
 

PROCESSO Nº TST-AIRR-82440-16.2005.5.12.0003  

  

 

  

 

A C Ó R D Ã O  

4ª TURMA  

GMFEO/DS   

 

   
  

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. IMPOSTOS DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. Não desconstituídos os 

fundamentos da decisão agravada, nega-se provimento ao agravo de 

instrumento. 

 

   
  

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 

em Recurso de Revista n° TST-AIRR-82440-16.2005.5.12.0003, em que é 

Agravante UNIÃO (PGF) e são Agravados JOELSON RIBEIRO 

BITHENCOURT e AGROAVÍCOLA VÊNETO LTDA. 

 

   
O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região denegou seguimento ao 

recurso de revista interposto pela União (PGF), o que ensejou a 

interposição do presente agravo de instrumento.  

O Reclamante apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (fls. 

120/123) .  

Os autos não foram remetidos ao Ministério Público do Trabalho.  

É o relatório.  
  

 
V O T O 

 

   

1. CONHECIMENTO  

   
O agravo de instrumento é tempestivo, está subscrito por advogado 

devidamente habilitado e preenche os demais pressupostos extrínsecos 

de conhecimento (art. 897 da CLT e Instrução Normativa nº 16 desta 

Corte). Conheço do agravo de instrumento.  

  

 
2. MÉRITO 

 

   

2.1. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSTOS DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA  

O Tribunal Regional do Trabalho negou provimento ao recurso 

ordinário interposto pela União (PGF), mantendo a decisão em que se 



afastou a incidência do Imposto de Renda sobre a indenização por 

danos morais. Consignou: 

 

-IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  

Pretende a União a incidência de imposto de renda sobre o valor da indenização por danos morais. 

Argumenta que, diferentemente do entendimento esposado na sentença de primeiro grau, o imposto de 

renda incidirá sobre a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de 

qualquer natureza, nos termos do art. 43 do CTN.  

A sentença não merece reparos.  

A condenação imposta à reclamada restringe-se à obrigação de pagar indenização por danos morais.  

Entendo que, não obstante não esteja a indenização por danos morais expressamente elencada entre os 

rendimentos não-tributáveis, no art. 39 do Decreto nº 3.000/99, sobre ela não há incidência 

de imposto de renda, pois flagrante a sua natureza indenizatória.  

Nego, pois, provimento ao recurso, para manter inalterada a sentença de primeiro grau- (fls. 97-
v/98, grifos no original). 

 

   
No recurso de revista, a União (PGF) sustentou que -a indenização 

atendida nos autos refere a um dano causado a bem jurídico imaterial 

(= dano que não importou redução do patrimônio material) e, 

portanto, o seu o (sic) pagamento (= entrega de dinheiro, bem 

material), acarreta, natural e necessariamente, um acréscimo ao 

patrimônio material e, assim, configura sim fato gerador do imposto 

de renda- (fl. 104, grifos no original).  
Apontou violação dos arts. 5º, II, 37, caput, 114, VII, 146, III, -

a-, 150, § 6º, e 153, III, da Constituição Federal, 43 e 111 do CTN, 

46 da Lei nº 8.541/92 , 6º da Lei nº 7.713/88 e 39 do Decreto nº 

3.000/99 . Apresentou arestos para demonstração de divergência 

jurisprudencial.  
No agravo de instrumento, a Reclamada reitera os argumentos 

constantes do recurso de revista.  

O art. 43 do Código Tributário Nacional dispõe: 

 

-Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem 

como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:  

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;  

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não 

compreendidos no inciso anterior.- 

 

   
Não há falar em ofensa ao art. 43 do CTN. A jurisprudência desta 

Corte Superior se orienta no sentido de que a indenização por danos 

morais não constitui acréscimo patrimonial, mas indenização 

reparadora, razão pela qual não sofre incidência do Imposto de 

Renda. Nesse sentido: 

 

-I - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA APPA. LEGITIMIDADE E SOLIDARIEDADE 

DO PRIMEIRO RECLAMADO - EDUARDO REQUIÃO DE MELLO E SILVA. Carece de 

legitimidade e interesse recursal a APPA em postular a reforma da decisão do TRT em benefício do 

primeiro reclamado. Não conhecido. DANOS MORAIS. QUEBRA DE SIGILO. O Regional concluiu 

pelo dano causado ao reclamante, em face da divulgação pela reclamada de uma relação contendo os 

nomes de empregados , bem como os respectivos vencimentos, através de sua página eletrônica na 

