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VOTO 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 
FEDERAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JULGADO 
COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (TEMA 175), 
NOS TERMOS DO ART. 17, VII, DO RITNU. TRIBUTÁRIO. 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PARA GERENTES DO 
BANRISUL. RESSARCIMENTO DO ALUGUEL PAGO PELO 
GERENTE NA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE TERCEIROS. 
VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE 
IMPOSTO DE RENDA. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. 

1. Trata-se de pedido de uniformização, suscitado pela UNIÃO (FAZENDA 
NACIONAL), em face de acórdão da 5aTurma Recursal do Rio Grande do Sul que 
negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou 
procedente a pretensão da parte autora, para: (a) DECLARAR indevida a 
incidência do imposto de renda sobre as verbas recebidas pela parte autora a título 
de auxílio-moradia decorrentes do Programa de Residência para Gerentes 
instituído pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul/BANRISUL; e (b) 
CONDENAR a ré a restituir o respectivo indébito, observada a prescrição 
quinquenal, devidamente atualizadas. 

2. Aduz a requerente, em síntese, que: (i) ao contrário do que fora decidido pela 
Turma Recursal de origem, é devida a incidência do imposto de renda sobre as 
verbas recebidas pela parte autora, nos termos do art. 43, II, do CTN, que 
estabelece que o fato gerador desse imposto é a aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica de rendas e proventos de qualquer natureza; (ii) somente a 
lei poderá estabelecer isenção de um tributo, por força do art; 176 do CTN; (iii) 
em matéria tributária, a outorga de isenção exige a interpretação literal da lei, 
devendo sempre ser feita de forma restritiva, nos termos do art. 111, II, do Código 
Tributário Nacional, de modo que não estando a verba debatida no rol legal das 
isenções, e sendo a interpretação necessariamente restritiva, no caso em tela deve 
incidir imposto de renda; (iv) os valores percebidos em relação a benefícios 



indiretos, como é o caso da reposição ao pagamento do suposto aluguel deve ser 
tributado, conforme previsto no Decreto nº 3.000/99, o Regulamento do Imposto 
de Renda –RIR/99; (v) a decisão recorrida contraria entendimento dominante no 
Superior Tribunal de Justiça, que, analisando detidamente a questão, decidiu que 
o valor pago pelo BANRISUL a título de “auxílio-moradia” não possui natureza 
indenizatória AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 42.673 -RS 
(2011/0136842-0), RELATOR: MINISTRO CASTRO MEIRA, DJe: 
05/03/2012); (vi) entendimento da Turma Recursal de origem diverge do adotado 
pelo STJ, que entendeu que “os valores recebidos a título de auxílio-moradia, dada 
sua habitualidade, possuem caráter remuneratório”, conforme também se verifica 
por ocasião do julgamento AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.481.469 –PR; e 
(vii) a verba sobre a qual o autor alega ter incidido indevidamente o imposto de 
renda não se enquadra dentre aquelas hipóteses de não incidência, haja vista que 
há configuração do fato gerador, por haver aquisição de disponibilidade econômica 
de renda. 

3. O Ministro Presidente desta Turma Nacional de Uniformização admitiu o pedido 
de uniformização, determinando a distribuição do feito, bem como a afetação do 
tema como representativo da controvérsia, e, por conseguinte, o sobrestamento, no 
âmbito dos Juizados Especiais Federais, dos demais processos que tenham como 
fundamento a mesma questão de direito, conforme preceitua o art. 17, incisos I e 
II, do RITNU. 

4. Publicado edital, em cumprimento ao art. 17, inciso III, do Regimento Interno 
da TNU, para que pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia 
possam apresentar memoriais escritos no prazo de dez dias. 

5. Peticionaram nos autos ROGÉRIO MACHADO DA SILVA E OUTROS 
(evento 10- PET1), ROSECLAIRE NARDI FERRARI (evento 12 – PET1) e JAIR 
RIBEIRO E OUTROS (evento 14 – PET1), apresentando memorais. 

6. O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não conhecimento do 
incidente de uniformização por não ter sido demonstrada a divergência do 
entendimento entre a decisão da Turma Recursal de origem e os paradigmas 
apresentados. 

7. É o relatório. 

8. O aresto combatido, no ponto pertinente ao pedido de uniformização em apreço, 
restou assim fundamentado: 

“Incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos a título 

de auxílio-moradia. 

