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VOTO- EMENTA 

TRIBUTÁRIO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO 

IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE 

ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE 

CONHECIDO E IMPROVIDO.  

1. Trata-se de incidente de uniformização interposto pela parte autora em face do acórdão 

proferido pela Turma do Rio Grande do Sul denegando o pleito do autor consistente na 

declaração de inexigibilidade dos montantes pagos a título de imposto de renda sobre a 

pensão alimentícia decorrente de acordo extrajudicial, e consequente condenação da ré a 

restituir os valores recolhidos a maior.  

2. Sentença confirmada pelo aresto recorrido foi no sentido de que o art. 4º, II, da Lei nº 

9.250/95 e o art. 84 do Decreto nº 1.041/94, com a redação vigente na época dos fatos, 

bem como a jurisprudência, estabelecem que, para ser abatida da base de cálculo do 

imposto de renda, as importâncias pagas a título de pensão alimentícia devem decorrer de 

acordo ou decisão judicial, sendo irrelevante para o Fisco qualquer acordo extrajudicial, 

diante da necessidade de conferir credibilidade às deduções oriundas daqueles 

pagamentos.  

3. Em seu incidente de uniformização sustenta o autor divergência entre o aresto recorrido 

e a jurisprudência do Rio Grande do Norte bem como desta TNU que aceitariam o acordo 

extrajudicial para fins de abatimento no imposto de renda. 

4. Não obstante haja precedente desta Corte no sentido do pleito do autor, constato que a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se coloca no mesmo sentido da decisão 

recorrido, conforme julgado abaixo transcrito: 

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE 

RENDA. 

PENSÃO E ALIMENTOS. DEDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ART. 10, INCISO II, 

DA LEI 8.383/91. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRECEDENTES. 
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1. O acórdão recorrido decidiu amparado no art. 10, II, da Lei 8.383/91 e em disposições 

do CTN, e não em dispositivos constitucionais, de modo que é desta Corte, e não do 

Supremo, a competência para examinar a controvérsia. 

2. Somente é legítima a dedução da base de cálculo do imposto de renda de importâncias 

pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia no importe exato do que foi homologado 

judicialmente. 

Inteligência do art. 10, inciso II, da Lei 8.383/91. Precedentes de ambas as Turmas de 

Direito Público. 

3. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no REsp 1217838/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 08/05/2012, DJe 21/05/2012) 

5.  Deveras, a sintonia de interpretação dessa Casa à orientação do STJ é medida salutar 

de integração jurisprudencial, fiel ao princípio da segurança jurídica.  

6 Assim, a regra que condiciona a dedução da base de cálculo do imposto de renda não 

pode ser interpretada ampliativamente, ao ponto de afastar requisito previsto na lei, no 

caso, a pensão ser decorrente de decisão ou acordo judicial.  

7. Dessa forma, alinho o entendimento desta Corte ao do STJ para o fim de firmar a tese 

de que não pode ser deduzida do imposto de renda a pensão alimentícia decorrente de 

acordo não homologado judicialmente. 

8. Incidente de uniformização de jurisprudência conhecido e improvido.  

 

Brasília, 30 de agosto de 2017. 

 

FERNANDO MOREIRA GONÇALVES 

 

JUIZ FEDERAL 
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PROCESSO Nº 50607386620144047100 

ORIGEM: RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL 

REQUERENTE: IRACY DA SILVA BARBOZA 

REQUERIDO: FAZENDA NACIONAL. 

RELATOR: JUIZ FEDERAL FERNANDO MOREIRA GONÇALVES 

  

VOTO-VISTA 

  

Pedi vista para melhor exame do caso submetido a julgamento. 

O feito foi assim relatado: 

  

1. Trata-se de incidente de uniformização interposto pela parte autora 

em face do acórdão proferido pela Turma do Rio Grande do Sul 

denegando o pleito do autor consistente na declaração de 

inexigibilidade dos montantes pagos a título de imposto de renda sobre 

a pensão alimentícia decorrente de acordo extrajudicial, e consequente 

condenação da ré a restituir os valores recolhidos a maior. 