Internet. Assim, incólume o princípio da publicidade, inserto no art. 37, caput, da CF/88, pois, 

conforme registrado pelo Regional, bastaria que a reclamada divulgasse os vencimentos relativos a 

cada cargo, sem a identificação dos empregados. Não conhecido. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. FIXAÇÃO DO VALOR. O aresto é convergente com a decisão do Tribunal Regional, 



porquanto concluiu que o valor fixado para a indenização em tela deve observar a gravidade do fato, o 

caráter pedagógico, para desestimular a prática do ato lesivo e as condições econômico-sociais das 

partes envolvidas. Ademais, no caso específico, o conjunto probatório dos autos é de livre apreciação e 

valoração pelo magistrado, formando, assim, o seu convencimento definitivo quanto à 

proporcionalidade e a razoabilidade no montante arbitrado. Não conhecido. DANOS MORAIS. 

INCIDÊNCIA DOS DESCONTOS FISCAIS. Esta Corte firmou jurisprudência no sentido de 

que a indenização por dano moral não importa em acréscimo patrimonial, mas em compensação 

pecuniária pela violação a um direito, reconstituindo - e não majorando - o patrimônio abalado. 

Não constitui, assim, fato gerador do imposto de renda. Precedentes desta Corte . Não 

conhecido. APPA - REMESSA NECESSÁRIA. DECRETO-LEI Nº 779/69. A matéria, atualmente, 

não requer maiores discussões em face da Orientação Jurisprudencial nº 13 da SBDI-1 deste Tribunal 

Superior, de seguinte teor: -APPA. Decreto-Lei nº 779/1969. Depósito recursal e custas. Não isenção-. 

Não conhecido. APPA - AUTARQUIA ESTADUAL - EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE 

ECONÔMICA - EXECUÇÃO DIRETA. É direta a execução contra a Administração do Portos de 

Paranaguá e Antonina - APPA, por se tratar de entidade autárquica estadual que explora atividade 

eminentemente econômica. Incide a Orientação Jurisprudencial nº 87 da SBDI-1 do TST. Não 

conhecido. II - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO POR EDUARDO REQUIÃO DE MELLO 

E SILVA. O Regional deu provimento a recurso interposto pelo primeiro reclamado - Eduardo 

Requião de Mello e Silva, para excluí-lo da relação processual. Assim, o reclamado não figura mais no 

pólo passivo da reclamação. Portanto, ausente requisito intrínseco de recorribilidade, consubstanciado 

no interesse em recorrer . Não conhecido- (RR - 370800-90.2007.5.09.0411, Relator 
Ministro: Emmanoel Pereira, 5ª Turma, Data de Divulgação: DEJT 

24/09/2010, grifos nossos).    

   

-AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPROVIMENTO - REMESSA EX OFFICIO - 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - 

SOLIDARIEDADE - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - VALOR DA CONDENAÇÃO O 

apelo não merece processamento, a teor do art. 896 da CLT. IMPOSTO DE RENDA - INCIDÊNCIA 

SOBRE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A indenização por dano moral não importa em 

acréscimo patrimonial, mas em compensação pecuniária pela violação a um direito, reconstituindo - e 

não majorando - o patrimônio abalado. Não constitui, assim, fato gerador do imposto de renda. 

Precedentes desta Corte e do Eg. STJ. Agravo de Instrumento a que se nega provimento- (AIRR - 
150041-55.2008.5.09.0411, Relatora Ministra: Maria Cristina Irigoyen 

Peduzzi, 8ª Turma, Data de Divulgação: DEJT 20/08/2010) .    

   

-I - RECURSOS DE REVISTA DA RECLAMANTE E DO RECLAMADO. 1. DANO MORAL. 

