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RESUMO 

 

Recentes entendimentos em sentenças e acórdãos, pela Justiça Trabalhista de que o 

art. 56 do Dec. 3.000/99 deve ser observado isoladamente e não em conjunto com os demais 

dispositivos do mesmo diploma legal, ou seja, sem a separação das bases de cálculo do 

Imposto sobre a Renda quanto aos salários trezenos e férias, acaba por violar diversos 

princípios, postulados e normas tributários em sentido amplo, quanto especificamente quanto 

aos informadores do imposto sobre a renda, ferindo-se a Carta Constitucional em vigor. 

 

A reboque, tal dispositivo é ainda, solapadamente criticado quanto à inclusão dos 

juros de mora na base de cálculo do imposto de renda e por unificar as bases temporalmente, 

o que se verá, fere diversos princípios abalando as vigas do instituto do imposto sobre a 

renda. 

 

Os objetivos da presente obra são identificar os princípios tributários relevantes ao 

estudo do tema em comento, estudar os fundamentos do imposto de renda, segundo a 

doutrina jurídica contemporânea e detectar os argumentos válidos e coerentes para a melhor 

interpretação possível do artigo 56 do Dec. 3.000/99 supra mencionado de modo ao menos a 

não sacrificar os demais artigos que determinam a separação em razão da natureza as verbas 

de férias e 13º salário.  

 

Foi eleita a pesquisa bibliográfica como metodologia e desta se concluiu que os 

reclamantes nas ações trabalhistas acabam tendo mitigado seu patrimônio em razão da 
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confisco que é praticado com a não aplicação correta do ordenamento jurídico, sendo que ao 

se fazer tais questionamentos poder-se-á vislumbrar uma possível correção na aplicação da 

lei pelos operadores do direito sem que com isso se tenha diminuição significativa aos 

valores arrecadados pelo fisco nas ações trabalhistas, praticando-se com isto a tão aclamada e 

perseguida justiça social. 

 

Palavras-chave: Imposto de Renda. Pessoa Física. Base de Cálculo. Décimo Terceiro 

Salário. Férias. Juros de Mora. Princípios Constitucionais. 
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INTRODUÇÃO 

 

A proposta de estudo que ora se inicia tem como escopo analisar e fundamentar a 

coexistência harmônica do art. 56 do Decreto n.º 3.000 de 26 de março de 1999 com os art. 

625, caput, e art. 638, inc. III, ambos do mesmo diploma legal. 

 

Ao longo dos mais de dezessete anos de trabalhos desenvolvidos como assistente 

técnico das partes e recentemente como perito judicial, a observação empírica dos julgados 

trabalhistas em nosso estado de Minas Gerais, bem como da análise da jurisprudência de 

outros tribunais trabalhistas pátrios, levou ao conhecimento de que anteriormente a práxis de 

elaboração de cálculos quanto ao cálculo do imposto de renda a ser descontado dos 

reclamante se dava pela separação em três bases de cálculos, uma para as férias, outra para os 

décimos terceiros salários e outra para as demais verbas trabalhistas deferidas em sentença. 

 

Atualmente a prática comum é a interpretação do art. 56 do Dec. 3.000/99 

isoladamente, sem observar o conjunto das normas e princípios tributários e em específico do 

imposto sobre a renda, nem tampouco a contrariedade de dois outros dispositivos do mesmo 

diploma legal, os quais restaram sacrificados, como se verá adiante. 
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Tendo em vista que a maciça doutrina que trata do Imposto sobre a Renda se refere 

principalmente ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas e quando se remetem às 

pessoas físicas tratam superficialmente ou não tratam da questão em comento, a relevância do 

presente estudo se evidencia e se justifica ainda pelo fato de que, embora em níveis 

macroeconômicos a monta representada com a adoção do entendimento ora em estudo não 

represente vulto significativo, para os trabalhadores assalariados que representam  a maior 

proporção dos reclamantes em ações judiciais no Brasil, o valor que não deveria ser 

descontado a título de IRPF é, sem dúvida, deveras significativo. 