Pertinente à incidência de imposto de renda sobre o auxílio-moradia 
percebido por exercente de função de gerência junto ao Banrisul S/A 
em virtude de mudança de domicílio imposta pelo empregador para 
outra cidade, na qual não possua imóvel, por necessidade de 
serviço, a Turma Regional de Uniformização desta Quarta Região 
já apreciou a matéria e vem reafirmando o entendimento 



uniformizado (IUJEFs 5022697-74.2012.404.7108, relatora Juíza 
Federal Maria Lúcia Germano Titton, D.E de 13/06/2013; 5007767-
33.2012.404.7114, relator Juiz Federal Marcelo Malucelli, D.E de 
02/04/2013; 5010841-97.2013.404.7102/RS, relator Juiz Federal 
Antonio Fernando Schenkel do Amaral e Silva, D.E 14/02/2014), no 
sentido de reconhecer a natureza indenizatória do auxílio-moradia, 
verbis: 

TRIBUTÁRIO. AUXÍLIO-MORADIA. VERBA INDENIZATÓRIA. 
NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. TRABALHADOR 
CELETISTA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO. 1. O 
auxílio-moradia, recebido por força de mudança de domicílio 
imposta pelo empregador para outra cidade, por necessidade do 
serviço, tem natureza indenizatória. 2. A natureza indenizatória da 
referida verba, percebida por servidores públicos, já foi 
reconhecida em precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Tal 
entendimento deve ser aplicado, igualmente, aos empregados da 
iniciativa privada, em razão do princípio da isonomia (art. 5° da 
Constituição Federal). 3. Incidente improvido. (IUJEF 0018398-
95.2007.404.7050, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, 
Relator p/ Acórdão Juiz Federal Antonio Fernando Schenkel do 
Amaral e Silva, D.E. 22/07/2011). 

É de se destacar que, recentemente, essa linha de pensamento foi 
reafirmada pela TRU em julgamento de incidente de uniformização 
interposto contra julgamento deste Colegiado: 

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO-MORADIA. 
NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. 

1. O auxílio-moradia tem natureza indenizatória e, portanto, não 
constitui base de cálculo para incidência do imposto de renda. 

2. Em conformidade com a jurisprudência do STF, o disposto na LC 
118/2005 aplica-se às ações ajuizadas a partir de 09.6.2005. 

3. Precedentes da TRU4. 

4. Recurso de uniformização provido em parte. 

(TRU4, Recurso de Uniformização nº 5001853-58.2011.404.7102, 
Relator p/ Acórdão Giovani Bigolin, j. em 19.6.2015) 

Do exposto, a sentença não merece reforma, visto que as parcelas 
pagas a título de auxílio-moradia à parte autora possuem natureza 
indenizatória e não atraem a incidência de imposto sobre a renda, 
a teor do art. 43, I e II, do CTN. 

Conclusão 



De acordo com o exposto, o voto é no sentido de negar provimento 
ao recurso da União, confirmando-se a sentença de procedência.” 

  

9. Ao proceder ao juízo de admissibilidade do Pedido de Uniformização, observo 
que os pressupostos processuais foram preenchidos e que a divergência 
jurisprudencial restou demonstrada. O acórdão recorrido entendeu que possuem 
natureza indenizatória as verbas recebidas pela parte autora a título de "auxílio-
moradia" decorrentes do Programa de Residência para Gerentes instituído pelo 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul/BANRISUL. Por sua vez, o STJ entendeu 
que a verba em exame possui natureza remuneratória. Destaco ainda que embora 
a análise do STJ tenha sido feita para fins de incidência da contribuição 
previdenciária e não para fins de imposto de renda, a similitude fático-jurídica está 
caracterizada, pois há manifesta divergência no enquadramento da sua natureza 
jurídica (remuneratória ou indenizatória). 

10. Passo ao exame do mérito. 

11. Discorrendo sobre a noção de ‘renda’, José Luiz Bulhões Pedreira já alertava 
que: “A noção de renda que nos interessa não é a utilizada pela ciência econômica 
nem a que teoricamente seja a mais perfeita para as finanças públicas, mas a que 
se ajusta ao sistema tributário nacional definido na Constituição Federal em 
vigor. Esse é o conceito que permitirá conhecer os limites de competência da 
União ao definir a base imponível do imposto sobre a ‘renda e proventos de 
qualquer natureza’ (PEDREIRA, José Luiz Bulhões, Imposto de Renda, Rio de 
Janeiro, Apec, 1969, 2 – 4). 

