por um grande número de ações virtualmente idênticas.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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