 

Após delongada pesquisa bibliográfica a respeito do tema, especificamente quanto ao 

estudo em questão não foram encontrados, até o momento, obras literárias que tratem, repita-

se, especificamente do assunto ora pesquisado, porém quanto aos fundamentos que 

embasaram as conclusões ora obtidas, optou-se principalmente pela análise da obra dos 

maiores escritores e estudiosos do Imposto de Renda em nosso país, os professores de Direito 

da USP, Largo São Francisco, de Direito Tributário, Ricardo Mariz de Oliveira (2008) e 

Roque Antônio Carrazza (2006). 

 

Com as conclusões a seguir extraídas a partir da pesquisa bibliográfica é possível 

rever o posicionamento a ser adotado pelo judiciário trabalhista sobre a interpretação do art. 

56 do Dec. 3000/99 de modo harmônico de modo a se evitar a diminuição dos valores a 

serem pagos aos credores trabalhistas, e que sejam observados os princípios constitucionais 

tributários, sem que com isso, se prejudique vultosamente o fisco, possibilitando-se assim a 

discussão a respeito do tema. 
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CAPÍTULO 1 

O IMPOSTO DE RENDA NO BRASIL: 
História, princípios, fundamentos, postulados e hermenêutica. 
 

 

Aqui será brevemente trazido à baila o histórico do surgimento do imposto sobre a 

renda no mundo e no Brasil, bem como os princípios, fundamentos que o mantém, e ainda a 

hermenêutica que deve ser observada na interpretação das normas legais. 

1.1 – Breve histórico do Imposto de Renda no mundo e no Brasil 

 

Da página de internet da memória da receita federal (2009), se tem que com o 

escambo, ou a troca de mercadorias e serviços, era praticamente impossível de se medir e 

mais ainda de se tributar a renda dos cidadãos, sendo que somente no século XV, em 

Florença é que a Decima Scalata foi criada para que um imposto (décima) fosse 

gradualmente (scalata) tributando não a renda, mas a capitalização, sendo que aquela era 

utilizada para apurar o tributo sobre esta, o que não durou muito. 

Quase quatro séculos mais tarde, em 1799, a Inglaterra sedenta por sanar seu déficit 

de guerra, criou um tributo que recaía sobre a renda obtida entre dois períodos, ou seja, um 

ano, o que foi posteriormente aperfeiçoado com escalonamento, isenções, cobrança na fonte, 
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e deduções por dependente já em 1.803, passando a ser não para cobrir custos de guerra, mas 

permanente. 

 

Em 1.864 a Itália cria o imposto de renda das pessoas jurídicas (comércio, indústria e 

profissões), e na França foi efetivado em 1.910, inobstante a prática desde 1.871, sendo que 

em 1.916 o imposto de renda instituído serviu de parâmetros para a criação tributária 

brasileira. Na Alemanha, desde 1.891 foi introduzida a cobrança de um imposto sobre as 

rendas profissionais, de modo progressivo. Nos EUA, desde meados do século XIX os 

estados sulistas tributavam a renda e os do norte o capital e a propriedade, sendo que em 

1861 foi federalizada tal cobrança sobre as rendas pessoais. 

 

No Brasil, em 1.843, não com a denominação de imposto de renda, os recebimentos 

dos “cofres públicos geraes” eram tributados por lei de modo progressivo, porém com 

duração breve tal ordenamento jurídico. 

 

Em 1.867, para sanar os custos da Guerra do Paraguai, novamente a renda foi 

tributada, na fonte, com alíquota fixa para assalariados. 

 

Rui Barbosa defendeu o imposto sobre a renda com clareza de hipótese de incidência, 

isenções, progressividade, anterioridade, e legalidade. 

 

Somente em dezembro de 1.922 é que o depois Presidente de Minas Gerais, e então 

deputado Antônio Carlos propôs a substituição de alguns impostos sobre a renda para um 

imposto que recaísse sobre a renda global, considerando os ganhos e perdas do contribuinte 

sendo que tal personalidade foi deveras importante na instituição do Imposto de Renda. 
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1.2 – Importância dos princípios, regras e postulados hermenêuticos 

 

Princípio comumente é o nome que se dá ao início, origem de algo, sendo certo que é 

a base de sustentação, no caso em tela, da existência dos tributos, eis que é a própria Carta 

Magna, diferentemente da maioria dos países democráticos, quem traz os princípios 

tributários, limitando e organizando, acima de quaisquer normas jurídicas, como devem ser 

os tributos, como pretendia Rui Barbosa, suso mencionado. 

