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INTRODUÇÃO 
 
Quando fui honrado com o convite para escrever um artigo em 

homenagem ao MINISTRO TEORI ZAVASCKI, logo me ocorreu discorrer sobre o 
tratamento das indenizações perante o imposto de renda. 

 
Desde o recebimento do convite, esta ideia surgiu por dois motivos: 
 
- quando lancei meu livro “Fundamentos do Imposto de Renda” em 

2008, fiz menção ao Recurso Especial n. 644840-SC, decidido em 21.6.2005, de 
relatoria do saudoso Ministro, quando ainda integrava a 1ª Turma do Superior 
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Tribunal de Justiça, e mencionei que representava um dos mais eruditos 
acórdãos sobre o tema;1 

 
- a despeito de que as conclusões desse acórdão tenham sido 

adotadas em outros julgados do Superior Tribunal de Justiça, inclusive da sua 1ª 
Seção (Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 770078-SP, decidido em 
26.4.2006), a jurisprudência nunca manteve uma linha coerente, estruturada 
sobre determinada posição doutrinária, em consequência do que decisões foram 
tomadas em razão de justificativas aplicadas casuisticamente a esta ou àquela 
situação concreta. 

 
Retomo, portanto, a abordagem da incidência ou não do imposto de 

renda sobre as indenizações, começando por transcrever, em justa homenagem 
à memória do homem TEORI ZAVASCKI e à sua obra como jurista emérito, a 
ementa do referido recurso especial: 

 
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO A 
EMPREGADO, POR OCASIÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO. 
GRATIFICAÇÃO A TÍTULO ESPONTÂNEO. FÉRIAS 
PROPORCIONAIS. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE FÉRIAS. 
NATUREZA. REGIME TRIBUTÁRIO DAS INDENIZAÇÕES. 
DISTINÇÃO ENTRE INDENIZAÇÃO POR DANOS AO PATRIMÔNIO 
MATERIAL E AO PATRIMÔNIO IMATERIAL. PRECEDENTES 
(RESP 674392-SC E RESP 637623-PR). 
 
1. O imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza tem 
como fato gerador, nos termos do art. 43 e seus parágrafos do 
CTN, os ‘acréscimos patrimoniais’, assim entendidos os 
acréscimos ao patrimônio material do contribuinte. 
 
2. Indenização é a prestação destinada a reparar ou recompensar 
o dano causado a um bem jurídico. Os bens jurídicos lesados 
podem ser (a) de natureza patrimonial (= integrantes do 
patrimônio material) ou (b) de natureza não-patrimonial (= 
integrantes do patrimônio imaterial ou moral), e, em qualquer 
das hipóteses, quando não recompostos ‘in natura’, obrigam o 
causador do dano a uma prestação substitutiva em dinheiro. 

                                                
1 MARIZ DE OLIVEIRA, Ricardo. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Editora 
Quartier Latin, 2008, Seção II.10 do Capítulo II.  
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3. O pagamento de indenização pode ou não acarretar acréscimo 
patrimonial, dependendo da natureza do bem jurídico a que se 
refere. Quando se indeniza dano efetivamente verificado no 
patrimônio material (= dano emergente), o pagamento em 
dinheiro simplesmente reconstitui a perda patrimonial ocorrida 
em virtude da lesão, e, portanto, não acarreta qualquer aumento 
no patrimônio. Todavia, ocorre acréscimo patrimonial quando a 
indenização (a) ultrapassar o valor do dano material verificado 
(= dano emergente), ou (b) se destinar a compensar o ganho que 
deixou de ser auferido (= lucro cessante), ou (c) se referir a dano 
causado a bem do patrimônio imaterial (= dano que não 
importou redução do patrimônio material). 
 
4. A indenização que acarreta acréscimo patrimonial configura 
fato gerador do imposto de renda e, como tal, ficará sujeita a 
tributação, a não ser que o crédito tributário esteja excluído por 
isenção legal, como é o caso das hipóteses dos incisos XVI, XVII, 
XIX, XX e XXIII do art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda e 
Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto 3000, 
de 31.03.99. 
 