Decidindo o Regional em conformidade com os elementos instrutórios dos autos, não há como se 

vislumbrar as violações legais indicadas. A necessidade do revolvimento de fatos e provas impede o 

regular processamento da revista, a teor da Súmula 126/TST. Recursos de revistas não conhecidos. 2. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DA RELAÇÃO DE TRABALHO. JUROS 

DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 2.1 A teor do art. 39, § 1º, da Lei nº 

8.177/91, em se tratando de débito de natureza trabalhista, qual seja, indenização por dano 

moral decorrente da relação de trabalho, o termo inicial de incidência de juros de mora é o ajuizamento 

da reclamação trabalhista. 2.2. Por outra face, em relação a correção monetária, a indenização por dano 

moral ganha corpo e identidade a partir da decisão judicial que reconhece a violação ao patrimônio do 

empregado e, definitivamente, fixa-a. Em tal oportunidade, o juiz, levando em consideração os fatores 

que se colocam no intervalo de tempo determinado, faz nascer o título. A atualização do valor não 

poderá, por tal razão, retroceder a momento pregresso. Recurso de revista conhecido e parcialmente 

provido. II - RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. PENSÃO. BASE DE CÁLCULO. A 

verificação dos argumentos da parte somente seria possível mediante reavaliação da prova constante 

dos autos, procedimento vedado nesta via recursal, a teor da Súmula 126 do TST. Recurso de revista 

não conhecido. III - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. 1. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. PRESCRIÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DO 

CÓDIGO CIVIL DE 1916. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA 

CONSTITUCIONAL 45/04. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 1. A competência da Justiça do 

Trabalho para julgar as ações que versem sobre indenizações decorrentes de acidente de trabalho foi 



consolidada após a vigência da Emenda Constitucional nº 45/04, especialmente no julgamento do 

Conflito de Competência n 7.204/MG pelo STF. Na esteira dos precedentes da SBDI-1 desta Corte, a 

prescrição prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal incidirá apenas nos casos em que a lesão 

ocorrer em data posterior à vigência da EC 45/04, aplicando-se o prazo prescricional previsto no 

Código Civil para as lesões anteriores à referida emenda. No presente caso, o acidente de trabalho 

ocorreu na vigência do Código Civil de 1916, sendo que na entrada em vigor do atual Código Civil 

ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional de 20 anos. Consoante a regra de 

transição do art. 2.028 do Código Civil, inaplicável a prescrição, eis que a presente ação foi proposta 

dentro do triênio iniciado com a vigência do referido diploma em 12.1.2003. Recurso de revista não 

conhecido. 2. DOENÇA PROFISSIONAL. NEXO CAUSAL. O recurso de revista se concentra na 

avaliação do direito posto em discussão. Assim, em tal via, já não são revolvidos fatos e provas, campo 

em que remanesce soberana a instância regional, a teor da Súmula 126. Recurso de revista não 

conhecido. 3. PENSÃO. LUCROS CESSANTES. Apegado a dispositivo não prequestionado (Súmula 

297/TST) e sem divergência jurisprudencial específica (Súmula 296, I/TST) ou válida (art. 896, -a-, da 

CLT), não merece conhecimento o recurso de revista. Recurso de revista não conhecido. 4. 

HONORÁRIOS PERICIAIS. A decisão recorrida foi firmada em estreita interpretação do art. 790-B 

da CLT, ao afirmar que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte 

sucumbente na pretensão objeto da perícia. De outra face, a necessidade de revolvimento de fatos e 

provas, impede o processamento do recurso de revista (Súmula 126/TST). Recurso de revista não 

conhecido. 5. DANO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. A necessidade do revolvimento de fatos e 

provas impede o conhecimento da revista (Súmula 126/TST). Recurso de revista não conhecido. 6. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSTO DE RENDA. DESCABIMENTO. 

Destinada à recomposição do patrimônio jurídico, a indenização por dano moral não favorece 

aumento patrimonial e não equivale a rendimento, recusando a incidência de imposto de renda. 

Recurso de revista parcialmente conhecido e desprovido. 7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

Na Justiça do Trabalho, os pressupostos para deferimento dos honorários advocatícios, previstos no 

art. 14 da Lei nº 5.584/70, são cumulativos, sendo necessário que o trabalhador esteja representado 

pelo sindicato da categoria profissional e, ainda, que perceba salário igual ou inferior ao dobro do 

mínimo legal ou, recebendo maior salário, comprove situação econômica que não lhe permita 

demandar, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Ausente a assistência sindical, 

desmerecido o benefício. Recurso de revista conhecido e provido- (RR - 51500-
06.2005.5.09.0665, Relator Ministro: Alberto Luiz Bresciani de 

Fontan Pereira, 3ª Turma, Data de Divulgação: DEJT 20/08/2010, 

grifos nossos) .    

