
Rendimentos Recebidos Acumuladamente 
 

Com a proximidade do período de entrega da Declaração Anual de Ajuste do IRPF, a Diretoria 

de Assuntos Jurídicos sentiu a necessidade de reiterar a informação disponibilizada na revista 

eletrônica DAJ Informa, 5ª edição (http://sindireceita.org.br/wp-

content/uploads/2012/09/DAJ-Informa-n%C2%B0-05.jun-2012-1.pdf), a respeito da tributação 

exclusiva na fonte dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente.-  

O texto publicado teve por escopo trazer breve esclarecimento sobre a nova sistemática de 

tributação prevista no artigo 12-A da Lei 7.713/88, inserido pela Lei nº 12.350, de 20 de 

dezembro de 2010, com validade a partir do ano-calendário 2010. Adiante, reproduziremos 

alguns excertos: 

“Os rendimentos recebidos acumuladamente relativos a anos-

calendário anteriores ao do recebimento, poderão ser tributados 

exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em 

separado dos demais rendimentos recebidos no mês quando 

decorrentes dos rendimentos do trabalho.” 

“A princípio, a retenção seria realizada pela instituição financeira 

depositária do crédito, mas atualmente a retenção limita-se ao 

percentual de 3% sobre o valor (descontada dessa base de cálculo a 

previdência oficial e honorários advocatícios se destacados do 

precatório)”. 

Para exemplificar a utilização dessa sistemática de tributação, produzimos as telas que 

colamos adiante: 

A ficha para declaração de rendimentos recebidos acumuladamente pode ser acessada pela seleção 
deste ícone constante do rol apresentado no lado esquerdo da tela do programa gerador da DIRPF. 



Aberta a ficha, pode-se inserir mais de um precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) 

percebido no ano-calendário: 

Selecionada a opção “Novo”, o programa abrirá nova tela onde é possível selecionar se o 

contribuinte deseja tributar esses rendimentos juntamente com os percebidos no ano-

calendário (Ajuste Anual) ou se deseja tributá-lo em separado na forma determinada pelo 

artigo 12-A da Lei 7.713/88 (Exclusiva na Fonte): 

Para incluir os rendimentos recebidos 

em precatório, selecione esta opção. 

Somente selecionando esta 

opção que será possível a 

tributação exclusiva na fonte 

na forma do Rendimento 



A princípio, a fórmula de cálculo do imposto de renda exclusivo na fonte sobre rendimentos 

recebidos acumuladamente é mais vantajosa, mas recomendamos a simulação das duas 

modalidades para assegurar a escolha da melhor opção. 

 

A opção torna-se irretratável após o vencimento do prazo para entrega da DIRPF. 

Ressaltamos que é extremamente necessária a utilização dos valores exatos constantes do 

extrato fornecido pela agência bancária no momento do resgate do precatório para evitar a 

incidência da DIRPF em malha fiscal. Nesse extrato consta o valor tributável, o valor retido a 

título de imposto de renda e de contribuição para a previdência oficial. Caso esse documento 

tenha se extraviado, recomendamos que o servidor procure a agência onde foi levantado o 

precatório para emissão de 2ª via. 

Esclarecemos que quando os honorários advocatícios contratados no percentual de 15% são 

destacados antes da inscrição do precatório, ou seja, seu valor já foi excluído do valor 

tributável, não se deve declarar o pagamento dos honorários ou incluir esse valor no valor 

tributável recebido (sob pena de incidência em malha fiscal). Os honorários advocatícios 

destacados são objeto de precatório específico em favor dos advogados representantes dos 

escritórios contratados, cuja fonte pagadora (para fins de tributação) será a instituição 

financeira e não o servidor. 

 

Nome da instituição bancária onde 

foi resgatado o precatório. 

Valor conforme extrato fornecido 

pela instituição bancária. 

IRRF de 3% retido pela instituição 

bancária, constante do extrato. 

Número de meses compreendidos 

pelo valor pago no precatório 

CNPJ da instituição 

bancária 

Contribuição para a 

Previdência Oficial 

Data do resgate do valor 

na instituição financeira 

Valor do IRPF calculado 

exclusivamente na fonte 



Entendendo o cálculo 
 

Segundo o sítio da RFB na internet, o imposto de renda exclusivo na fonte sobre rendimentos 

recebidos acumuladamente advindos de decisão judicial será “calculado sobre o montante dos 

rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da 

quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos valores constantes da tabela 

progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito”. 

Vendo a operação aritmética de outro ângulo, o que se faz é a apuração do valor tributável 

(com exclusão do valor bruto de pensão alimentícia ou alimentos  – porventura incidentes 

sobre o valor, previdência oficial e honorários advocatícios), sua divisão do valor pelo número 

de meses a que se refere para encontrar o valor mensal a ser tributado segundo a tabela 

progressiva mensal correspondente ao mês do crédito. Encontrado o valor mensal devido, 

multiplica-se esse valor pelo número de meses a  que se referem os rendimentos para 

encontrar o valor total devido na forma de tributação exclusiva na fonte. 

A RFB publica instrução normativa contendo fórmula a ser aplicada no exercício, mas podemos 

traduzir a apuração do imposto nas seguintes fórmulas aritméticas: 

VL (/) n (x) a (-) p (=) IRPF Mensal 

IRPF Mensal (x) n = IRPF a pagar 

VL – Valor Líquido; n – número de meses; a – alíquota; p – parcela a deduzir 