5. No caso, o pagamento feito pelo empregador a seu empregado, 
a título de indenização por liberalidade, em reconhecimento por 
relevantes serviços prestados à empresa, não tem natureza 
indenizatória. E, mesmo que tivesse, estaria sujeito à tributação 
do imposto de renda, já que (a) importou acréscimo patrimonial 
e (b) não está beneficiado por isenção. Assim também, a parcela 
relativa a adicional de 1/3 sobre férias, que possui caráter de 
eminentemente salarial, conforme previsto no art. 7º, XVII, da 
Constituição. 
 
6. O pagamento a título de férias proporcionais, decorrentes de 
rescisão do contrato de trabalho, está beneficiado por isenção. A 
lei isenta de imposto de renda ‘a indenização [...] por despedida 
ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei 
trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas 
homologados pela Justiça do Trabalho’ (art. 39 do RIR, aprovado 
pelo Decreto 3000/99)”. 
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A simples leitura da ementa revela a profundidade das observações 
feitas por TEORI ZAVASCKI, mediante as quais pôde fazer a distinções 
necessárias entre as várias causas produtoras de indenizações. 

 
Porém, nenhum assunto jurídico pode ser considerado 

definitivamente encerrado em qualquer circunstância, mesmo quando 
enfrentado por excelente decisão judicial, e ainda que esta tenha se valido de boa 
doutrina. 

 
Portanto, é válido perquirir a respeito de vários aspectos em torno 

da incidência ou não do imposto de renda sobre indenizações em geral, e sobre 
determinadas indenizações em particular. 

 
1. CONCEITOS INICIAIS 
 
A maneira mais simples de encarar o tema sempre residiu na 

afirmação, verdadeiramente apriorística, de que as indenizações estão fora do 
campo de incidência desse imposto porque o fato gerador é a existência de 
acréscimo patrimonial, e uma indenização não acarreta aumento no patrimônio 
da pessoa indenizada, mas apenas a recomposição do patrimônio previamente 
desfalcado por algum ato que motivou a indenização. 

 
Contudo, tal raciocínio parte de um pressuposto válido, mas pode 

estar prejudicado na extensão que se dê a ele.  
 
Com razão não de pode olvidar que o patrimônio jurídico, isto é, 

aquele que deve ser considerado para a ocorrência do fato gerador do imposto 
de renda, é a universalidade jurídica composta pelo complexo de relações 
jurídicas de uma pessoa, com conteúdo econômico, isto segundo a perspicaz 
doutrina em torno do art. 57 do Código Civil de 1916, orientadora do art. 91 do 
atual código. 

 
Assim, determinados bens pessoais – privacidade, nome, liberdade 

de expressão e tantos outros – não têm presença no patrimônio a que alude o 
art. 91 do Código Civil em vigor, mas, a partir do momento em que um deles seja 
ferido, a indenização correspondente passa a integrar esse patrimônio, pois 
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passa a haver uma nova relação jurídica, e esta é atributiva de direito com 
conteúdo econômico. 

 
Numa situação como esta, que podemos generalizar como de dano 

moral, o valor da indenização é um plus no patrimônio da pessoa, porém apenas 
este dado ainda não é suficiente para ocorrer a incidência do imposto de renda. 

 
Semelhantemente, quando se trata de indenização de dano 

emergente sobre bem que já era objeto de relação jurídica com conteúdo 
econômico, o valor da indenização pode ser maior do que o valor pelo qual o 
direito àquele bem estava no patrimônio, havendo, portanto, um acréscimo em 
valor, o qual, contudo, também não é dado suficiente para definir a existência do 
fato gerador. 

 
É verdade que a incidência do imposto de renda não prescinde da 

ocorrência de acréscimo no patrimônio do contribuinte, acréscimo este formado 
pela totalidade de fatores positivos e negativos que afetam o seu patrimônio 
durante determinado período de tempo, isto em atenção à determinação do 
inciso I do parágrafo 2º do art. 153 da Constituição Federal no sentido de que o 
imposto de renda deve ser informado pelos critérios da generalidade, da 
universalidade e da progressividade, onde a universalidade corresponde a todas 
as relações jurídicas com conteúdo econômico, positivas e negativas, que tenham 
entrado no patrimônio, ou dele saído, durante o lapso de tempo que a lei 
ordinária determina para apuração do fato gerador. 

