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Seminário V 

IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FÍSICA E REGIME DE 

FONTE 

Leitura básica 

• CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 7ª ed. São Paulo: Noeses, 2018, 
Item 3.3.2 (Imposto sobre a renda) da segunda parte. 

Leitura complementar 

• BARRETO, Paulo Ayres. O imposto sobre a renda e os preços de transferência. São Paulo: Dialética. 
Capítulo IV. 

• GONÇALVES, José Artur Lima. Imposto sobre a renda: pressupostos constitucionais. São Paulo: 
Malheiros, 2002. Capítulo 7, itens 7.1 a 7.6. 

• NOGUEIRA, Julia. Imposto sobre a renda na fonte. São Paulo: Quartier Latin. Capítulo 5. 

• Parecer Normativo n. 1, de 24 de setembro de 2002, da Secretaria da Receita Federal. 

• QUEIROZ, Mary Elbe. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. São Paulo: Manole. 
Capítulos 2, 3 e 7. 

• SIMÕES, Thiago Taborda. Stock Options: os planos de opções de ações e sua tributação. São Paulo: 
Noeses. Parte IV. 

• VIEIRA, José Roberto. IR Fonte sobre pagamentos sem causa e beneficiários não identificados: a 
presunção de um Estado Mosquito. In: CARVALHO, Paulo de Barros; SOUZA, Priscila de. Racionalização 

do Sistema Tributário. 1ed. São Paulo: Noeses, 2017. 

Questões 

1. Compor a(s) regra(s)-matriz(es) de incidência do imposto sobre a renda pessoa física. 

2. Defina “renda”, “rendimento” e “ganho”. Qual a rela-ção/diferença entre eles? Que são 
“proventos de qualquer natu-reza”? Com fulcro nessas definições, identifique a base de cálculo 
do IRPF e posicione-se, de forma fundamentada: tal como definida na legislação 
infraconstitucional, a base de cálculo do imposto representa, efetivamente, a “renda”? 
Confronte a afirmação dou-trinária de que o “fato gerador” do imposto sobre a renda é 
“complexivo” com a(s) Regra(s)-Matriz(es) do IRPF e responda: (a) como compatibilizar a ideia 
do “fato gerador complexivo” do imposto sobre a renda com o critério temporal da(s) sua(s) 
RMIT? e com a(s) base(s) de cálculo? (b) em que instante deve ser apu-rado o imposto sobre a 
renda das pessoas físicas? Como definir o termo inicial para a contagem do prazo decadencial 
para o IRPF, considerando (i) o imposto anual; (ii) a antecipação na fonte; (iii) o imposto 
exclusivo na fonte; (iv) o imposto sobre ganho de capital na alienação de bens e direitos. 

3. Diferençar os conceitos de aquisição da disponibilidade jurídica e aquisição de disponibilidade 
econômica. Verbas indenizatórias podem ser consideradas “renda”. Por quê? Analise 
criticamente os anexos I, II e III. 
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4. O art. 42 da Lei 9.430/96 criou uma nova hipótese de incidência para o imposto de renda? Essa 
hipótese de incidência baseia-se em uma presunção ou em uma ficção? O direito tributário admite 
o uso de presunções e de ficções para tanto? (Vide anexo IV). 

5. A atual tabela progressiva do imposto sobre a renda da pessoa física prevê alíquotas de 7,5%, 
15%, 22,50% e 27,5%. Tal previsão observa o princípio da progressividade? Qual é o efeito da 
chamada “parcela a deduzir”? Pode a lei restringir as deduções, da base de cálculo do IRPF (vide 
art. 4º da Lei 9.250/95)? Há parâmetros constitucionais ou legais para a fixação dos 
abatimentos e deduções possíveis e seus respectivos limites? Quais ? 

6. Existe identidade entre o IR fonte e o IR anual ou trata-se de impostos autônomos (isto é, há 
apenas uma ou mais de uma regra-matriz de incidência tributária)? Seria a retenção na fonte 
mero objeto de dever instrumental? Justifique a resposta. (Vide anexos V, VI, VII). 