 

Greco (2000 apud OLIVEIRA, 2008) ensina que os princípios materiais indicam um 

conteúdo a ser observado e pedem uma ação compatível, como a capacidade contributiva 

mencionado no art. 145, § 1º, da CF e ainda os princípios estruturantes, que definem o 

relacionamento entre as normas, abrangendo a competência tributária, relação entre normas e 

entidades tributantes. 

 

Já Ribeiro (2002 apud OLIVEIRA, 2008), sabiamente mencionou que as regras se 

diferenciam dos princípios, posto que estes são comandos de otimização, genéricos, com 

baixo grau de concretitude, informam todo o ordenamento jurídico. Já as regras revelam um 

alto grau de concretitude, atribuindo direitos e deveres, estando subordinadas aos princípios. 

Cita ainda o autor que Canotilho diz que as regras contém fixações normativas definitivas, 

sendo insustentável a validade simultânea de regras contraditórias. 

 

Corroborando tal entendimento, Ávila (2004 apud OLIVEIRA, 2008) menciona que 

os postulados hermenêuticos são misteres à compreensão interna e abstrata do ordenamento 

jurídico, sendo que o mais importante, sobremaneira para o estudo presente, é o princípio da 
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unidade do ordenamento jurídico, o qual exige do intérprete o relacionamento em parte e o 

todo, com o uso das categorias de ordem e unidade, sendo que o postulado da coerência, 

inserto naquele, impõe inegavelmente que o intérprete tem por obrigação relacionar as 

normas com as que lhes são formal ou materialmente superiores, sendo que: “onde há uma 

parte, há o todo; onde há o objeto cognoscível há o sujeito cognoscente”. 

 

Assim, menciona ainda Ávila (2004 apud OLIVEIRA, 2008) que “os princípios são 

os alicerces, as vigas mestras ou os valores do ordenamento jurídico, sobre o qual irradiam os 

seus efeitos”, sendo certo que ao se interpretar uma regra, for violado um princípio, toda a 

estrutura cai por terra. Ou ainda, Mello (apud ATALIBA, 1984, apud OLIVEIRA, 2008) que 

menciona que o desrespeito a um princípio é mais grave que à norma, pois implica o 

ferimento de todo o sistema de comandos, e subverte os seus valores fundamentais, abatendo-

se as vigas que o sustenta e aluindo toda a estrutura nele reforçada. 

 

Carrazza (2006) ensina que as regras constitucionais ao serem interpretadas quanto 

tiverem pluralidade de sentidos, devem manter a sintonia com os princípios constitucionais 

que lhe forem mais próximos, sendo que as leis, decretos, portarias e atos administrativos só 

podem irradiar efeitos enquanto não contrariarem tais princípios. 

 

Assim, consubstanciando-se o princípio da harmonização, quando há conflitos entre 

direitos tutelados por normas no mesmo diploma legal (ordinariamente se concebeu tal 

princípio para as constituições, porém as normas legais infraconstitucionais devem seguir o 

mesmo princípio por respeito à sujeição das normas que lhe são superiores), devem ser 

tomados como harmônicos e não contrários, de modo que um não retire totalmente o valor do 

outro, sacrificando-o, o que será abordado oportunamente adiante. 
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1.3 – Princípios Constitucionais Tributários Relevantes 

 

Por primeiro, o já citado Princípio da Capacidade Tributária é delineado no art. 145, 

§1º, da CF, delimita que ao tributar os entes públicos devem respeitar a capacidade real e não 

presumida ou fictícia, que cada pessoa, física ou jurídica, tem de suportar o tributo, nos 

dizeres de Carrazza (2006), ou ainda conforme cita Costa (2003 apud CARRAZZA, 2006) 

em que “para suportar a carga tributária, numa obrigação cujo objeto é o pagamento de 

imposto, sem o perecimento da riqueza lastreadora da tributação”. 