 
E os fatores positivos que integram essa universalidade são aqueles 

que, individualmente, se identificam como rendas e como proventos de qualquer 
natureza, cuja disponibilidade econômica ou jurídica tenha sido adquirida 
durante o mesmo lapso temporal, atendendo nesta parte ao disposto no “caput” 
do art. 43 do Código Tributário Nacional, o qual, por sua vez, tem o papel de 
definir o fato gerador em cumprimento ao disposto no inciso III, letra “a”, do art. 
146 da Lei Maior.  

 
Outrossim, tendo em vista os parágrafos 1º e 2º do referido art. 43, 

toda renda e todo provento corresponde a uma receita ou a um rendimento, a 
renda sendo um ingresso de direito com conteúdo econômico cuja participação 
na universalidade de mutação patrimonial requer a inclusão também dos 
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respectivos custos e despesas necessários direta ou indiretamente a que elas 
tenham sido adquiridas, e os rendimentos já são, eles próprios e de per si, o 
montante líquido de uma renda tributável. 

 
Neste contexto, também não se pode olvidar que pode haver 

ingressos de novos direitos em determinado patrimônio, os quais, contudo, não 
têm a natureza jurídica de renda ou provento, de receita ou rendimento, enfim, 
não têm as propriedades que caracterizam as rendas em sentido lato.  

 
Realmente, transferências patrimoniais – como o capital social ou 

seus aumentos, as doações, as heranças e outras – aumentam o patrimônio, mas 
não são rendas em sentido lato, pois não são receitas nem rendimentos, nem 
renda tal como definida pelo inciso I do art. 43 do CTN (produto do capital, do 
trabalho ou da combinação de ambos), e, embora aparentemente estejam 
abrangidas pela literalidade da definição de proventos de qualquer natureza, 
dada pelo inciso II desse dispositivo legal (demais acréscimos patrimoniais não 
derivados do trabalho ou do capital), estão seguramente excluídas deste 
conceito segundo entendimento uniforme e inquestionável. 

 
Em suma, indenizações não podem ser entendidas como acréscimos 

patrimoniais tributáveis “prima facie”, apenas porque, e quando, aumentam o 
patrimônio, dado que toda renda ou provento (toda receita ou rendimento) é 
acréscimo patrimonial, mas nem todo acréscimo patrimonial é renda em sentido 
lato, passível de incidência do imposto de renda. Em outras palavras, nem todo 
ingresso de direito novo no patrimônio de alguém corresponde à renda ou a 
provento de qualquer natureza, assim como à receita ou a rendimento, motivo 
pelo qual a definição de determinada indenização como renda tributável não 
pode se limitar à constatação de que houve, através da aquisição do direito a ela, 
um acréscimo econômico no patrimônio. 

 
Por outro lado, mesmo as indenizações de bens patrimoniais, isto é, 

as substitutivas de bens componentes do patrimônio, podem representar 
acréscimos em números ao montante total do patrimônio, quando algum valor 
recebido a título indenizatório exceder o valor pelo qual o bem indenizado 
constava do ativo patrimonial. 
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Ocorre que a indenização de dano emergente, em valor maior do 
que o valor pelo qual o bem constava do patrimônio, tal como este é apresentado 
na contabilidade da pessoa jurídica ou na declaração de bens da pessoa física, 
pode representar, e geralmente representa, a simples valorização do bem em 
virtude das injunções do mercado, ou mesmo apenas o efeito da inflação, e o 
recebimento do maior valor torna-se necessário a repor o bem atingido pelo ato 
ilícito do qual nasceu o direito à indenização, dado que a reposição somente 
pode ser feita mediante o dispêndio de valor maior do que o anterior.  

 
Ademais, mesmo a valorização em si não é fato gerador do imposto 

de renda, embora represente aumento quantitativo no patrimônio, pois o 
simples aumento de valor pode ser tomado como base de cálculo dos impostos 
que incidem sobre o patrimônio ou bens do patrimônio, mas não pode ser tido 
como fato gerador do imposto de renda porque não se confunde com renda, 
provento, receita ou rendimento, que são sempre novos acréscimos, ou, em 
outras palavras, na valorização de um bem do patrimônio não há nova relação 
jurídica atributiva de novo direito ao patrimônio, como existe quando se adquire 
a disponibilidade econômica ou jurídica de renda, provento, receita ou 
rendimento. 