7. Analise os efeitos jurídicos inerentes ao contribuinte e à fonte pagadora em cada um dos casos 
abaixo arrolados. 

 

Retenção – 

Fonte 

pagadora  

(Pessoa 

Jurídica) 

Recolhimento – 

Fonte pagadora 

(Pessoa 

Jurídica) 

Declaração do rendimento na 

Declaração de Ajuste Anual – 

DAA, entregue pela pessoa física 

(empregado ou prestador de 

serviços) em 30 de abril 

Caso 1 Retém Recolhe Declara rendimento e retenção  

Caso 2 Retém Recolhe 
Não declara rendimento nem 

retenção 

Caso 3 Retém Não recolhe Declara rendimento e retenção 

Caso 4 Retém Não recolhe 
Não declara rendimento nem 

retenção 

Caso 5 Não retém Recolhe Declara rendimento e retenção 

Caso 6 Não retém Recolhe 
Não declara rendimento nem 

retenção 

Caso 7 Não retém Não recolhe  Declara rendimento e retenção 

Caso 8 Não retém Não recolhe 
Não declara rendimento nem 

retenção 

 

8. Há a incidência de IR fonte ou do IR anual sobre Stock Options? Pressupondo a possibilidade de 
que venham a ser tributados, como definir a sua base de cálculo? Em outros termos, a base de 
cálculo do IR recairia sobre o preço da aquisição das ações, o preço do mercado ou sobre o 
preço em que elas são vendidas? Analise os anexos VIII e IX, expressando sua concordância ou 
não, de forma justificada. 

Sugestão para pesquisa suplementar 

• CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a renda – perfil constitucional e temas específicos. São 
Paulo: Malheiros. 
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• Artigo: “ADI n. 5.096. Correção da tabela de incidência do imposto sobre a renda para pessoas físicas. 
Aplicação da técnica de interpretação conforme a Constituição”, de Ives Gandra da Silva Martins e 
Marilene Talarico Martins Rodrigues, Revista Dialética de Direito Tributário n. 229. 

• Artigo: “O fato gerador do imposto sobre a renda e a aquisição de disponibilidade econômica ou 
jurídica que implique acréscimo patrimonial – inteligência do artigo 43 do Código Tributário Nacional 
– ilegalidade de pretendida incidência sem ocorrência de acréscimo”, de Ives Gandra da Silva Marins, 
Revista Dialética de Direito Tributário nº  137 .  

• Artigo: “A sujeição passiva da fonte pagadora de rendimento, quanto ao imposto de renda 
devido na fonte”, de Ricardo Mariz de Oliveira, Revista Dialética de Direito Tributário n. 49. 

• OLIVEIRA, Ricardo Mariz. “Princípios fundamentais do imposto de renda”. São Paulo: IOB.  

• QUEIROZ, Luis Cesar Souza de. Imposto sobre a renda – requisitos para uma tributação constitucional. Rio 
de Janeiro: Forense.  

• Capítulo IV do livro Renda e proventos de qualquer natureza, de Roberto Quiroga Mosquera. 
São Paulo: Dialética. 
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Anexo I 

REsp 1.562.676/RJ 

Julgamento 14/06/2016 

 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF. ISENÇÃO 
DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO 
CONTRATO DE TRABALHO. ART. 6º, V, DA LEI 7.713/1988. RECURSO REPETITIVO. 

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, incide imposto de renda sobre juros de mora. 
Conforme o art. 16, parágrafo único, da Lei 4.506/64: “Serão também classificados como rendimentos 
de trabalho assalariado os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento 
das remunerações previstas neste artigo”. Jurisprudência uniformizada no REsp 1.089.720-RS, 
Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10.10.2012. Primeira exceção: não 
incide imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes de verbas trabalhistas pagas no contexto 
de despedida ou rescisão do contrato de trabalho, consoante o art. 6º, V, da Lei 7.713/88. 
Jurisprudência uniformizada no recurso representativo da controvérsia REsp 1.227.133 - RS, 
Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel p/acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 
28/9/2011. Segunda exceção: são isentos do imposto de renda os juros de mora incidentes sobre 
verba principal isenta ou fora do campo de incidência do IR, conforme a regra do accessorium 
sequitur suum principale. Jurisprudência uniformizada no REsp 1.089.720-RS, Primeira Seção, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/10/2012. 2. Caso concreto em que se discute a 
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes de Reclamatória Trabalhista em 
que houve rescisão do contrato de trabalho. Na linha dos precedentes anteriormente citados, se a 
tributação do acessório segue a regra do principal, então o IRPF sobre os juros devidos em 
Reclamatória Trabalhista cujo objeto seja despedida ou rescisão de contrato de trabalho não são 
tributados pelo imposto de renda, na linha do recurso repetitivo acima citado. Precedentes: AgRg no 
REsp 1.536.449/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turrma, DJe 16/9/2015; EDcl nos 
EDcl no AgRg no REsp 1.215.673/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28/3/2014; 
AgRg no REsp 1.238.127/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18/03/2014 e AgRg 
no REsp 1.234.914/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/11/2014. 3. O recorrido 
propôs Reclamação Trabalhista pedindo a condenação da ré no pagamento do adicional de função de 
representação e sua repercussão no 13º salário, nas verbas rescisórias e no FGTS (fl. 148, e-STJ). 
Apesar de a petição inicial da Reclamatória Trabalhista ser confusa, parecendo que o seu escopo trata 
de complementação de aposentadoria, na verdade, como se vislumbra claramente na sentença e no 
acórdão recorrido, a causa de pedir da demanda foi a rescisão do seu contrato de trabalho. 4. O 
Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, consignou que houve rescisão do 
contrato de trabalho (fl. 148, e-STJ): “Portanto, tendo em vista a natureza jurídica das rubricas 
reclamadas - AFR/AP, as repercussões em relação a férias, ao 13a salário, ou seja, salarial - 
caracterizada está a hipótese de incidência de IRPF sobre os juros moratórios. Quanto às 
repercussões da AFR/AR sobre os valores recebidos a título de rescisão de seu contrato e ao FGTS, 
estes valores são isentos, a teor do artigo 6o, V, da Lei 7.713/88 (Precedente: REsp 1217238/MG, 
Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data: 03.02.2011)”. 5. Na linha dos precedentes 
anteriormente citados, se a tributação do acessório segue a regra do principal, então o IRPF sobre os 
juros devidos em Reclamatória Trabalhista cujo objeto seja despedida ou rescisão de contrato de 
trabalho, como na hipótese dos autos, não são tributados pelo imposto de renda, na linha do recurso 
repetitivo acima citado. 6. Recurso Especial não provido. 
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Anexo II 