 

O Princípio da Legalidade ou Reserva Legal, mencionado no art. 150, inc. I, da CF, 

permite que os jurisdicionados tenham a segurança jurídica de participar do “jogo” tributário 

sabendo as regras antes do início e de modo a se coibir quaisquer excessos pelo ente público 

na cobrança de tributos, sendo que por lei se entende a aprovada pelo legislativo e sancionada 

pelo executivo. O princípio da anterioridade, do mesmo modo, conforme art. 150, III, b, da 

CF, determina que a lei que criar ou modificar um tributo só tenha validade no exercício 

seguinte ao da entrada em vigor, para se proporcionar a segurança jurídica tutelada no art. 5º 

do mesmo diploma máximo, com raras exceções. Também com caráter legal temporal, o da 

irretroatividade do art. 150, III, a, da CF, dita que a lei não retroagirá, causando surpresa ao 

contribuinte, quanto a fatos geradores já consolidados no passado, o que nos direciona a um 

outro princípio, qual seja, o da segurança jurídica. 

 

O já citado antes princípio da não confiscatoriedade do art. 150, IV, da CF, menciona 

que o tributo não pode arrecadar o patrimônio que deu origem aos frutos do contribuinte, de 

modo a lhe ser tão gravoso que extinga a fonte dos recursos do contribuinte e do ente público 
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arrecadador, por conseqüência. Tem estreita relação com o da capacidade contributiva eis que 

quando não se respeita esta, se tem o confisco tributário vedado constitucionalmente. Tal 

princípio se coaduna com a proteção à propriedade do art. 5º, XXII e art. 170, II, ambos da 

CF. 

 

1.4 – Fundamentos do Imposto sobre a Renda 

 

O núcleo da hipótese de incidência do tributo denominado Imposto sobre a Renda, é 

por excelência o patrimônio, conforme a lição de Oliveira (2008), sendo que informa e define 

o fato gerador e a base de cálculo do imposto de renda. 

 

O art. 43 do CTN menciona que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da 

disponibilidade econômica ou jurídica de renda, como o produto do capital, do trabalho ou da 

combinação de ambos, e dos proventos de qualquer natureza, ou seja, dos acréscimos 

patrimoniais. 

 

Ora, tudo o que não for demonstradamente um acréscimo patrimonial, é porque já 

fazia parte anteriormente do patrimônio do contribuinte, e se for tributado, se desrespeitará a 

não confiscatoriedade e a capacidade contributiva, conforme Oliveira (2008). 

 

Conclui Oliveira (2008), que patrimônio contém todos os direitos e obrigações com 

valor econômico de uma pessoa, quando certos, definitivos e incondicionais, “nada mais, 

nada menos”, o que foi traduzido pelo art. 91 do Código Civil de 2002, o qual é o único que 

tem valia para o imposto de renda. 
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Deste modo, o fato gerador do imposto de renda, é todo e qualquer aumento no 

patrimônio ocorrido em um determinado período de tempo, considerando tanto os ganhos 

quanto as despesas havidas, descontando-se, nos termos da lei, os valores respectivos aos 

fatores de produção de renda, ou seja, somente o patrimônio líquido, a renda peneirada e 

sacudida pela lei, de modo a não confiscar e a respeitar a capacidade contributiva. 

 

Os núcleos e elementos quantitativos e temporais da hipótese de incidência são 

mencionados pelo inc. I, do § 2º, do art. 153, da CF, ou seja, o da Generalidade, que significa 

tratar todas as situações  por uma norma geral, aplicável a todos os contribuintes e não a uma 

seletividade, nos dizeres de Oliveira (2008). É tratar igualmente todo o tipo de renda ou 

provento, para que quaisquer aumentos patrimoniais tenham o mesmo tratamento dos demais, 

o que se contradiz frontalmente com a extrafiscalidade. Para Oliveira (2008), o imposto de 

renda, em razão do princípio da generalidade impede o seu uso para fins extrafiscais. Ele se 

aproxima do princípio da isonomia tributária, vedando o tratamento desigual entre 

contribuintes que estão em situação equivalente. 

 

O princípio da universalidade conforme Oliveira (2008) se traduz no fato de que todo 

o patrimônio do contribuinte deve ser observado integralmente, com os fatores positivos e 

negativos, sem fracionamento e ainda quanto às suas mutações no período de apuração, de 

modo a se ajustar ao da generalidade e o da capacidade contributiva. 

 

O princípio da progressividade dita que quanto maior a base de cálculo, maior a 

alíquota, sendo que este somente será eficiente se for associado ao da generalidade e da 

universalidade, posto que se houver fragmentação do patrimônio ou do fonte de produção, 

perde-se a sua eficácia, já que possibilitaria que para dois contribuintes com aumento de 
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patrimônio igual a carga tributária de ambos seria diversa, pela seletividade ou decomposição 

da renda tributável, conforme menciona Oliveira (2008). 