 
Deve ainda ser lembrada a indenização por lucros cessantes, para a 

qual geralmente é feita a proposição de que deve sofrer a incidência do imposto 
de renda em virtude de que é substitutiva de ganhos que teriam sido tributados 
se tivessem sido obtidos, isto é, se sua aquisição não tivesse sido obstada pelo 
ato ou omissão que deu origem à indenização. 

 
Ademais, também aqui, como no caso de dano moral, uma nova 

relação jurídica com conteúdo econômico vem se acrescentar ao patrimônio da 
pessoa indenizada. 

 
Mas ainda há um obstáculo a ser superado para que possa haver a 

incidência do imposto de renda, pois a indenização pode, sim, representar um 
aumento no valor total líquido do patrimônio, mas não foi produzida por uma 
ação voluntária do titular do patrimônio atingido pelo ato ou omissão de 
terceiro, cuja ilicitude é a causa da indenização, e o fato gerador é originado por 
alguma atitude livre do contribuinte. 
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No fundo, este obstáculo abarca toda e qualquer espécie de 
indenização, e seria capaz, por si só, de excluir a incidência em todo e qualquer 
caso. 

 
HENRY TILBERI defendeu este entendimento em sua vasta obra, por 

exemplo, quando comentou o art. 3º da Lei n. 7713, o qual instituiu o regime de 
tributação das pessoas físicas pelo critério de integrarem o fato gerador e sua 
base de cálculo todas as rendas e todos os proventos, independentemente de 
expressa especificação, somente sendo excluídos os ingressos expressamente 
isentados. Porém, para o insigne Tilberi, as indenizações independem de 
estarem expressamente excluídas da tributação, porque estão fora do campo de 
incidência do imposto de renda, eis que não se confundem com renda ou 
provento, entre outras razões por não decorrerem da vontade do contribuinte2. 
Disse ele a este propósito:3 

 
“Os pagamentos em dinheiro recebidos por pessoa física, objeto 
deste estudo, que visam restaurar ou reparar um patrimônio 
lesado, compensar prejuízos causados ao titular do patrimônio, 
ou recompor um desfalque patrimonial, não se enquadram na 
definição do art. 3º retro citado, nem no conceito constitucional 
do art. 43 do Código Tributário Nacional. 
 
Não se trata nesses casos nem de exploração econômica de fonte 
produtora pelo contribuinte, que é um dos pressupostos do 
conceito clássico de rendimento tributável, nem provém de ato 
pelo qual o contribuinte por livre vontade teria ingressado em 
qualquer uma das situações fáticas, descritas no art. 3º da Lei 
7.713/89 como pressuposto da incidência do imposto de renda. 
 
Nos casos de compensação de prejuízo por incêndio e de 
indenização por desapropriação já defendi de longa data o 
princípio de que a conversão involuntária ou permuta forçada de 
bem patrimonial, em dinheiro não constitui rendimento 
tributável”. 

 
                                                
2 O elemento volitivo na prática do fato gerador participa da estrutura da obrigação 
tributária, conforme é reconhecido pela doutrina. 
3 TILBERY, Henry. O Imposto de Renda sobre Valores Recebidos por Pessoas Físicas a 
Título de Indenização. Repertório IOB de Jurisprudência, São Paulo, n. 21, 1989, p. 344. 
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Também ROQUE ANTONIO CARRAZA sustenta que as indenizações, 
quaisquer que sejam, não acarretam riqueza nova nem aumento de patrimônio, 
estando elas no campo da não incidência do imposto de renda.4 

 
Enfim, sem esgotar as alusões doutrinárias, vê-se que há 

entendimentos conflitantes, proferidos por respeitados juristas. 
 
2. CONCEITOS ADICIONAIS 
 
Da minha parte, fiel às premissas fundamentais informadoras do 

imposto de renda, penso que é preciso mais algumas considerações adicionais às 
que mencionei anteriormente. 