RE n. 396.215 AgRg/PB 

Julgamento: 25/09/2012 

IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. SÓCIOS-COTISTAS. 
RETENÇÃO NA FONTE. CARACTERIZAÇÃO DO FATO GERADOR. DISPONIBILIDADE JURÍDICA OU 
ECONÔMICA DA RENDA. ART. 35 DA LEI 7.713/1988. INCONSTITUCIONALIDADE CONDICIONAL. 
NECESSIDADE DE SE AFERIR SE HÁ A EFETIVA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. NECESSIDADE DE 
REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. Conforme decidiu esta Corte, “a norma insculpida 
no artigo 35 da Lei n. 7.713/88 mostra-se harmônica com a Constituição Federal quando o 
contrato social prevê a disponibilidade econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro 
líquido apurado, na data do encerramento do período-base” (RE 172.058, rel. min. Marco Aurélio, 
Pleno, DJ de 13.10.1995). Hipótese em que o Tribunal de origem, analisando o contrato social da 
empresa, concluiu pela existência de distribuição imediata de lucros na data de encerramento do 
período-base. Impossível chegar a conclusão diversa sem o prévio exame de cláusulas contratuais 
e do quadro fático-probatório (Súmulas 279 e 454/STF). Agravo regimental ao qual se nega 
provimento. 

Anexo III 

REsp nº 1.670.906 - RS  

Julgamento  11/07/2017 

 

Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, com fundamento no art. 
105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 
DA 4ª REGIÃO, assim ementado: 

TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. PARCELAS RECEBIDAS POR 
FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA. REGIME DE COMPETÊNCIA. ART. 12 DA LEI Nº 
7.713/88. JUROS MORATÓRIOS. CARÁTER INDENIZATÓRIO. 

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. 

Não são passíveis de incidência do imposto de renda os valores recebidos a título de juros de 
mora acrescidos às verbas definidas em ação judicial, por constituírem indenização pelo prejuízo 
resultante de um atraso culposo no pagamento de determinadas parcelas. 

[...] 

Sobre a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, por suposta omissão pelo Tribunal de 
origem da análise das questões atinentes a diversos dispositivos legais, bem como de julgados do 
Superior Tribunal de Justiça, tenho que não assiste razão ao recorrente. 

Verifica-se, na hipótese dos autos, a inexistência da mácula apontada, tendo em vista que da 
análise do referido questionamento não se cogita da ocorrência de omissão, contradição, 
obscuridade ou mesmo erro material, mas mera tentativa de reiterar fundamentos jurídicos já 
expostos pelo recorrente. 

Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração com fundamento na omissão acima, 
demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal 
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desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal 
mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. 

No mesmo diapasão, destacam-se: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 
3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE 
VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE 
DE ANÁLISE NA VIA RECURSAL ELEITA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO. 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO 
NÃO PROVIDO. 

1. Não há violação do art. 535, inc. II, do CPC/1973 quando o aresto recorrido adota 
fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa 
sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 

2. O Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional de interpretar dispositivos 
da Lei Maior, cabendo tal dever ao Supremo Tribunal Federal. 

