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 CONSULTA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA SOBRE A PARCELA DE UM 

TERÇO  DE FÉRIAS. 

 

  

 

 

 

Consulta-nos a Coordenadoria Política do Sintunesp sobre a incidência de 

Contribuição Previdenciária e do Imposto de Renda relativamente ao 

pagamento da parcela de um terço do salário no mês de férias. 

 

 

O Superior Tribunal de Justiça –STJ, pacificou a partir do ano de 2009 o 

entendimento de que a parcela de um terço de salário prevista na Constituição 

Federal  paga aos trabalhadores por ocasião do gozo de férias tem caráter 

indenizatório e não configura acréscimo patrimonial, tratando-se de verba 

compensatória visando proporcional ao trabalhador recursos extras para efetivo 

gozo das férias. 

 

Referido entendimento foi sedimentado no em Julgamento de Uniformização de 

Jurisprudência que reconhecendo a natureza jurídica indenizatória da parcela 

pecuniária de um terço sobre o valor das férias, determinou que a mesma não 

deve integrar  a base de cálculo da contribuição previdenciária. 

 

Uma vez reconhecido que a parcela de 1/3 sobre férias não configura acréscimo 

patrimonial face ao seu caráter evidentemente indenizatório, passaram a existir 

decisões judiciais sobre a não incidência também do Imposto de Renda sobre a  

referida verba, como por exemplo, a proferida pelo Juízo da 17ª Vara Federal 

do Distrito Federal em ação ajuizada pela Associação dos Juízes Federais do 

Brasil (AJUFE) que condenou  a União a restituir os valores indevidamente 

recolhidos a título de Imposto de Renda sobre as parcelas recebidas 

referentes ao terço constitucional de férias e a se abster de reter doravante 

o IR sobre as parcelas recebidas a esse título: 
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“É certo que o caso dos autos diz com a incidência 
de imposto de renda, e não de contribuição 

previdenciária. Entretanto, não se pode admitir que 
a natureza jurídica de uma verba transmude-se a 

depender do tributo em questão. 

Assim é que concluo que o adicional de férias tem 
natureza indenizatória, forte no entendimento da 
Primeira Seção do STJ e da Segunda Turma do STF, 

não havendo, pois, falar-se em acréscimo 
patrimonial apto a caracterizar o fato gerador do 

IR”. (Processo nº 11963-68.2013.4.01.3400. Juíza 
Federal Substituta Maria Cândida Carvalho Monteiro de 
Almeida. 17ª Vara Federal Cível/DF). 

 

Na mesma esteira o Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do 

Acórdão nº 0007641-26.2013.8.26.0053 proferido pela 2ª Câmara de 

Direito Público, afastou a incidência do Imposto de Renda sobre o 

pagamento em pecúnia de férias em não gozadas por servidor público: 

 

“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 
Mandado de Segurança. 

Agente Fiscal de Rendas. Inativo. 
Férias não gozadas. Conversão em 

pecúnia. Admissibilidade. Com a 
aposentadoria do servidor, o descanso 
remunerado deve ser pago em 

dinheiro, sob pena de locupletamento 
ilícito por parte da Administração. 

Precedentes. 
IMPOSTO DE RENDA. Isenção do 
Imposto de Renda sobre férias. 

Admissibilidade. Verba de caráter 
indenizatório. 
Inteligência das Súmulas nº. 125 e 136 

STJ. Precedente desta Câmara”. 
 

 

http://www.michelaoribeiro.com.br/


   
Julio César Teixeira de Carvalho 

   Maria Luiza Michelão Penasso 
               Marco Antônio de Souza

           José Francisco Martins 
       
    _________________________________________________________________________________________________________________    

                        

     Rua Azarias Leite, n° 20-100 - Jd. Estoril – Bauru – SP – CEP: 17.014-400 

Fone: (14) 3879-6310 – e-mail: faleconosco@michelaoribeiro.com.br 
Site: www.michelaoribeiro.com.br 

3 

 

Assim, smj, entendemos que se o adicional de um terço sobre as férias tem 

caráter indenizatório e como já decidido pelos Tribunais Superiores não 

integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, também não deve 

haver a incidência do Imposto de Renda sobre a aludida verba constitucional, 

oportunizando, deste modo, aos trabalhadores buscar no Judiciário, não só a 

incidência da contribuição previdenciária, mas também do Imposto de Renda 

sobre a parcela paga a título de um terço sobre as férias, bem como a 

restituição dos valores descontados relativamente aos últimos cinco anos. 

 

 

 

 É o nosso parecer. 

 

    Bauru(SP), 13 de janeiro  de 2015. 

     

 

JOSÉ FRANCISCO MARTINS 

                                     OAB/SP 147.489 

   p/Michelão Ribeiro, Advogado Associados 
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