 
A primeira é o reconhecimento de que a Constituição brasileira 

outorgou a competência para a União Federal instituir e cobrar o imposto de 
renda sem, entretanto, aderir às concepções de renda-produto ou de renda-
acréscimo. De fato, deu nova feição ao imposto através do inciso I do parágrafo 
2º do art. 153 e deixou a definição do fato gerador para a lei complementar (art. 
146, inciso III, letra “a”). 

 
Dizer que a Constituição não adotou qualquer das duas teorias é 

importante para enfrentar o presente tema porque aparentemente a noção de 
renda-acréscimo está na base do raciocínio desenvolvido para definir algumas 
indenizações como tributáveis, o que desponta claramente na decisão proferida 
por Teori Zavascki, enquanto que a ideia de renda-produto está nitidamente 
presente no entendimento de Henri Tilbery. 

 
Mas, se descermos da Constituição para o CTN, somos levados a 

notar que a noção de renda-produto é inerente à definição que o inciso I do art. 
43 dá para “renda”, enquanto que a de renda-acréscimo faz parte da definição do 
inciso II para “proventos de qualquer natureza”. 

 
                                                
4 SCHOUERI, Luís Eduardo (coordenação). Direito Tributário – Homenagem a Alcides 
Jorge Costa. CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto de Renda – Sua Não-Incidência sobre 
Indenizações Recebidas. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2003. Volume I, p. 593 e 
Imposto sobre a Renda (Perfil Constitucional e Temas Específicos). São Paulo: Malheiros 
Editores, 2005, p. 175 
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A despeito da amplíssima abrangência da definição literal de 
proventos de qualquer natureza, conforme o inciso II, a doutrina desde o 
advento do CTN reduziu seu alcance com base em sólidos fundamentos, 
suficientes para que as transferências patrimoniais sejam excluídas do campo de 
incidência. 

 
Acresce que posteriormente, em 2001, a Lei Complementar n. 104 

inseriu os dois parágrafos hoje existentes no art. 43 do CTN, e ambos, como já 
dito, aludem à percepção de receita ou rendimento como objetos da incidência 
do imposto de renda (parágrafo 1º5) e da aquisição de disponibilidade de renda 
(parágrafo 2º6). 

 
Ou seja, na linha da doutrina pioneira em torno da limitação do 

alcance dos acréscimos patrimoniais passíveis de incidência, os referidos 
parágrafos vieram reconhecer que rendas e proventos de qualquer natureza 
correspondem a receitas ou a rendimentos, ou melhor, derivam de receitas ou 
rendimentos.  

 
Esta vinculação, entre renda, provento de qualquer natureza, 

rendimento e receita, decorre de que os parágrafos, quando não sejam exceções 
ao disposto na cabeça de um artigo, são complementos à disposição desta. 

 
E isto é evidente na dicção do parágrafo 1º, quando determina que a 

incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, 
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma 
de percepção. O legislador, para emitir a mesma norma, poderia ter repetido as 
expressões do “caput”, afirmando que a incidência independe da denominação 
da renda ou do provento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da 
fonte, da origem e da forma de percepção, mas, trocando os substantivos, 
reconheceu que rendas e proventos estão diretamente ligados a receitas ou 
rendimentos, dos quais decorrem. 
                                                
5 “Parágrafo 1º - A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do 
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da 
forma de percepção.” 
6 “Parágrafo 2º - Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei 
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de 
incidência do imposto referido neste artigo.” 
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Em suma, o legislador foi mais específico, inserindo na definição do 

fato gerador os ingressos patrimoniais que se caracterizem como receitas ou 
como rendimentos. 

 
A mesma observação, com igual conclusão, é haurida do parágrafo 

2º, ao prescrever que, na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do 
exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua 
disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido nesse artigo. Com 
efeito, o artigo trata da disponibilidade econômica ou jurídica de rendas ou 
proventos, de modo que o parágrafo, ao referir-se à disponibilidade de receitas 
ou rendimentos oriundos do exterior, está necessariamente aludindo a rendas 
ou proventos advindos de fora do País, e identificando rendas ou proventos 
como decorrentes de receitas ou rendimentos. 