  

2. Sentença confirmada pelo aresto recorrido, foi no sentido de que o 

art. 4º, II, da Lei nº 9.250/95 e o art. 84 do Decreto nº 1.041/94, com a 

redação vigente na época dos fatos, bem como a jurisprudência, 

estabelecem que, para ser abatida da base de cálculo do imposto de 

renda, as importâncias pagas a título de pensão alimentícia devem 

decorrer de acordo ou decisão judicial, sendo irrelevante para o Fisco 

qualquer acordo extrajudicial, diante da necessidade de conferir 

credibilidade às deduções oriundas daqueles pagamentos. 

  

3. Em seu incidente de uniformização sustenta o autor divergência entre 

o aresto recorrido e a jurisprudência do Rio Grande do Norte bem como 

desta TNU que aceitariam o acordo extrajudicial para fins de 

abatimento no imposto de renda. 

  

A dedução sob exame está prevista no art. 8º, II, alínea 'f', da Lei nº 

9.250/95, in verbis: 
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Art. 8º A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a 

diferença entre as somas: 

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto 

os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e 

os sujeitos à tributação definitiva; 

II - das deduções relativas: 

  

[...] 

  

f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das 

normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão 

judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo 

homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 

1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo 

Civil; 

  

Conforme a literalidade da disposição transcrita, apenas as 

importâncias pagas a título de pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial, 

de acordo homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensuais 

formalizados por escritura pública, são admissíveis para fins de dedução na apuração 

da base de cálculo do imposto de renda. A finalidade da restrição reside em evitar que 

acordos particulares sejam engendrados com a única finalidade de elidir o pagamento 

do tributo efetivamente devido. 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido, 

reiteradamente, neste sentido. 

No mesmo sentido, veja-se o seguinte aresto (REsp 1616424/AC, 

Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 06/10/2016): 

TRIBUTÁRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  DEDUÇÃO.  BASE DE 

CÁLCULO. IMPOSTO 

DE RENDA   DE   PESSOA   FÍSICA  -  IRPF.  PENSÃO  ALIMEN

TÍCIA.  ACORDO 

EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO PELO PODER 

JUDICIÁRIO. 

1.   Trata-

se  de  Recurso  Especial  cujo  objeto  se  restringe  à possibilidade   d

e   dedução  do  pagamento  de  pensão  alimentícia voluntária  da base 

de cálculo do imposto de renda de pessoa física, inclusive das 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm#art1124a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm#art1124a
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prestações pagas antes da homologação do acordo. 

2.   O  Tribunal  regional  consignou  que  o  órgão  empregador  do re

corrente,  Poder  Judiciário  Federal,  descontava  30%  dos  seus venci

mentos  a  título  de  pensão  alimentícia.  Ademais,  o 

acordo extrajudicial  foi  devidamente  homologado  pelo  Poder 

competente, possuindo  natureza  declaratória  não constitutiva, 

contudo os seus efeitos devem retroagir até a data da propositura da 

ação. 

3. O art. 8º, II, "f", da Lei 9.250/1995 é claro, conforme consta 

do precedente   firmado  no  REsp  696.121/PE,  Relator  Ministro  Jos

é Delgado,  "na  determinação  da  base de cálculo do imposto de 

renda poderão  ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título 

de alimentos  ou  pensões,  desde  que  precedidas de acordo ou 

decisão judicial",  portanto  as  parcelas  pagas  antes  do acordo 

judicial homologado não poderá ser deduzido da base de cálculo do 

IRPF. 

4. Recurso Especial não provido. 

  

Portanto, nos limites do incidente, divirjo do Relator, no sentido de 

alinhar o entendimento desta Turma Nacional à jurisprudência dominante do STJ, 

superando o precedente firmado no PEDILEF nº 0509841-25.2008.4.05.8400 (j. em 

27/06/2012), fixando-se a tese de que a pensão alimentícia dedutível do imposto de 

renda é somente aquela paga em cumprimento de decisão judicial ou de acordo 

homologado judicialmente. 

Ante o exposto, voto por CONHECER E  NEGAR PROVIMENTO 

ao incidente de uniformização. 

  

Brasília, 30 de agosto de 2017 

  

Gerson Luiz Rocha 

Juiz Federal 

 

 