 

Oliveira conclui que do princípio da universalidade, e também do princípio 

progressividade aliado ao anteriormente citado, implicitamente se tem o princípio da 

periodicidade da incidência do imposto de renda, o qual não está escrito na CF porém é 

decorrência lógica eis que não há como se proceder a uma apuração universal de aumento 

patrimonial sem referia a um determinado lapso temporal, o que se imiscui ainda do fato 

gerador do imposto de renda. Trata o autor da inconstitucionalidade da arrecadação em 

períodos menores que um ano, por violarem os princípios suso mencionados. 

 

A base de cálculo do imposto de renda é o elemento quantitativo da sua hipótese de 

incidência, ou: 

“é a quantidade de moeda pela qual se expressa o fato gerador, para receber 
a aplicação da respectiva alíquota e se determinar o montante do respectivo 
tributo”. (OLIVEIRA, 2008) 

 

Assim, para o imposto de renda a base de cálculo não é o valor total do patrimônio de 

um determinado período, mas o valor em moeda da diferença de um patrimônio de um 

período mais atual e o de um mais antigo, de modo a se ter o acréscimo do mesmo, 

mencionado no art. 44 do CTN, o montante real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos 

proventos tributáveis. 

 

Resume Oliveira (2008) que a base de cálculo real prevalece sobre a arbitrada e 

presumida, todas as vezes que for comprovada e determinada; que a base arbitrada é aplicável 

quando a real não puder ser comprovada ou aferida, conforme se tem previsto em lei e quanto 
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a presumida, somente quando o contribuinte assim preferir, conforme autorizado e previsto 

em lei. 

 

A alíquota, em respeito a progressividade, a qual se não for limitada materialmente 

produzirá efeito confiscatório, e se não for razoável, será difícil de delimitá-la na prática, 

sendo que no caso do imposto de renda é, atualmente, dividida em quatro possíveis, de 0%, 

7,5%, 15% e de 27,5%, sendo que a alíquota real depende da parcela a deduzir, e da base de 

cálculo. 

 

O sujeito passivo do tributo em comento é o titular do patrimônio aumentado, 

designado no art. 121, do CTN. Existe ainda a possibilidade de outrem ser responsabilizado, 

como é o caso do art. 128 também do CTN. 

 

O imposto de renda se limita temporalmente no que mencionam os arts. 113 a 117 e 

144, § 2], todos do CTN, sendo certo que somente depois de se formar a constituição do fato 

gerador é que se pode identificar o elemento temporal. O fato gerador vai se formando dia a 

dia, porém é observado para efeito de tributação no resultado de um período fechado. 

Somente quando se encerra o período eleito pela lei é que se completa, conforme explicado 

por Oliveira (2008), a situação que configura o fato gerador e este é tido, inobstante sua 

formação paulatina, como ocorrido. Somente no encerramento do período é que se completa 

o fato gerador, sendo que antes disso não havia o fato gerador completo, não há a situação 

necessária e suficiente, eis que pode ser ainda alterada e ainda pela imposição legal que dita o 

período-base. 
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Aqui se revela como é deveras importante se observar a temporalidade determinada 

em lei para a apuração de um tributo, respeitando-se os mandamentos legais que ditam 

quando se inicia e quando se completa o fato gerador do tributo e que tal ocorrência não está 

ao alvedrio do aplicador do direito.  

 

O artigo 43 do CTN dá conta da delimitação espacial do imposto de renda, 

encerrando-se assim este capítulo, com a informação de que independe a origem da 

percepção da renda, sendo que o parágrafo segundo explicita os casos de rendimentos 

oriundos no exterior. 

 

Outro ponto deveras relevante para fundamentar o imposto de renda no presente 

estudo se refere à realização da renda, sendo certo que consoante Oliveira (2008) a mera 

disponibilidade de um direito já se configura como fato tipificado para a ocorrência da 

hipótese de incidência do tributo fiscal, não sendo impositivo que a renda seja efetivamente 

auferida em moeda, o que é extraído da interpretação de vários dispositivos legais do imposto 

de renda, dentre eles o art. 187, §1º, “a”, da Lei 6.404/76, que deixa clara a independência da 

realização em moeda. 