 
Em síntese, qualquer ingresso de direito novo, com conteúdo 

econômico, em determinado patrimônio, somente contribui para a formação do 
fato gerador se corresponder à renda ou a provento de qualquer natureza, ou 
seja, à receita ou a rendimento. Assim também, portanto, deve ser com as 
indenizações, para que sejam tributáveis. 

 
Neste passo, é necessário definir receita e rendimento. 
 
Resumindo o conceito jurídico de receita, como deve ser feito em 

trabalho com as características deste7, receita é qualquer ingresso ou entrada de 
direito que se incorpore positivamente ao patrimônio, e que represente 
remuneração ou contraprestação de atos, atividades ou operações da pessoa 
titular do mesmo, ou remuneração ou contraprestação do emprego de recursos 
materiais, imateriais ou humanos existentes no seu patrimônio ou por ele 
custeados. 

 

                                                
7 Para maiores explicações, veja-se as seções II.4 e II.5 do Capítulo II do meu 
“Fundamentos”, retro citado. A respeito de mais de uma situação, votos proferidos no 
Plenário do Supremo Tribunal Federal adotaram parte dos conceitos emitidos (veja-se 
Recurso Extraordinário n. 606107-RS, decidido em 22.5.2013, e Recurso 
Extraordinário n. 574706-PR, decidido em 15.3.2017). 
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Outrossim, a receita traz consigo a característica de ser o produto 
que vem de fora do patrimônio, mas que é derivado de dentro, por derivar de 
atos, operações ou atividades da pessoa titular do patrimônio, ou do emprego de 
recursos que compõem esse patrimônio, e de que resulte algum benefício direto 
para outra pessoa a qual, em contrapartida, o remunera por isso. 

 
Em máximo resumo do conceito, a receita remunera em caráter 

contraprestacional a pessoa jurídica que se torna titular dela, exprime a sua 
capacidade contributiva e modifica o seu patrimônio no sentido de incrementá-
lo. 

 
Ora, certamente nenhuma indenização corresponde a esta noção de 

receita, e à mesma conclusão se chega ao se submeter qualquer uma delas às 
características individuais e específicas afirmadoras da existência de receita ou 
negativas dela. 

 
De fato, as indenizações, que já por princípio não têm qualquer 

vocação para produzir acréscimo patrimonial, não detêm as características pelas 
quais poderiam ser enquadradas como receitas, mesmo quando acarretem 
entradas de novos direitos no patrimônio, sem correspondência com saídas 
(pelos atos que as motivam) de outros bens, ou quando resultem em maior valor 
no patrimônio. 

 
Quanto a rendimento, igualmente resumindo seu conceito ante a 

equivocidade com que o termo é utilizado na legislação do imposto de renda8, 
todo rendimento carrega em si, e somente por si, uma ideia de enriquecimento, 
até mesmo em intensidade maior do que as receitas, pois estas representam 
fatores isolados de caráter positivo na composição patrimonial, mas não 
necessariamente de ganho, já que existem receitas onde não existem ganhos. 
Destarte, qualquer receita incrementa o patrimônio, mas não necessariamente a 
ponto de produzir ganho. 

 
Por seu turno, a própria palavra “rendimento” tem um cunho nítido 

de ganho imediato, ganho comparado a uma determinada posição precedente, 
posição esta representada por um determinado direito e pelo seu valor no 

                                                
8 Maiores detalhes estão na Seção II.9 do Capítulo II do meu já referido “Fundamentos”. 
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patrimônio, de modo que o rendimento corresponde ao valor que se acresce ao 
patrimônio em relação a essa posição. 

 
Outrossim, considerando que o patrimônio é o complexo de relações 

jurídicas com conteúdo econômico, o acréscimo de valor trazido pelo 
rendimento em relação a uma específica posição anterior necessariamente é 
derivado da adição de um direito antes inexistente no patrimônio, com seu 
respectivo valor, sem substituição de qualquer direito anterior, embora também 
possa derivar da substituição de um direito preexistente no patrimônio e do 
valor do direito substituído por novo direito substitutivo e seu valor. 