3. A ausência de impugnação de fundamento autônomo apto, por si só, para manter o acórdão 
recorrido, atrai o disposto na Súmula n. 283/STF. 

4. A simples alegação de violação genérica de preceitos infraconstitucionais, desprovida de 
fundamentação que demonstre de que maneira eles foram violados pelo Tribunal de origem, não 
é suficiente para fundar recurso especial, atraindo a incidência da Súmula n. 284/STF. 

5. Agravo interno não provido. 

(AgInt no AREsp 960.685/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016) 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO 
CPC. REQUISITOS PARA RECONHECER A OMISSÃO. QUESTÃO NÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE 
OMISSÃO. ART. 485, V, DO CPC/73. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. ARTIGO NÃO 
INDICADO. DEFICIÊNCIA NA 

FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA Nº 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 

1. Para configurar omissão, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) o 
Tribunal de origem não tenha se pronunciado sobre o tema; b) tenham sido opostos embargos de 
declaração; c) tenha sido a questão levantada nas razões ou contrarrazões do agravo de 
instrumento ou da apelação; e d) seja relevante para o deslinde da controvérsia. 

2. Ausente relevância, à luz do caso concreto, da matéria tida por não apreciada, afasta-se a 
alegada omissão. 

3. A suposta violação ao art. 485, V, do CPC/73, por violação a literal dispositivo de lei, exige 
seja declinado no recurso especial especificamente qual o artigo de lei que supostamente daria 
azo à rescisória, sob pena de deficiência na fundamentação, a ensejar a incidência da Súmula nº 
284/STF. 

4. Agravo interno não provido. 

(AgInt no REsp 1498690/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 
em 14/03/2017, DJe 20/03/2017) 

Sobre a alegada violação dos arts. 949, parágrafo único e 1.035, caput e § 8º, ambos do 
CPC/2015, verifica-se que no acórdão recorrido não foram analisados o conteúdo dos dispositivos 
legais, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que carece o recurso do 
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indispensável requisito do prequestionamento. Incidência dos enunciados sumulares n. 282 e 356 
do STF, in verbis: 

Súmula 282: É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, 
a questão federal suscitada. 

Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos 
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do 
prequestionamento. 

Não constando do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida no dispositivo legal 
indicado no recurso especial, restava ao recorrente pleitear seu exame por meio de embargos de 
declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e provocar o prequestionamento, o 
que não ocorreu na hipótese dos autos. 

Sobre a alegada violação aos arts. 43, 97 e 111 do CTN, além dos arts. 6 e 12 da Lei 
7.713/1988, verifica-se que assiste razão ao recorrente, porquanto conforme a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça, incide IRPF sobre os juros de mora, a teor do art. 16, caput e 
parágrafo único da Lei 4.504/1964, excetuando-se os casos em que a verba principal é isenta ou 
está fora do campo de incidência do tributo ou no contexto de despedida ou rescisão do contrato 
de trabalho, por disposição do art. 6º, V, da Lei 7.713/1988. 

Na hipótese dos autos o benefício previdenciário pago acumuladamente e a destempo 
constitui rendimento tributável, sendo por isso devida a incidência de IRPF sobre os juros de mora 
concernentes ao valor principal. 

Neste diapasão, destacam-se os seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS JUROS DE MORA 
ORIUNDOS DE INDENIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E NÃO DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. 
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO À REGRA GERAL FIRMADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO 
JULGAMENTO DO RESP 1.089.720/RS. REGIME DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INSATISFAÇÃO COM O DESLINDE DA CAUSA. 
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 

1. Depreende-se dos autos que o ponto da controvérsia está na insatisfação com o deslinde 
da causa. O acórdão embargado encontra-se suficientemente discutido, fundamentado e de acordo 
com a jurisprudência desta Corte, não ensejando, assim, o seu acolhimento. 

2. O embargante não aponta nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material 
nas razões recursais. 

3. Em 10.10.2012, DJe 28.1.2012, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 
1.089.720/RS, por maioria, vencido o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, firmou orientação, 
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, de que, segundo a regra geral, incide o IRPF sobre os 
juros de mora, a teor do art. 16, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, também quando 
reconhecidos em reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza indenizatória reconhecida 
pelo mesmo dispositivo legal, salvo: (I) quando pagos no contexto de despedida ou rescisão do 
contrato de trabalho, em reclamatórias trabalhistas ou não; e (II) nos casos em que a verba 
principal é isenta ou fora do campo de incidência do imposto de renda, estendendo-se a isenção 
aos juros de mora mesmo quando na circunstância em que não há perda do emprego, consoante 
a regra do “accessorium sequitur suum principale”. 