 

Já a separação da renda se trata da distinção do que é o patrimônio do contribuinte, e 

o que é o fruto que este produziu ou o que se consumiu para que lhe rendesse tal fruto. A 

tributação não pode alcançar o patrimônio, mas somente os rendimentos líquidos, o que será 

mais tarde observado como argumento. 
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CAPÍTULO 2 

A SEPARAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA: 
A exegese harmônica dos arts. 56, 625 e 638, todos do Dec. 3000/99. 
 

 

Aqui cabe ser ressaltado o que ocorre nos processos trabalhistas, e como são 

aplicáveis os artigos 56, 625 e 638 do Dec. 3000/99 e como devem ser entendidos 

harmonicamente, consoante as normas e princípios suso mencionados. 

2.1 – O processo de execução trabalhista 

 

Conforme se tem dos artigos 876 e seguintes da CLT, a sentença quando transitada 

em julgado pode ser executada pelo credor, normalmente o reclamante. 

 

Como soe ocorrer, as sentenças são ilíquidas, sendo que o art. 879 determina que deva 

ser liquidada por artigos, arbitramento ou por cálculos. 

 

Uma vez liquidada e quantificada, é possível se determinar qual o valor líquido 

devido ao reclamante, apurando-se cada verba mês a mês, o que no Tribunal Regional do 

Trabalho da 3ª Região foi organizado pelo provimento de n.º 04/2000, informando-se as 

bases de cálculo das verbas previdenciárias e fiscais, e decotando-se os valores devidos pelo 
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reclamante para se apurar o montante líquido a ele devido, bem como, após a soma de todos 

os valores devidos ao exeqüente, ao fisco, à previdência, aos peritos e quando for o caso 

advogados e ainda quanto às custas e FGTS a ser depositado em conta vinculada, se deve 

ainda informar o total geral da condenação. 

 

Muita celeuma existe quanto à existência de competência ou não da Justiça 

Trabalhista para executar os valores devidos ao fisco, sendo certo que o entendimento aqui 

adotado é o de que não há inserção no texto constitucional que atribuiu a competência da 

Justiça do Trabalho, quanto ao poder de executar as verbas fiscais, de modo que é lhe carece 

tal competência. Mais que isso, como o Juiz irá arrecadar e fiscalizar, haverá usurpação do 

poder judiciário pelas funções do poder executivo, o que fere a leis dos freios e contrapesos 

protegida no art. 2º da Carta Magna. 

 

Independente disso, o que se tem é que na liquidação é obrigatório ao menos se 

informar o valor a ser descontado de Imposto de Renda, sua base de cálculo, alíquota e 

parcela a deduzir. 

 

Também existe grande controvérsia nos tribunais, inclusive superiores, quanto à 

inclusão dos juros de mora na base de cálculo do imposto em comento, sendo que o 

entendimento aqui adotado é o de que não podem ser incluídos eis que se trata de verba 

indenizatória, a recompensar a demora na solução da lide, não gerando majoração no 

patrimônio do credor, mas simplesmente recompondo-o ao estado anterior à mora. 

 

Ainda deve ser levado em conta que a Lei n.º 8.541/92 em seu art. 46, § 1º dispensa a 

incidência sobre os juros e não há que se falar que o Dec. 3000/99 determina o contrário eis 
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que não se pode admitir que a legislação superior hierarquicamente pode ser afrontada por 

norma inferior que a regulamentou. 

Ultrapassadas tais questões, o modo de se apurar o valor devido ao fisco é, encontrado 

o total bruto devido ao credor, são decotadas as parcelas isentas, e não tributáveis, após se 

abate o valor devido à previdência conforme determina o art. 7º, inc. II, da Lei 8.134/90. 

 

Com o entendimento acima mencionado, somente após a dedução do imposto é que 

devem então ser apurados os juros de mora e somados. 

 

Abate-se o valor devido se for o caso por dependente do contribuinte e sobre a base 

tributável se incide a alíquota respectiva a tabela progressiva vigente à época do recebimento 

dos valores devidos, com os correspondentes limites de isenção observados. 