   

-AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. UNIÃO. ACORDO 

HOMOLOGADO. IMPOSTO DE RENDA. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE PARCELA ACORDADA 

A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES PREVISTAS NA 

SÚMULA 266/TST E NO ART. 896, § 2º, DA CLT. Em se tratando de acordo pautado na livre 

vontade das partes, perante autoridade judicial, sem qualquer influência da União, esta tem cognição 

mais ampla, não sendo possível a aplicação das restrições do art. 896, § 2º, da CLT e da Súmula 

266/TST na análise do presente recurso. No mérito, não incide imposto de rendasobre a indenização 

por dano moral pleiteada, em face da natureza jurídica manifesta da parcela, na qualidade de 

reparação/compensação - isto é, indenização - pelo dano ao patrimônio intelectual, psicológico, 

emocional e de imagem da pessoa humana trabalhadora, não significando, por conseqüência, 

retribuição, remuneração, ganho ou acréscimo patrimonial do ser humano indenizado. Agravo de 

instrumento desprovido- (AIRR - 158941-09.2006.5.03.0138, Relator Ministro: 

Mauricio Godinho Delgado, 6ª Turma, Data de Divulgação: DEJT 

13/08/2010).  

   

-RECURSO DE REVISTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSTOS DE RENDA. 

NÃO INCIDÊNCIA. A indenização por danos morais devida ao empregado em razão de lesão por 

culpa do empregador, não constitui rendimento, passível de tributação, mas parcela cuja natureza é 

ressarcitória, isto é, tem por objetivo compensar o empregado pelo dano já sofrido, de forma a 

recompor o seu patrimônio moral e restabelecer o status quo ante. Portanto, o imposto de renda, 

somente incide sobre as verbas que importaram, efetivamente, acréscimo ao seu patrimônio, o que não 



é o caso da indenização por danos morais, que apenas o repõe, através da reparação monetária. 

Recurso de revista conhecido e provido- (RR - 35400-85.2007.5.10.0015 Data de 

Julgamento: 09/06/2010, Relatora Ministra: Kátia Magalhães Arruda, 

5ª Turma, Data de Divulgação: DEJT 18/06/2010).  

   

-IMPOSTO DE RENDA - INCIDÊNCIA SOBRE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o disposto no art. 46, -caput-, da Lei 8.541/92, o imposto 

sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na 

fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, 

o rendimento se torne disponível para o beneficiário. 2. Nesse contexto, tem-se que o imposto de 

renda somente incide sobre os rendimentos auferidos pelo empregado, ou seja, sobre as verbas que 

importaram, efetivamente, acréscimo ao seu patrimônio. 3. Não é, contudo, o caso da indenização por 

danos morais, cuja natureza é ressarcitória, pois tem por objetivo, unicamente, compensar o 

empregado pelo dano já sofrido, de forma a recompor o seu patrimônio moral. 4. Nesse contexto, é de 

se concluir pela impossibilidade de incidência do imposto de renda sobre a indenização por danos 

morais. Recurso de revista parcialmente conhecido e provido- (RR-1401400-

14.2005.5.09.0002, Juíza Convocada Maria Doralice Novaes, 7ª Turma, 

DEJT 5/2/2010).    

   

-RECURSO DE REVISTA. JUSTA CAUSA. ESTABILIDADE. CIPA. A Corte de origem, valorando 

o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu ser inviável a despedida por justa causa, ante a 

fragilidade das provas produzidas. Nesse sentido, a pretensão recursal, tal como posta, objetiva o 

revolvimento dos fatos e das provas que permeiam a lide, bem como debater o juízo valorativo das 

instâncias ordinárias acerca da prova produzida, o que é vedado à luz da Súmula 126 do TST. Recurso 

de Revista não conhecido. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O Tribunal Regional, da análise 

soberana dos fatos e provas, decidiu que não restou provada a conduta criminosa imputada ao 

Reclamante. Logo, chegar à conclusão diversa encontra óbice na Súmula 126 do TST, afastando, pois, 

a violação legal apontada. Os arestos colacionados não guardam especificidade com o acórdão do 

Regional, na medida em que não mencionam a circunstância de que a atitude da Reclamada, ao 

imputar ao Reclamante a prática de crime, extrapola os limites da relação laboral, com prejuízo ao 

empregado em sua vida social. Incidência da Súmula 296 do TST. Recurso de Revista não conhecido. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR FIXADO. Os arestos que tratam de critérios para 

fixação do quantum indenizatório são apenas enunciativos, não guardando relação com o quadro fático 

descrito na decisão da Corte a quo. Incidência da Súmula 296 do TST. Recurso de Revista não 

conhecido. HORAS EXTRAS. DEMONSTRAÇÃO DE DIFERENÇAS. Arestos que não possuem 

identidade fática com o acórdão do Regional não ensejam Recurso de Revista. Incidência da Súmula 