4. Extrai-se dos autos que as verbas principais são benefícios previdenciários pagos de forma 
acumulada em decorrência de demanda judicial, fora do contexto de despedida ou rescisão do 
contrato de trabalho em reclamatória trabalhista, tampouco mostram-se isentas ou fora do campo 
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de incidência do imposto de renda. Logo, não se aplica ao caso dos autos nenhuma das duas 
exceções apontadas à regra geral de incidência do imposto de renda sobre os juros de mora. 

5. O benefício previdenciário pago acumuladamente e a destempo constitui rendimento 
tributável - como reconhece a jurisprudência desta Corte -, devendo ser observado o regime de 
competência, a revelar que as alíquotas aplicáveis são aquelas vigentes à época em que tal verba 
deveria ter sido recebida. 

6. Contrariamente ao que defende o ora embargante, não houve nenhuma conclusão advinda 
de premissa equivocada, uma vez que a verificação da verba originária foi definida na origem, e sua 
natureza não será modificada por meros cálculos. 

7. Quanto aos dispositivos apontados como inconstitucionais, a irresignação refoge à 
competência desta Corte. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 
1494279/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, 
DJe 13/05/2015) 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. 

ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - 
IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. PRESERVAÇÃO DA TESE JULGADA 
NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP. N. 1.227.133 -RS NO SENTIDO DA 
ISENÇÃO DO IR SOBRE OS JUROS DE MORA PAGOS NO CONTEXTO DE PERDA DO EMPREGO. 
ADOÇÃO DE FORMA CUMULATIVA DA TESE DO ACCESSORIUM SEQUITUR SUUM PRINCIPALE 
PARA ISENTAR DO IR OS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE VERBA ISENTA OU FORA DO 
CAMPO DE INCIDÊNCIA DO IR. 

1. Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação ao art. 535, do CPC, sem, 
na própria peça, individualizar o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão ocorridas no 
acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como sua relevância para a solução da controvérsia 
apresentada nos autos. Incidência da Súmula n. 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, 
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 

2. Regra geral: incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do art. 16, caput e parágrafo único, 
da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em reclamatórias trabalhistas, apesar de sua 
natureza indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo legal (matéria ainda não pacificada 
em recurso representativo da controvérsia). 

3. Primeira exceção: são isentos de IRPF os juros de mora quando pagos no contexto de 
despedida ou rescisão do contrato de trabalho, em reclamatórias trabalhistas ou não. Isto é, 
quando o trabalhador perde o emprego, os juros de mora incidentes sobre as verbas 
remuneratórias ou indenizatórias que lhe são pagas são isentos de imposto de renda. A isenção é 
circunstancial para proteger o trabalhador em uma situação sócio-econômica desfavorável (perda 
do emprego), daí a incidência do art. 6º, V, da Lei n. 7.713/88. Nesse sentido, quando reconhecidos 
em reclamatória trabalhista, não basta haver a ação trabalhista, é preciso que a reclamatória se 
refira também às verbas decorrentes da perda do emprego, sejam indenizatórias, sejam 
remuneratórias (matéria já pacificada no recurso representativo da controvérsia REsp. n.º 
1.227.133 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel .p/acórdão Min. Cesar Asfor 
Rocha, julgado em 28.9.2011). 

3.1. Nem todas as reclamatórias trabalhistas discutem verbas de despedida ou rescisão de 
contrato de trabalho, ali podem ser discutidas outras verbas ou haver o contexto de continuidade 
do vínculo empregatício. A discussão exclusiva de verbas dissociadas do fim do vínculo 
empregatício exclui a incidência do art. 6º, inciso V, da Lei n. 7.713/88. 
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3.2. . O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6º, inciso V, da Lei n. 7.713/88 é 
haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas, em juízo ou fora dele. Ocorrendo 
isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias 
quanto os juros incidentes sobre as verbas não isentas. 

4. Segunda exceção: são isentos do imposto de renda os juros de mora incidentes sobre verba 
principal isenta ou fora do campo de incidência do IR, mesmo quando pagos fora do contexto de 
despedida ou rescisão do contrato de trabalho (circunstância em que não há perda do emprego), 
consoante a regra do “accessorium sequitur suum principale”. 

5. Em que pese haver nos autos verbas reconhecidas em reclamatória trabalhista, não restou 
demonstrado que o foram no contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho 
(circunstância de perda do emprego). Sendo assim, é inaplicável a isenção apontada no item “3”, 
subsistindo a isenção decorrente do item “4” exclusivamente quanto às verbas do FGTS e 
respectiva correção monetária FADT que, consoante o art. 28 e parágrafo único, da Lei n. 
8.036/90, são isentas. 