12. Para Roque Antônio Carraza, renda e proventos de qualquer natureza: “são os 
ganhos econômicos do contribuinte gerados por seu capital, por seu trabalho ou 
pela combinação de ambos e apurados após o confronto das entradas e saídas 
verificadas em seu patrimônio, nem certo lapso de tempo” (CARRAZA, Roque 
Antônio, Imposto Sobre a Renda – Perfil Constitucional e Temas Específicos, São 
Paulo: Malheiros, 2005, p. 35-6). No mesmo sentido, comentário de Misabel 
Abreu Macho Derzi: “por meio de lei ordinária e a título de imposto de renda, 
somente se legitimará a tributação de renda e proventos de qualquer natureza, 
assim entendido como o acréscimo de riqueza, o ganho ou o aumento advindo do 
trabalho ou do capital” DERZI, Misabel Abreu Macho, Os Conceitos de Renda e 
Patrimônio, Belo Horizonte: Del Rey, 1992, p. 20. 

13. Nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, 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. Ademais, nos termos do § 1 º do aludido 
dispositivo legal, 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. 



14. Portanto, o aspecto material da hipótese de incidência de imposto de renda é a 
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido 
o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; e de proventos 
de qualquer natureza. 

15. Importante frisar que renda não se confunde com indenização, já que esta 
equivale à prestação em dinheiro, substitutiva da prestação específica, destinada a 
reparar ou recompensar o dano causado a um bem jurídico, quando não é possível 
ou não é adequada a restauração in natura do bem jurídico atingido (REsp 
674.392/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 6.6.2005). 

16. Para se examinar a natureza jurídica da verba auferida pela parte autora, 
imprescindível verificar alguns aspectos da relação jurídica de trabalho que vincula 
a parte autora ao BANRISUL, regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas 
(CLT). Especificamente, é necessária analisar a questão atinente à concessão de 
habitação/moradia pelo empregador. 

17. A habitação ou moradia, quando for imprescindível para o desenvolvimento 
do próprio trabalho, por exemplo, o caseiro, não irá compor a base de cálculo para 
a remuneração. Assim, se a moradia for fornecida, de forma não onerosa, ao 
empregado “para” que possa prestar os serviços, constitui-se como instrumento de 
trabalho e não será considerada como salário-utilidade. Conforme a Súmula nº 367 
do Tribunal Superior do Trabalho, "a habitação fornecida pelo empregador ao 
empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza 
salarial". 

18. Por outro lado, quando a empresa fornecer moradia por mera liberalidade, 
como um benefício, o valor correspondente constituirá remuneração para todos os 
efeitos legais. Nessa hipótese, mesmo havendo desconto de determinado valor que 
não seja o valor integral, entende-se que a diferença entre o valor integral e o valor 
descontado será considerado salário “in natura” (Artigos 447 e 458 da CLT). Nesse 
sentido, a moradia quando for cedida como parte do salário irá compor a 
remuneração do empregado para todos os efeitos legais. E será considerado salário 
utilidade ou salário in natura. Nesse caso, paga-se ‘pelo trabalho’, por exemplo, 
quando o empregado não precisa de uma moradia, para exercer o seu trabalho, mas 
mesmo assim recebe do empregador”. 

19. É certo que a verba envolvida na presente demanda não se trata de salário 
utilidade, pois o BANRISUL paga a título de “auxílio-moradia” o valor 
correspondente ao aluguel aos gerentes - que não possuam imóveis nos locais de 
trabalho e também não residam em imóveis do Banco - deslocados de suas 
residências de origem para prestar serviços em outras localidades (interior do Rio 
Grande do Sul, Distrito Federal e outros Estados). Entretanto, seja a moradia paga 
em dinheiro (ressarcimento) ou in natura, para a solução da presente lide, o ponto 
central é a identificação da sua natureza jurídica para definir se haverá ou não 
incidência do imposto de renda. Enfim, deve-se fazer essa distinção (moradia 
fornecida por liberalidade ou como instrumento necessário para o 
desenvolvimento do próprio trabalho), para se definir se a parcela será 
remuneratória do trabalho ou não? 



