
 

 

 

 

MEMORANDO AOS CLIENTES 
 

Superior Tribunal de Justiça analisa 
a incidência de Imposto de Renda  
sobre os juros moratórios Data 28/09/2011 
 
 
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça deu continuidade, na sessão de 28/09, ao 
julgamento do REsp. 1.227.133/RS, em que se discute a incidência do Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Física sobre juros moratórios recebidos em condenações impostas pela 
Justiça do Trabalho. 
 
O Ministro Relator, Teori Zavascki, votou no sentido de dar provimento parcial ao Recurso da 
União para reconhecer a incidência do IR sobre juros moratórios, tendo sido acompanhado 
pelos Ministros Benedito Gonçalves e Herman Benjamin. Já o Ministro César Rocha divergiu 
por entender que “não há incidência de IR sobre os juros de mora em nenhuma hipótese”, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Humberto Martins e Mauro Campbell.  
 
Na data de hoje, os autos retornaram a julgamento e o Ministro Arnaldo Esteves proferiu seu 
voto no sentido de negar provimento ao Recurso da União, aplicando o art. 6, V, da Lei 
7.713/881. 
 
O voto do Ministro deixou claro que seu alcance está circunscrito às obrigações decorrentes 
de contratos trabalhistas rescindidos e, nesta hipótese, não haveria incidência do IRPF sobre 
os juros de mora. Ressaltou que o art. 16 da Lei 4506/64 é restrito ao âmbito das relações 
empregatícias cujo contrato continua em vigor, não sendo aplicável ao caso em questão. 
 
Ademais, afirmou ser incontroversa a natureza indenizatória dos juros de mora – salientando 
que esta assertiva não é suficiente para a caracterização da não incidência – e declarou que 
a natureza acessória dos referidos juros não implica dizer que eles seguirão a sorte da 
parcela principal no que tange à tributação pelo IR. 
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  Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: 

 (...) 
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o 
limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos empregados e diretores, ou        
respectivos      beneficiários, referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em contas 
vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; 
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e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para esclarecimentos 
adicionais. 
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Tendo em vista que o referido recurso foi julgado na sistemática dos recursos repetitivos, o 
que significa que deverá servir de paradigma para os demais processos que versem sobre a 
mesma matéria, é importante avaliar os limites e amplitude desse julgado, pois o caso 
concreto versava apenas sobre a incidência de IRPF sobre juros de mora decorrente de 
condenações trabalhistas, o que significa que não houve análise pormenorizada da 
incidência de IRPJ sobre juros de mora oriundos de inadimplementos contratuais, depósitos 
judiciais e etc.. 
 
Além disso, não votaram os Ministros Francisco Falcão e Napoleão Maia Nunes, pois ainda 
não integravam a sessão quando do início do julgamento. 
 
Por essas razões, acreditamos que o tema ainda deverá ser objeto de apreciação do STJ em 
uma oportunidade futura, o que será confirmado com a publicação do acórdão do julgado ora 
em comento. 
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 
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