6. Quadro para o caso concreto onde não houve rescisão do contrato de trabalho: Principal: 
Horas-extras (verba remuneratória não isenta) = Incide imposto de renda; Acessório: Juros de 
mora sobre horas-extras (lucros cessantes não isentos) = Incide imposto de renda; Principal: 
Décimo-terceiro salário (verba remuneratória não isenta) = Incide imposto de renda; Acessório: 
Juros de mora sobre décimo-terceiro salário (lucros cessantes não isentos) = Incide imposto de 
renda; Principal: FGTS (verba remuneratória isenta) = Isento do imposto de renda (art. 28, 
parágrafo único, da Lei n. 8.036/90); Acessório: Juros de mora sobre o FGTS (lucros cessantes) = 
Isento do imposto de renda (acessório segue o principal). 

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp 
1089720/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
10/10/2012, DJe 28/11/2012) 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA TRABALHISTA 
QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO AO EMPREGO. PAGAMENTO DE VERBAS ATRASADAS 
FORA DO CONTEXTO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. JUROS DE MORA. IMPOSTO 
DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA, MESMO EM SE TRATANDO 
DE VERBA INDENIZATÓRIA. ART. 16, XI E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 4.506/64. 

1. Regra geral, incide imposto de renda sobre juros de mora conforme o art. 16, parágrafo único, 
da Lei 4.506/64: “Serão também classificados como rendimentos de trabalho assalariado os juros de 
mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações previstas neste 
artigo”. Jurisprudência uniformizada no REsp 1.089.720-RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, julgado em 10/10/2012. 

2. Primeira exceção: não incide imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes de verbas 
trabalhistas pagas no contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho consoante o art. 6º, 
inciso V, da Lei 7.713/88. Jurisprudência uniformizada no recurso representativo da controvérsia 
Resp 1.227.133 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel. p/ acórdão Min. Cesar 
Asfor Rocha, julgado em 28/9/2011. 

3. Segunda exceção: são isentos do imposto de renda os juros de mora incidentes sobre verba 
principal isenta ou fora do campo de incidência do IR, conforme a regra do accessorium sequitur 
suum principale. Jurisprudência uniformizada no REsp n. 1.089.720-RS, Primeira Seção, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, julgado em 10/10/2012. 

4. Hipótese dos autos que não se referem a verbas trabalhistas pagas no contexto de despedida ou 
rescisão do contrato de trabalho e, sim, ao reconhecimento de dispensa ilegal com reintegração no 
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emprego, circunstância que escapa da isenção prevista no art. 6º, inciso V, da Lei n. 7.713/88. Incidência 
da regra geral constante do art. 16, inciso XI e parágrafo único, da Lei 4.506/64. 

5. Recurso Especial da Fazenda Nacional provido. (REsp 1648214/RS, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 11/05/2017) 

Sobre o pedido do recorrente pela cobrança de IRPF da forma do art. 12-A da Lei 7.713/88 sobre 
os valores acumulados, verifico que o recorrente não apresentou qualquer argumento para 
fundamentar o referido pleito, o que torna deficiente esta parcela recursal, atraindo o comando do art. 
284 do STF, in verbis: 

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não  

permitir a exata compreensão da controvérsia . 

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nesta parte, com fundamento no 
art. 255, § 4º, I e III, do RI/STJ, dou-lhe provimento para determinar a incidência de IRPF sobre os 
juros de mora decorrentes da verba principal. 

Anexo IV 

TJ/SP - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005290-09.2012.4.03.6126 

Julgamento 25/08/2016. 

 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO 
DE RENDA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. STF. 
RE 601.314/SP. JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. 
ORIGEM DOS RECURSOS. ART. 42, DA LEI Nº 9.430/96. PRESUNÇÃO RELATIVA DE OMISSÃO DE 
RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
REDUÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 

1. Depreende-se dos fatos narrados e documentos acostados aos autos que foi instaurado 
processo administrativo fiscal, no âmbito do qual o autor foi intimado para apresentar, perante a 
autoridade fiscal competente, documentação hábil e idônea da origem dos recursos movimentados 
nas contas correntes de sua titularidade, no ano-base 2000, nos termos dos Termos de Intimação 
Fiscal. Tendo em vista que não foi justificada a origem dos recursos, foi lavrado o auto de infração 
com base nos extratos bancários obtidos sem autorização judicial. 