20. Na espécie, entendo que os valores de aluguéis pagos possuem nítido caráter 
remuneratório, pois a moradia não é imprescindível para o desenvolvimento do 
trabalho dos gerentes do BANRISUL. Em verdade, o empregador efetua o 
ressarcimento do valor do aluguel por mera liberalidade como incentivo aos seus 
empregados que passam a ocupar a gerência em determinadas localidades 
definidas previamente pelo Banco. Não existe norma legal que obrigue o 
BANRISUL a pagar os valores de alugueres em comento. Assim, a rubrica 
enquadra-se no conceito de remuneração e não de indenização, portanto, encontra-
se dentro do campo de incidência da regra tributária de imposto de renda. 

21. Mesmo que, na espécie não se refira à rescisão de contrato de trabalho, cumpre 
destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento Recurso Especial 
1.102.575/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 1.10.2009, apreciado 
sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou a orientação de que "as verbas 
concedidas ao empregado por mera liberalidade do empregador quando da rescisão 
unilateral de seu contrato de trabalho implicam acréscimo patrimonial por não 
possuírem caráter indenizatório, sujeitando-se, assim, à incidência do imposto de 
renda". (Grifamos). Assim, o aludido entendimento confirma a conclusão acima 
de que a verba paga por mera liberalidade do empregador tem caráter 
remuneratório e não indenizatório. 

22. Ademais, o fato de o pagamento do aluguel não transitar no contracheque do 
empregado por ser pago pelo BANRISUL através de depósito em conta corrente 
não lhe retira o caráter de verba remuneratória. Em outros termos, a mera forma 
de pagamento não tem o condão de modificar a natureza da verba. 

23. Destaco também que, nos termos do art. 74, I, b, da Lei n. 8.383/1991, para 
fins de incidência do imposto de renda, integrarão a remuneração dos beneficiários 
o aluguel de imóvel cedido para o uso de administradores, diretores, gerentes e 
seus assessores. Aqui se refere ao salário in natura e será tributado pelo imposto 
de renda. 

24. Do mesmo modo, no caso de ressarcimento de aluguel pelo empregador em 
relação a imóvel de terceiro locado diretamente pelo empregado (remuneração 
paga em espécie), que é o caso tratado no presente feito, deve-se dar tratamento 
tributário idêntico, ou seja, a verba deve ser tributada pelo imposto de renda. Nesse 
mesmo sentido, estabelece o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 
3.000/1999, em seu artigo 43, VI e XVII, a. In verbis: 

  

"Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho 
assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de 
empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens 
percebidos, tais como (Lei nº 4.506, de 1964, art. 16, Lei nº 7.713, 
de 1988, art. 3º, § 4º, Lei nº 8.383, de 1991, art. 74, e Lei nº 9.317, 
de 1996, art. 25, e Medida Provisória nº 1.769-55, de 11 de março 
de 1999, arts. 1º e 2º): 

[...] 



VI - aluguel do imóvel ocupado pelo empregado e pago pelo 
empregador a terceiros, ou a diferença entre o aluguel que o 
empregador paga pela locação do imóvel e o que cobra a menos do 
empregado pela respectiva sublocação; 

[...] 

XVII - benefícios e vantagens concedidos a administradores, 
diretores, gerentes e seus assessores, ou a terceiros em relação à 
pessoa jurídica, tais como: 

a) a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, 
quando for o caso, os respectivos encargos de depreciação, relativos 
a veículos utilizados no transporte dessas pessoas e imóveis cedidos 
para seu uso;" (grifamos) 

25. Acrescento também que, ao apreciar se haveria ou não incidência de 
contribuição previdenciária sobre a verba aqui tratada, o Superior Tribunal de 
Justiça entendeu que sua natureza era remuneratória e não indenizatória. Confira-
se: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE 
RESIDÊNCIA DE GERENTES DE AGÊNCIAS. AUXÍLIO-
MORADIA. HABITUALIDADE. CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. NATUREZA 
REMUNERATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 

1. O Tribunal regional, com base na análise acurada do "Programa 
de Residência de Gerentes de Agências" e das provas dos autos, 
consignou que a parcela paga a título de auxílio-moradia na espécie 
tem notadamente natureza remuneratória. Rever tal premissa 
esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 

2. Incide contribuição previdenciária sobre o "total da 
remuneração" paga ou creditada aos trabalhadores, a qualquer 
título, exceto as verbas listadas no art. 28, § 9º, da Lei 8.212/1991. 
Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp 1.098.218/SP, Rel. Min. 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/11/2009; REsp 
486.697/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 17/12/2004. 

