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Imposto de Renda sobre adicional de férias 
poderá ser contestado na Justiça

A decisão do Superior Tribunal de Jus-
tiça de fevereiro deste ano de que o terço 
constitucional de férias tem caráter inde-
nizatório para efeito de tributação pelo 
INSS pode dar margem para que os con-
tribuintes também questionem a taxação 
pelo Imposto de Renda. 

É que o próprio STJ, em outros jul-
gamentos, já decidiu, por exemplo, que 
em situações com caráter indenizatório, 
como a indenização no caso de desapro-
priação para fins de utilidade pública, 
não há incidência de IR. 

Os ministros do STJ poderão decidir 
se o pagamento do adicional de férias, 
para fins de IR, é uma verba salarial ou 
se tem natureza indenizatória. 

É uma questão polêmica, que poderá 
afetar o caixa da União --o valor referente 
ao adicional de férias corresponde a um 
terço do salário mensal do trabalhador. 
Segundo estimativas da Fazenda Nacio-
nal, apenas no triênio 2014-16 a União 
perderia R$ 13,38 bilhões em IR caso a 
cobrança fosse suspensa. 

Se o STJ optar por considerar que o 
valor é uma verba salarial, haveria a tri-
butação, com base na tabela mensal de 
desconto na fonte, com alíquota máxima 
de 27,5%. No caso de considerar que se 
trata de natureza indenizatória, não ha-
veria a tributação, como ocorre nos casos 
de desapropriação por utilidade pública. 

Ocorre que, nos casos de desapro-
priação, o STJ já decidiu que o valor 
recebido é considerado uma indeniza-
ção cuja finalidade é meramente repor 
o valor do bem expropriado (geralmente 
terreno ou imóvel). 

No caso do terço de férias, não have-
ria uma indenização, uma vez que nada 
foi expropriado, ou seja, nada foi tirado 
do trabalhador. Daí a polêmica. 

O regulamento do IR (decreto n. 
3.000/1999) não inclui, em seu art. 39, 
que trata dos rendimentos isentos e não 
tributáveis, a verba referente ao adicional 
das férias. 

Por isso mesmo, seu artigo 43 de-
termina que são tributados os valores 
referentes às "férias (...) acrescidas dos 
respectivos abonos". O terço de férias, no 
caso, é um abono pago pela empresa. 

Em fevereiro, os ministros decidiram, 
por unanimidade, que não incide contri-
buição previdenciária sobre o adicional 
de férias. A decisão uniformizou a posi-
ção favorável aos contribuintes em rela-
ção ao terço constitucional de férias, ao 
auxílio-doença e ao aviso prévio indeni-
zado. A decisão do STJ foi adotada com 
base no recurso repetitivo e vale para a 
contribuição previdenciária. 

Assim, o tribunal entendeu que os 
pagamentos referentes àquelas verbas 
não têm a incidência da contribuição 
ao INSS. Esse posicionamento poderá 
ser um indicativo de que a mesma de-
cisão seja adotada quanto à incidência 

do IR, embora contrarie o o regulamen-
to do tributo. 

Para a Receita Federal, essas ver-
bas têm a incidência da contribuição 
previdenciária. Tanto é assim que, em 
julho passado, foi publicada a Solução 
de Consulta n. 188, da Coordenação do 
Sistema de Tributação (órgão da Recei-
ta Federal). 

Segundo a Cosit, "o aviso prévio in-
denizado (não trabalhado), o salário-ma-
ternidade, as férias acrescidas do terço 
constitucional e a importância paga pelo 
empregador nos 15 dias que antecedem 
o auxílio-doença integram a base de cál-
culo para fins de incidência das contri-
buições sociais previdenciárias". Assim, 
para a Receita, essas verbas devem tam-
bém ser tributadas pelo IR. 

Diante de situações conflitantes como 
essas, a decisão do STJ é esperada para 
"pacificar" a questão, ou seja, para solu-
cionar de vez se deve ou não haver a co-
brança do IR sobre o adicional de férias.

Fonte: Folha de São Paulo

Juízes federais 
protestam contra 

cortes no orçamento
A Associação dos Juízes Federais do 

Brasil promoveu ontem atos públicos em 
todo o país em protesto contra decisão 
do Executivo em cortar recursos do orça-
mento do Judiciário para 2015 e ao veto 
ao art. 17 do Projeto de Lei 2201/11, 
que institui gratificação por exercício 
cumulativo dos membros do MPU.

Em Brasília, a manifestação ocorreu 
durante a 195ª Sessão Ordinária no CNJ. 
O presidente da Ajufe argumentou que a 
principal queixa é com o princípio de in-
dependência dos Poderes. 

"Os juízes entendem que o corte unila-
teral do orçamento não condiz com a in-
dependência que deve existir entre os Po-
deres. De imediato, o Poder Judiciário fica 
tolhido de suas possibilidades de executar 
o que está programado para o futuro", res-
saltou Antônio César Bocheneck.

Segundo ele, o papel do Executivo de-
veria ser encaminhar a proposta ao Le-
gislativo, para que fosse discutido o uso 
integral ou não do orçamento. A Ajufe 
impetrou mandato de segurança contra 
as medidas.

Servidores também vão 
ao STF contra corte no 

orçamento do Judiciário
Os cortes da Presidência nas propos-

tas orçamentárias de instituições para 
2015 geraram mais um inimigo: a Fede-
ração Nacional dos Trabalhadores do Ju-
diciário Federal e MPU (Fenajufe) ques-
tiona no Supremo a conduta do Executivo 
em reduzir, por conta própria, os valores 
apresentados pelos órgãos. 

Para a Fenajufe, o Executivo deveria 
ter enviado projeto de lei ao Congresso 
sem alterar nenhuma proposta, pois o 
Legislativo tem competência exclusiva 
para fazer a análise, conforme a Consti-
tuição Federal. Para a Fenajufe, os cortes 
violam a autonomia financeira e orça-
mentária e da separação dos poderes.

A federação pede que o STF determine 
que o Projeto de Lei Orçamentária para 
2015 passe a incluir integralmente a pre-
visão calculada pelos órgãos do Judiciário 
e do MPU. Os advogados da Fenajufe afir-
mam que a Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental é o procedimen-
to mais adequado para atingir esse objeti-
vo, tendo em vista que a lei orçamentária 
de 2015 ainda não foi votada.

"Ao contrário de declarar a inconsti-
tucionalidade da LOA de 2015, busca-
-se resolver a questão de forma prévia, 
corrigindo ato do Executivo, que no 
exercício de seu dever constitucional de 
submeter à apreciação do Congresso o 
orçamento do ano de 2015, descumpriu 
preceito fundamental ao suprimir par-
te do conteúdo enviado pelo Judiciário 
e Ministério Público", diz a ação, sob a 
relatoria da ministra Cármen Lúcia. 