2. Tendo em vista que o E. Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, 
por ocasião do julgamento do RE nº 601.314/SP, em 24/02/2016, da relatoria do Ministro Ricardo 
Lewandowski, que o artigo 6º, da LC 105/01, não ofende o direito constitucional ao sigilo 
bancário, e que a Lei nº 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis 
tributárias, curvo-me à orientação pretoriana para julgar improcedente o pedido de anulação do 
débito fiscal constituído a partir de informações prestadas à Receita Federal, pelas instituições 
financeiras, sobre as contas correntes de titularidade da parte autora, sem autorização judicial. 

3. Considerando que o contribuinte, devidamente intimado, não comprovou, com 
documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados em conta corrente, ficou 
configurada a omissão de receita e a autoridade administrativa procedeu ao arbitramento do 
tributo, nos termos do artigo 42, da Lei nº 9.430/96. 

4. Referida norma estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza 
o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física 
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a 
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origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento. É a própria lei 
definindo que os depósitos bancários de origem não comprovada caracterizam omissão de receita 
ou de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a 
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se de presunção 
relativa (jures tantum), reputando-se verdadeiro o fato presumido até que a parte interessada 
prove o contrário, chamada “inversão do ônus da prova”. 

5. A jurisprudência pátria consolidou entendimento acerca da legalidade do lançamento do 
imposto de renda com base na presunção relativa prevista no artigo 42, da Lei nº 9.430/96, 
cabendo ao contribuinte o ônus da prova da origem dos recursos depositados em conta bancária. 

6. O contribuinte, não obstante tivesse ampla oportunidade de fazê-lo, não logrou comprovar, 
nem no âmbito do processo administrativo-fiscal, nem no presente feito, mediante documentação 
hábil e idônea, a origem dos valores creditados. Desta forma, se a incompatibilidade entre a 
movimentação financeira e a declaração de renda no ano-calendário de 2000, não foi justificada, 
está caracterizada a omissão de receita, nos termos do artigo 42, da Lei nº 9.430/96, devendo ser 
mantido o lançamento efetuado de ofício pela autoridade administrativa. 

7. O arbitramento da verba honorária impõe ao julgador ponderação que lhe permita concluir 
o quantum que melhor refletirá a diligência do causídico na defesa dos interesses da parte cuja 
procuração recebeu, considerando-se não apenas o tempo despendido com a causa, mas também as 
particularidades a ela inerentes. E o juiz, ao fixar os honorários advocatícios na forma do § 4º, do 
artigo 20, do antigo CPC, vigente à época, não está adstrito aos limites contidos no § 3º do mesmo 
dispositivo, devendo ater-se aos critérios contidos nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’. Assim, tendo em vista que 
a causa não envolveu grande complexidade, bem como o valor a esta atribuído na petição inicial, em 
atendimento aos princípios da equidade, razoabilidade e da proporcionalidade, os honorários 
advocatícios devem ser reduzidos para 1% (um por cento) sobre o valor da causa. 

8. Apelação parcialmente provida. 

Anexo V 

TJ/SP - APELAÇÃO CÍVEL Nº  0005697-44.2014.4.03.6126 

 

Julgamento 31/08/2017 

 

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - SUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO POR OMISSÃO DE 
RENDIMENTOS - OBRIGAÇÃO QUE INDEPENDE DA RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA. 
A responsabilidade da fonte pagadora, pela retenção do imposto de renda na fonte, não exclui a 
sujeição passiva do contribuinte, nem a obrigação de declarar os rendimentos, nos termos dos 
artigos 45, do Código Tributário Nacional, e 44, I, da Lei Federal nº 9.430/1996. 2. A petição inicial 
não explica a razão pela qual o autor deixou de declarar os rendimentos. Ainda que fossem retidos 
na fonte, deveria ter efetivado a declaração. 3. Apelação provida 

Anexo VI 

Ato Declaratório Interpretativo RFB n. 8, de 2 de setembro de 2014 

IRRF. FATO GERADOR.  Dispõe sobre o momento da ocorrência do fato gerador do imposto 
sobre a renda na fonte, no caso de importâncias creditadas. DOU 03/09/2014. 
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O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o 
inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado 
pela Portaria MF n. 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto nos arts. 43 e 114, nos 
incisos I e II do art. 116 e nos incisos I e II do art. 117 da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 – 
Código Tributário Nacional (CTN), no art. 647 do Decreto n. 3.000, de 26 de março de 1999 – 
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), no Parecer Normativo CST n. 07, de 2 de 
abril de 1986, no Parecer Normativo CST n. 121, de 31 de agosto de 1973, bem como o que consta 
no eProcesso n. 10104.720002/2011-75, declara: 

Art. 1º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na fonte, no caso de 
importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado por pessoa jurídica, nominal ao 
fornecedor do serviço, a débito de despesas em contrapartida com o crédito de conta do passivo, à 
vista da nota fiscal ou fatura emitida pela contratada e aceita pela contratante. 