 

2.2 – O art. 56 do Dec. 3.000/99 

 

Dita a norma em epígrafe que: 

Art. 56.  No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto 
incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive 
juros e atualização monetária (Lei nº 7.713, de 1988, art. 12). 
Parágrafo único.  Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor 
das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, 
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem 
indenização (Lei nº 7.713, de 1988, art. 12). 

 

Deste modo o que acima se mencionou quanto ao total geral bruto ser a origem da 

base de cálculo do imposto de renda, faria sentido, eis que, como os rendimentos recebidos 

acumuladamente numa ação judicial trabalhista, incluindo-se ainda os juros de mora e a 

correção monetária. 
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Diz-se faria eis que, como já salientado em relação aos juros de mora, tal dispositivo 

afronta a norma que deveria regulamentar, qual seja, a Lei n.º 8.541/92, art. 46, §1º, e quanto 

à unificação das bases de cálculo, embora seja facilitada a apuração, se consolida a totalidade 

dos rendimentos que o reclamante iria receber em diversos períodos-base, num único, lhe 

majorando indevidamente a alíquota respectiva à tabela progressiva que foi concebida para 

rendimentos mensais, aqui usada para rendimentos de todo um contrato de trabalho, 

normalmente inferior a cinco anos (prescrição). Ora tal desvirtuamento da tabela progressiva 

fere o princípio da progressividade, da capacidade contributiva e o da não confiscatoriedade, 

sendo que se fossem tributados em separado os rendimentos, em cada período-base, a monta 

a ser descontada seria muito menor, o que implica em dizer que foi tributado não o fruto do 

patrimônio, mas o próprio patrimônio do contribuinte, caracterizando patentemente o 

confisco, o que deveria ser objeto de maior atenção dos aplicadores do direito. 

 

2.3 – A aplicabilidade do art. 625 e 638, inc. III, do Dec. 3.000/99 

 

Não apenas derrubou as vigas que sustentam a instituição do imposto sobre a renda, o 

artigo 56 do Dec. 3.000/99, por determinar a unificação das bases de cálculo quanto ao 

tempo, e pela inclusão dos juros de mora em sua base de cálculo, mas também vem sendo 

interpretado recentemente maciçamente pelos Tribunais Regionais Trabalhistas, e mais ainda 

pelos eméritos Julgadores de primeira instância, como unificador quanto à natureza das 

verbas. 

 

Ora, falar-se em unificação quanto ao elemento temporal do tributo, ignorando-se por 

completo a existência de um período base correspondente ao ano calendário civil, conforme a 

Lei 7.713/88, é algo que não se justifica, porém se explica como sendo mais favorável para a 
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apuração, sendo que o fato gerador do tributo pode ser tanto o recebimento dos valores 

efetivamente como também, segundo que se apontou anteriormente, o mero reconhecimento 

do direito aos mesmos em sentença, ou a sua disponibilidade. 

 

O que se refuta com veemência aqui é a unificação, não somente a temporal, mas a 

que se dá quanto à natureza das bases de cálculo. 

 

O art. 625 do Dec. 3000/99, que regulamenta o imposto de renda, dita o seguinte: 

Art. 625.  O cálculo do imposto na fonte relativo a férias de empregados será 
efetuado separadamente dos demais rendimentos pagos ao beneficiário, no 
mês, com base na tabela progressiva (art.620). 

 

Já o art. 638 do mesmo diploma legal, trata assim os valores dos décimos terceiros: 

Art. 638.  Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 
7º, inciso VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na 
tabela progressiva (art. 620), observadas as seguintes normas (Lei nº 7.713, 
de 1988, art. 26, e Lei nº 8.134, de 1990, art. 16): 
I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações; 
II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação; 
III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos 
demais rendimentos do beneficiário; 
IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção VI. 
(grifo não presente no texto original) 

 

Ora, estas determinações encontram respaldo nos princípios tributários anteriormente 

informados, sendo que o primeiro que se evoca é o da capacidade tributária, eis que, ao se 

separar a base de cálculo das férias e décimos terceiros da base dos demais rendimentos, o 

que se vislumbra é que os trabalhadores que normalmente tem seus salários dentro da faixa 

de isenção na tabela progressiva, ou que estão com seus rendimentos respectivos a uma 

determinada alíquota, todos os meses, não tenham os valores respectivos ao período sabático, 

ou seja, a remuneração das férias que usaria para viajar, descansar proveitosamente, ou ainda 

a gratificação de natal somados aos dos demais rendimentos e assim migrar para uma 
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alíquota superior à que se encontraria com a separação da base, tendo seu patrimônio 

mitigado, ferindo assim sua capacidade normal de contribuir para os gastos públicos não se 

podendo ainda olvidar da separação da renda e do patrimônio já salientada. 