296 do TST. Recurso de Revista não conhecido. HORAS EXTRAS. ACORDO DE COMPENSAÇÃO 

DE JORNADA. A Corte a quo, soberana na análise do conjunto fático-probatório dos autos, afirmou 

que entre as partes não houve celebração de acordo de compensação de horas. Portanto, a aferição da 

alegação recursal ou da veracidade da assertiva do Tribunal Regional depende de nova análise do 

conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesta instância recursal, nos termos da 

Súmula 126 do TST. Recurso de Revista não conhecido. COMPENSAÇÃO DE JORNADA. 

SÚMULA 85 DO TST. O Tribunal Regional, ao analisar o presente tema, salientou que não se trata de 

mero descumprimento de formalidades legais, mas, sim, de inexistência de acordo compensatório, 

circunstância, portanto, diversa da hipótese prevista na Súmula 85, III, do TST. Recurso de Revista 

não conhecido. COMPENSAÇÃO DE JORNADA. CONTRARIEDADE À EX-OJ 220 DA SBDI-1 

DO TST. Não há como verificar contrariedade ao item IV da Súmula 85 do TST (ex-OJ 220 da SBDI-

1 do TST), em face da inexistência de acordo compensatório, conforme consignado no acórdão 

regional. Recurso de Revista não conhecido. HORAS EXTRAS. VIAGENS. Arestos que não possuem 

identidade fática com o acórdão do Regional não ensejam Recurso de Revista. Incidência da Súmula 

296 do TST. Recurso de Revista não conhecido. HORAS EXTRAS. INTERVALO 

INTRAJORNADA. Estando o acórdão do Regional em consonância com as OJs 307 e 354 da SBDI-1 

do TST, a divergência jurisprudencial suscitada não prospera, ante a previsão do art. 896, § 4º, da 

CLT, e as violações legais apontadas, por sua vez, encontram óbice na Súmula 333 do TST. Recurso 

de Revista não conhecido. INTERVALO INTRAJORNADA. CONFISSÃO. O egrégio Tribunal 

Regional não abordou a questão pertinente à confissão, que tampouco foi prequestionada por meio de 



Embargos de Declaração. Incidência da Súmula 297 do TST. Recurso de Revista não 

conhecido. IMPOSTO DE RENDA. BASE DE CÁLCULO. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. Da base de cálculo do imposto de renda serão excluídas todas as parcelas 

eventualmente deferidas que tenham caráter indenizatório, como, por exemplo, indenização 

por dano moral (art. 39, XX, Decreto 3000/99). Ademais a decisão do Regional encontra-se em 

sintonia com a Súmula 368, II, do TST. Recurso de Revista não conhecido- (RR - 875300-

16.2000.5.09.0015, Relator Ministro: José Simpliciano Fontes de F. 

Fernandes, 2ª Turma, Data de Divulgação: DEJT 04/09/2009, grifos 

nossos).    

 

   
Por outro lado, a Corte Regional não examinou a matéria sob o 

enfoque dos arts. 5º, II, 37, caput, 114, VII, 146, III, -a-, 150, § 

6º, e 153, III, da Constituição Federal, 111 do CTN, 46 da Lei nº 

8.541/92 e 6º da Lei nº 7.713/88, motivo por que não há falar em 

violação dos referidos dispositivos. A ofensa se configura quando o 

julgado apresenta tese contrária ao texto da lei, o que pressupõe 

manifestação explícita sobre a matéria nele disciplinada (Súmula nº 

297 do TST).  

O aresto apresentado às fls. 114/115 é inservível, porquanto não 

atende ao disposto no art. 896, -a-, da CLT ,uma vez que é oriundo do 

Superior Tribunal de Justiça.  
Por fim, cabe ressaltar que a indicação de violação de Decreto não 

atende à previsão contida no art. 896, -a-, da CLT.  

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.  
  

 
ISTO POSTO 

 

   
ACORDAM os Ministros da Quarta Turma do Tribunal Superior do 

Trabalho, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento. 

 
Brasília, 27 de outubro de 2010. 

 

   

  
 
Firmado por Assinatura Eletrônica (Lei nº 11.419/2006) 
 
FERNANDO EIZO ONO 

 
Ministro Relator 
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