Art. 2º A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as importâncias 
creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de serviços 
caracterizadamente de natureza profissional, será efetuada na data da contabilização do valor dos 
serviços prestados, considerando-se a partir dessa data o prazo para o recolhimento. 

Anexo VII 

Solução de Divergência Cosit n. 26/2013 

IRRF. FATO GERADOR. MOMENTO DE OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DE NATUREZA 
PROFISSIONAL. IMPORTÂNCIAS CREDITADAS. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto de 
renda na fonte, no caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado por 
pessoa jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em contrapartida com o 
crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura emitida pela contratada e aceita pela 
contratante. A retenção do imposto de renda na fonte, incidente sobre as importâncias creditadas por 
pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza 
profissional, se dará na data da contabilização do valor dos serviços prestados, considerando-se a 
partir desta data o prazo para o recolhimento. DOU 16/07/2014. 

DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 647 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 (Decreto 
n. 3.000, de 26 de março de 1999); Parecer Normativo CST n. 07, de 02/04/86; Parecer Normativo 
CST n. 121, de 31 de agosto de 1973 e arts. 43, 114, 116, incisos I e II, e 117, incisos I e II, do Código 
Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966). 

FERNANDO MOMBELLI 

Coordenador-Geral 

Anexo VIII 

CARF - Acórdão nº 2202-003.367 

 

Julgamento 10/05/2016 

 

PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EMPREGADOS. PLANO DE 
OPÇÃO PARA COMPRA DE AÇÕES - STOCK OPTIONS. NATUREZA SALARIAL. DESVIRTUAMENTO DA 
OPERAÇÃO MERCANTIL. CARACTERÍSTICAS DOS PLANOS AFASTAM O RISCO. 
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Ocorrendo o desvirtuamento do stock options em sua concepção inicial, tanto pela adoção de 
política remuneratória na forma de outorga de ações quanto pela correlação com o desempenho para 
manutenção de talentos, fica evidente a intenção de afastar o risco atribuído ao próprio negócio, 
caracterizando uma forma indireta de remuneração. Na maneira como executado o Plano, com a 
minimização do risco, passa a outorga de ações a representar a verdadeira intenção de ter o trabalhador 
a opção de ganhar com a compra das ações. As vantagens econômicas oferecidas aos empregados na 
aquisição de lotes de ações da empresa, quando comparadas com o efetivo valor de mercado dessas 
mesmas ações, configuram-se ganho patrimonial do empregado beneficiário decorrente 
exclusivamente do trabalho, ostentando natureza remuneratória, e, nessa condição, parcela integrante 
do conceito legal de Salário de Contribuição - base de cálculo das contribuições previdenciárias. 

Anexo IX 

CARF - Acórdão nº  2202.003.436 

Julgamento 14/06/2016 

 

IRRF - PLANO DE OPÇÃO PARA COMPRA DE AÇÕES - STOCK OPTIONS. NATUREZA SALARIAL. 
DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTE. 

No julgamento do processo administrativo nº 16327.720152/ 
2014-93, relativo a este mesmo contribuinte, aos mesmos planos de opções de compra de ações pelos 
empregados, mediante o Acórdão nº 2202-003.367, esta Turma fixou o entendimento que as 
vantagens econômicas oferecidas aos empregados na aquisição de lotes de ações da empresa, quando 
comparadas com o efetivo valor de mercado dessas mesmas ações, configuram-se ganho patrimonial 
do empregado beneficiário decorrente exclusivamente do trabalho, ostentando natureza 
remuneratória. Decidiu-se ainda que o fato gerador ocorre (aspecto temporal), na data do exercício 
das opções pelo beneficiário, ou seja, quando o mesmo exerce o direito de compra em relação às ações 
que lhe foram outorgadas. Não há como atribuir ganho se não demonstrado o efetivo exercício do 
direito sobre as ações. 

E, por fim, que a base de cálculo é uma ordem de grandeza própria do aspecto quantitativo do 
fato gerador. O ganho patrimonial, no caso, há que ser apurado na data do exercício das opções e deve 
corresponder à diferença entre o valor de mercado das ações adquiridas e o valor efetivamente pago 
pelo beneficiário. O ganho patrimonial do trabalhador se realiza nas vantagens econômicas que 
aufere quando comparadas com as condições de aquisição concedidas ao investidor comum que 
compra idêntico título no mercado de valores mobiliários. 

 

 

 

 

 


