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RELATOR : Desembargador Federal NELTON DOS SANTOS
APELANTE : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)

ADVOGADO : SP000003 JULIO CÉSAR CASARI E CLAUDIA
AKEMI OWADA

APELADO(A) : JOSE CARLOS FLAMINO
ADVOGADO : SP077868 PRISCILLA DAMARIS CORREA e outro(a)

REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 3 VARA DE SANTO ANDRÉ>26ª
SSJ>SP

No. ORIG. : 00008307120154036126 3 Vr SANTO ANDRE/SP

EMENTA

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  RENDIMENTOS  DECORRENTES  DA
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA. ADESÃO AO
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado sob o rito do artigo 543-c, do Código de
Processo Civil de 1973, firmou entendimento de que apenas as verbas pagas por imposição de fonte
normativa prévia ao ato de despensa, incluindo-se aí os Programas de Demissão Voluntária (PDV) e
Acordos Coletivos, não estão sujeitas à incidência do imposto de renda.

2. A alegação de que não houve adesão ao PDV, mas mera rescisão de contrato de trabalho, não altera
o quadro decisório, considerando a jurisprudência reiterada da Corte Superior no sentido de que o
ressarcimento  pela  despedida  sem  justa  causa  de  empregado,  legalmente  contemplado  com
estabilidade provisória, configura, independentemente de PDV, indenização e não remuneração, não
havendo que se cogitar, pois, de violação ao artigo 43 do Código Tributário Nacional.
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3.  No  presente  caso,  o  autor  era  funcionário  portador  de  estabilidade  motivada  por  acidente  do
trabalho junto à Paranapanema S/A, tendo aderido ao acordo coletivo de trabalho entabulado entre a
empresa e o sindicato da categoria para seu desligamento da empresa. Considerando a natureza da
verba rescisória, à luz da prova produzida nos autos e da jurisprudência consolidada, deve ser excluído
da incidência do imposto de renda, ficando autorizada a repetição da verba denominada "Inden. Gar.
Emp." (f. 35), uma vez que decorre da estabilidade acidentária e não de liberalidade do empregador,
configurando assim nítido caráter indenizatório.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Terceira Turma
do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos
do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 18 de agosto de 2016.
NELTON DOS SANTOS

Desembargador Federal Relator
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O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de remessa oficial e de
recurso de apelação interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial
em que se objetiva repetição de indébito de valores pagos a título de imposto de renda retido na fonte
em decorrência de rescisão de contrato de trabalho resultante de plano de demissão voluntária.

A União apela a este Tribunal, aduzindo que:

a) "não houve rescisão voluntária, pois não houve adesão ao PDV", mas sim demissão do autor sem
justa causa por decisão arbitrária da empregadora; e

b)  "uma  vez  que  o  autor  preferiu  não  ingressar  com  ação  própria  para  se  ver  reintegrado  à
empregadora, pode-se dizer que optou pela conversão da reintegração em pecúnia, que se trata de
remuneração com efetivo acréscimo patrimonial, passível de tributação pelo imposto de renda , na
forma do artigo 43 do CTN".

Com contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

NELTON DOS SANTOS
Desembargador Federal Relator
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VOTO

O Senhor  Desembargador  Federal  Nelton  dos  Santos  (Relator):  A  questão  trazida  aos  autos
refere-se  à  possibilidade  de  reconhecimento  da  não incidência  do imposto  de  renda sobre  verbas
vinculadas à rescisão de contrato de trabalho decorrente de Programa de Demissão Voluntária.

O Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado sob o rito do artigo 543-c, do Código de
Processo Civil de 1973, firmou entendimento de que verbas pagas por imposição de fonte normativa
prévia ao ato de despensa, incluindo-se aí os Programas de Demissão Voluntária (PDV) e Acordos
Coletivos, não estão sujeitas à incidência do imposto de renda. Confira-se:

"TRIBUTÁRIO.  IMPOSTO  DE  RENDA.  RESCISÃO  DO  CONTRATO  DE  TRABALHO.
INDENIZAÇÃO PAGA POR LIBERALIDADE DO EMPREGADOR. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
INCIDÊNCIA.  INDENIZAÇÃO  PAGA  NO  CONTEXTO  DE  PROGRAMA  DE  DEMISSÃO
VOLUNTÁRIA  -  PDV.  NATUREZA  INDENIZATÓRIA.  NÃO  INCIDÊNCIA.  SÚMULA  215/STJ.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.  ART.  543-C,  DO CPC.  1.  Nas
rescisões de contratos de trabalho são dadas diversas denominações às mais variadas verbas. Nessas
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situações, é imperioso verificar qual a natureza jurídica de determinada verba a fim de, aplicando a
jurisprudência desta Corte, classificá-la como sujeita ao imposto de renda ou não. 2. As verbas pagas
por liberalidade na rescisão do contrato de trabalho são aquelas que, nos casos em que ocorre a
demissão  com  ou  sem  justa  causa,  são  pagas  sem  decorrerem  de  imposição  de  nenhuma  fonte
normativa prévia ao ato de dispensa (incluindo-se aí Programas de Demissão Voluntária - PDV e
Acordos  Coletivos),  dependendo apenas  da  vontade  do  empregador  e  excedendo as  indenizações
legalmente  instituídas.  Sobre tais  verbas  a  jurisprudência  é  pacífica no sentido da incidência  do
imposto  de  renda  já  que  não  possuem natureza  indenizatória.  Precedentes:  EAg  -  Embargos  de
Divergência em Agravo 586.583/RJ, Rel. Ministro José Delgado, DJ 12.06.2006; EREsp 769.118 / SP,
Rel.  Min.  Herman  Benjamin,  Primeira  Seção,  DJ  de  15.10.2007,  p.  221;  REsp  n.º  706.817/RJ,
Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 28/11/2005; EAg 586.583/RJ, Rel. Ministro José
Delgado,  Primeira  Seção,  v.u.,  julgado  em 24.5.2006,  DJ  12.6.2006  p.  421;  EREsp  775.701/SP,
Relator Ministro Castro Meira, Relator p/ Acórdão Ministro Luiz Fux, Data do Julgamento 26/4/2006,
Data da Publicação/Fonte DJ 1.8.2006 p. 364; EREsp 515.148/RS, Relator Ministro Luiz Fux, Data
do Julgamento 8/2/2006, Data da Publicação/Fonte DJ 20.2.2006 p. 190 RET vol. 48 p. 28; AgRg nos
EREsp. Nº 860.888 - SP, Primeira Seção, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26.11.2008, entre
outros. 3. "Os Programas de Demissão Voluntária - PDV consubstanciam uma oferta pública para a
realização de um negócio jurídico, qual seja a resilição ou distrato do contrato de trabalho no caso
das relações regidas pela CLT, ou a exoneração, no caso dos servidores estatutários. O núcleo das
condutas jurídicas relevantes aponta para a existência de um acordo de vontades para por fim à
relação empregatícia, razão pela qual inexiste margem para o exercício de liberalidades por parte do
empregador. [...] Inexiste liberalidade em acordo de vontades no qual uma das partes renuncia ao
cargo e a outra a indeniza [...]" (REsp Nº 940.759 - SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado
em 25.3.2009). "A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária
não está sujeita à incidência do imposto de renda". Enunciado n. 215 da Súmula do STJ. 4. Situação
em que a verba denominada "gratificação não eventual" foi paga por liberalidade do empregador e a
chamada "compensação espontânea" foi paga em contexto de PDV. 5. Recurso especial parcialmente
provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (RESP
1.112.745, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 01/10/2009)

Ademais, a alegação de que não houve adesão ao PDV, mas mera rescisão de contrato de trabalho, não
altera o quadro decisório, considerando a jurisprudência reiterada da Corte Superior no sentido de que
o  ressarcimento  pela  despedida  sem  justa  causa  de  empregado,  legalmente  contemplado  com
estabilidade provisória, configura, independentemente de PDV, indenização e não remuneração, não
havendo que se cogitar, pois, de violação ao artigo 43 do Código Tributário Nacional.

No presente caso, o autor era funcionário portador de estabilidade motivada por acidente do trabalho
junto à Paranapanema S/A, tendo aderido ao acordo coletivo de trabalho entabulado entre a empresa e
o  sindicato  da  categoria  para  seu  desligamento  da  empresa.  Considerando  a  natureza  da  verba
rescisória, à luz da prova produzida nos autos e da jurisprudência consolidada, deve ser excluído da
incidência do imposto de renda, ficando autorizada a repetição da verba denominada "Inden. Gar.
Emp." (f. 35), uma vez que decorre da estabilidade acidentária e não de liberalidade do empregador,
configurando assim nítido caráter indenizatório.
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Por fim, no que tange à sucumbência, com fundamento nos princípios da equidade, causalidade e da
razoabilidade,  mantenho a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados no
percentual de 10% do valor dado à causa, nos termos do artigo 20, §§ 3º e 4º do Código de Processo
Civil de 1973.

Ante o exposto, nego provimento ao reexame necessário e ao recurso de apelação.

É como voto.

NELTON DOS SANTOS
Desembargador Federal Relator
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