3. A hipótese em apreço - pagamento de auxílio-moradia -, não está 
arrolada dentre as exceções legais. 

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 42.673/RS, Rel. 
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 
14/02/2012, DJe 05/03/2012) 

  



26. Desta feita, deve ser dado o mesmo tratamento (natureza remuneratória), para 
fins de incidência do imposto de renda. 

27. Por fim, cumpre fazer algumas considerações quanto ao argumento de 
aplicação do princípio da isonomia, um dos fundamentos do acórdão impugnado, 
para afastar a incidência de imposto de renda verba em apreço. Tal argumento 
também é trazido pela parte autora, ora requerida, e pelos demais interessados que 
se manifestaram nos autos através de memoriais escritos. 

28. Possui natureza indenizatória o auxílo-moradia pago aos magistrados nas 
localidades em que não houver residência oficial à disposição destes por expressa 
disposição do art. 65, II, da LOMAN. Da mesma forma, para os servidores 
públicos federais, a Lei n. 8.112/90 prevê expressamente que o auxílio-moradia 
possui caráter indenizatório (art. 51, IV). Nessas duas hipóteses, o próprio 
legislador afastou a incidência do imposto de renda. 

29. Entretanto, não há como estender, com base no princípio da isonomia, aos 
empregados celetistas a regra de não incidência aplicável aos servidores públicos 
federais e magistrados, sob pena de ofensa à norma do art. 111, II, do CTN: 
"Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: [...] II - 
outorga de isenção". Cumpre destacar que essa TNU, ao apreciar o PEDILEF 
0123505-30.2015.4.02.5167 (Representativo de Controvérsia, Tema n. 160), 
firmou a tese de que “o auxílio-almoço ou auxílio-alimentação pago em pecúnia a 
empregado celetista possui natureza remuneratória, estando sujeito, portanto, à 
incidência do Imposto sobre a Renda. Um dos argumentos do voto do relator, 
FERNANDO MOREIRA GONCALVES, foi de que a isenção § 1° do art. 22 da 
Lei Federal n° 8.460/92, incluído pela Lei n° 9.257/97, que trata do auxílio-
alimentação pago no âmbito do serviço público, era restrita aos servidores públicos 
federais civis ativos da Administração Pública Federal, direta, autárquica e 
fundacional. Não obstante tenha ficado vencido naquela ocasião, por questão de 
coerência, entendo que deve ser dado o mesmo tratamento à verba recebida pelos 
gerentes do BANRISUL a título de ressarcimento de aluguel, concluindo-se assim 
pela incidência do imposto de renda. 

30. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao incidente de 
uniformização, para fixar a tese de que "há incidência de Imposto de Renda sobre 
o valor recebido a título de ressarcimento de aluguel decorrente do Programa de 
Residência para Gerentes instituído pelo Banco do Estado do Rio Grande do 
Sul/BANRISUL". Em consequência, julgo improcedente o pedido formulado na 
inicial, nos termos da Questão de Ordem nº 38. Incidente de uniformização julgado 
como representativo da controvérsia, nos termos do art. 17, VII, do RITNU, 
aprovado pela Resolução nº CJF – RES – 205/00345, de 02/06/2015. 

 

SÉRGIO DE ABREU BRITO 
JUIZ FEDERAL 
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JULGADO COMO REPRESENTATIVO DA 
CONTROVÉRSIA (TEMA 175), NOS TERMOS DO ART. 17, 
VII, DO RITNU. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE 
RESIDÊNCIA PARA GERENTES DO BANRISUL. 
RESSARCIMENTO DO ALUGUEL PAGO PELO GERENTE 
NA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE TERCEIROS. VERBA DE 
NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE 
IMPOSTO DE RENDA. INCIDENTE CONHECIDO E 
PROVIDO. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade 
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao incidente de uniformização, nos termos 
do voto do Juiz Relator. Incidente de uniformização julgado como representativo 
da controvérsia, conforme art. 17, VII, do RITNU (Tema 175). 

Brasília, 26 de outubro de 2018. 
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