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 IRPF - Hipótese de incidência - Diretor estatutário - Rescisão de contrato 

- Férias não gozadas - Saldo de salário - Indenizações (Solução de Consulta 

Cosit nº 144/2021  ) - fica esclarecido que: 

 
d.1) não incide o Imposto sobre a Renda na fonte e na Declaração de Ajuste Anual 

em relação aos pagamentos efetuados sob as rubricas de férias não gozadas - 
integrais, proporcionais ou em dobro - convertidas em pecúnia, por ocasião da 

rescisão do contrato de trabalho. Porém, o valor pago a título de férias, acrescido 

do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da  Constituição Federal (terço 

constitucional), deve ser tributado no mês de seu pagamento e em separado de 
qualquer outro rendimento pago no mês;  

 

d.2) incide o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) com base na tabela 
progressiva sobre o pagamento, na rescisão contratual, dos dias trabalhados, por 

se tratar de acréscimo patrimonial (remuneração);  
 

d.3) verba paga a diretor estatutário nomeado por ato da Assembléia -Geral, em 

rescisão de contrato não regido pela  Consolidação das Leis do 

Trabalho ( CLT ), mesmo que denominada pela empresa de "aviso prévio", 
constitui acréscimo patrimonial fundamentado na  compensação de ganho que 

deixou de ser auferido pelo diretor, caracteriza lucro cessante, razão pela qual 
incide o IRRF, calculado de acordo com a tabela progressiva mensal, a título de 

antecipação do devido na Declaração de Ajuste Anual;  
 

d.4) em relação ao contrato de trabalho entre empresa e diretor estatutário 

nomeado por ato de Assembléia -Geral, não regido pela CLT , o pagamento de 
indenização voltada para a cobertura de possível aumento patrimonial que teria 
havido se evento danoso (a rescisão antecipada do contrato) não tivesse ocorrido, 

gera acréscimo patrimonial e, por isso, é considerada lucro cessante. Tal montante 

sofre a incidência do IRRF, calculado de acordo com a tabela progressiva mensal a 
título de antecipação do devido na Declaração de Ajuste Anual;  
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