 

O que tal dispositivo normativo visa proteger é que seja observada a capacidade real 

da pessoa física, no caso o trabalhador, para suportar o tributo. 

 

Também o princípio da não confiscatoriedade foi observado eis que o trabalhador já 

vem acostumado ao recebimento de um determinado valor mensal e a um desconto ou não do 

tributo fiscal mensalmente, sendo que tributar-lhe além do que já se incorporou ao seu 

patrimônio, acarretaria o refutável confisco. 

 

Deste modo, os artigos de lei epigrafados se justificam e se amoldam perfeitamente 

em harmonia com o conjunto das normas que instituem os tributos brasileiros e em especial 

aos princípios, regras e normas do imposto de renda, sendo perfeitamente recepcionada a 

separação da base de cálculo das férias e gratificações natalinas das base dos demais 

rendimentos, sem que com isso se tenha ferido a universalidade, eis que é universal que tal 

separação seja feita em relação aos todos os contribuintes, não provocando tratamentos 

desiguais a situações equivalentes. Também resta observado com tal dispositivo o princípio 

da pessoalidade do art. 145, §1º, da CF. 

 

Dessarte, o que se conclui é que quando da apuração das verbas trabalhistas, mesmo 

que se faça a unificação temporal ditada pelo art. 56, a separação da base de cálculo das férias 

e dos salários trezenos deve ser observada, devendo ser feita uma separação e não unificação, 

quanto à natureza destas verbas, sendo imperioso que sejam computadas três bases de 
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cálculo, uma para as férias, outra para os décimos terceiros e outra para as demais verbas 

tributáveis. 

 

Com esta interpretação, embora não ideal, conforme os termos suso expostos, se 

encontra a harmonia exegética entre os três artigos do mesmo diploma legal, ou seja, o art. 

56, o art. 625 e o art. 638 todos do Dec. 3.000/99, sendo que o art. 56 restaria observado com 

a unificação temporal das bases de cálculo, e os outros dois citados não seriam sacrificados, 

eis que estar-se-iam separadas as bases de cálculo das férias e das gratificações de natal. 
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CONCLUSÃO 

 

De todo o acima exposto, o que se tem é que a interpretação dos tribunais e juízes de 

primeiro grau quanto ao art. 56 do Dec. 3.000/99, de modo a se unificar, na liquidação de 

sentença trabalhista, a base de cálculo do imposto de renda tanto temporalmente quanto à 

natureza das verbas, sem a separação da base de cálculo das férias e das gratificações 

natalinas, mitiga indevidamente os valores que deveriam ser incorporados ao patrimônio dos 

reclamantes eis que se trata de uma interpretação contrária aos princípios informadores dos 

tributos e em específico do imposto sobre a renda, e mais que isso, em contradição de um 

preceito com o outro pertencente ao mesmo diploma legal, o que não respeita a harmonia 

exegética. 

 

Tais questões se observadas, não acarretarão impacto significativo na arrecadação 

tributária eis que a grande maioria dos reclamante, conforme os dados estatísticos divulgados 

no endereço eletrônico do TRT/MG, tem seus recebimentos dentro das faixas com alíquotas 

menores de tributação fiscal, e a inclusão de duas parcelas a deduzir a mais, como se pretende 

aqui, em proporção ao total arrecadado de mais de 110 bilhões de reais ao fisco pelo Tribunal 

Trabalhista mineiro em 2.008, o qual representa mais de 13% do total executado pelo mesmo 

Tribunal no período, não trará grandes prejuízos ao fisco. 
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O que se espera com o presente trabalho é que haja uma contribuição com os 

conceitos, ideologias e axiomas ora eriçados, aos estudos tributários do imposto sobre a renda 

das pessoas físicas, principalmente em relação aos trabalhos periciais, seja como perito 

assistente técnico do autor, seja como perito judicial em busca incessante da verdade e do que 

é correto e legal, levantando-se questionamentos e novas idéias quanto ao tema ora proposto. 
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