 
Portanto, o rendimento sempre decorre da utilização do bem que se 

situa naquela determinada posição patrimonial, para que seja produzido o 
rendimento, caso em que o rendimento se considera renda, por ser o produto do 
capital aplicado, ou decorre da consideração desse bem e do seu valor como 
referencial para identificação da posição anterior, caso em que o rendimento é 
provento de qualquer natureza. 

 
Resta, pois, saber se esta ou aquela indenização pode ser 

considerada rendimento, já que nenhuma indenização é receita, e, se for 
rendimento, será categorizada como provento de qualquer natureza, eis que 
renda não é, porque renda é o produto do capital, do trabalho ou da combinação 
de ambos, e indenização não é um desses produtos. 

 
3. CONCLUSÕES 
 
Partindo dos conceitos expostos, podemos encaminhar-nos para o 

final. 
 
As indenizações de danos morais ou de ofensas a direitos sem cunho 

econômico, isto é, de direitos que não integram a universalidade patrimonial a 
que alude o art. 91 do Código Civil, não têm qualquer correspondência com a 
noção de rendimentos, pois falta o elemento patrimonial a ser tomado como 
referencial para o acréscimo de valor no patrimônio. 
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De fato, para ser rendimento, uma indenização deve ter alguma 
relação com um bem do patrimônio, tomados ele e seu valor como referenciais 
para identificação do acréscimo à posição anterior. 

 
Destarte, as referidas indenizações, embora sejam acréscimos ao 

patrimônio econômico, não se confundem com proventos tributáveis, por 
também não serem rendimentos, e, como alertado, inicialmente, a singela 
consideração da ocorrência de acréscimo patrimonial não é suficiente para o 
fato gerador, ainda que este seja sempre acréscimo patrimonial. Como visto, 
para haver o fato gerador é preciso haver acréscimo patrimonial, mas 
individualmente nem todo elemento positivo que acresce ao patrimônio é renda 
ou provento de qualquer natureza, assim como não é necessariamente receita ou 
rendimento. 

 
Assim, podemos acrescentar que aquelas indenizações 

essencialmente não se confundem com rendimentos inclusive porque 
correspondem a transferências patrimoniais, ainda que determinadas por 
sentença condenatória ou através do reconhecimento da necessidade do 
cumprimento da lei pelo devedor, independentemente de prévia condenação. 

 
Diferente é a hipótese das indenizações de danos materiais que 

tenham referencial em alguma posição patrimonial e um bem existente nessa 
posição, a cuja posição possam vir a ser acrescidas, as quais assumem a 
conotação de rendimentos, tendo, portanto, ao menos em princípio, a 
possibilidade de serem proventos de qualquer natureza sujeitos à tributação. 

 
Todavia, a incidência ainda depende de se verificar em cada caso se 

houve algum efetivo ganho, pois se o valor da indenização for rigorosamente 
igual e necessário à reposição do bem indenizado, ainda que maior do que o 
valor pelo qual este estava no patrimônio, não há ganho, isto é, não há 
rendimento, além de que não houve uma ação voluntária do titular do 
patrimônio no sentido de praticar o fato gerador. 

 
Neste caso, ainda que a percepção do maior valor em relação ao que 

constava do patrimônio possa ser entendido como realização de ganho que 
estava embutido no patrimônio pela valorização do bem ou pela inflação, faltou 
a vontade de praticar o fato gerador. 
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Portanto, apenas no caso de proveito maior do que a simples 

reposição do bem indenizado, pode-se falar em rendimento, o qual, neste caso, 
além de ter acarretado um rendimento, ainda vem acompanhado da vontade do 
titular do patrimônio de praticar o fato gerador mediante a cobrança de valor 
maior do que teria sido o estritamente necessário à justa indenização. 

 
No caso de indenização por lucros cessantes, a sua referibilidade a 

uma determinada posição ou bem patrimonial é menos nítida, mas a todo rigor 
ela existe, pois representa um acréscimo à posição ou ao bem que, se não 
houvesse o fato causador da indenização, teria produzido o lucro e sido o 
elemento anterior de comparação, além de haver o ato voluntário do titular do 
patrimônio, de cobrar e receber esse ganho. 

 
Estas são considerações adicionadas ao debate do assunto 

desenvolvido pelo MINISTRO TEORI ZAVASCKI, certamente sujeitas à crítica. 
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