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O Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho da 15ª Região – 

SINDIQUINZE, em 19.08.2011, ajuizou ação coletiva em face da União, postulando a 

declaração do 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 nº 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei 12.350, de 

2010, calculando-se o imposto sobre tais rendimentos separadamente, como base nas tabelas e 

alíquotas das épocas próprias a que são pertinentes, bem como a condenação da ré à restituição 

dos valores de imposto de renda que foram cobrados 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 

(fls. 03/21). 

 

Devidamente citada, a União apresentou a contestação (fls. 53/73).  

 

Em primeira instância, julgou-se procedente a pretensão: a) reconhecendo-se 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) bem como para 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 quinquenal 

(parcelas anteriores a 19.08.2006 são atingidas pelas prescrição). Outrossim, condenou-se a 

União ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (fls. 

105/115). 

Em sede recursal, negaram provimento à apelação da União e remessa oficial e deram parcial 

provimento ao recurso adesivo do autor, majorando-se o valor dos honorários para 5% do valor 

da condenação (fls. 172/177). 

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os quais restaram rejeitados, apenas 

havendo a correção, de ofício, de erro material (fls. 203/206). 

Sobreveio o trânsito em julgado em 17.02.2016 (fl. 211). 

 


