RESUMO DE PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO
Processo
Partes
Resumo

0039712-36.2008.4.01.3400 (4ª VF/SJDF)
Autor: Sisejufe; Ré: União;
Ação para obter a abstenção e devolução do imposto de renda sobre os valores
recebidos a título de auxílio pré-escolar (creche). Inicial ajuizada em
17/12/2008 (fls. 3-25), com listagem de associados (fls. 26-168), mas em
substituição processual.). Foi deferida a antecipação de tutela para suspender a
cobrança (fls. 276-277). União citada em 29/01/2009 (fl. 280). Sentença
procedente (fls. 326-331). Acórdão da apelação/reexame necessário fixou a
prescrição quinquenal e a aplicação da SELIC (fls. 388-396). Embargos de
declaração contra o acórdão foram acolhidos, apenas para fixar a verba
honorária em 5% sobre a condenação (fls. 421-424). Recurso Especial pela
aplicação da prescrição decenal teve seguimento negado (fls. 493-494). Trânsito
em julgado em 10/10/2014; Prescrição quinquenal; Juros e correção pela SELIC;
Não incide IR e PSSS; Não consta informação nos autos de devolução
administrativa;

Condenação judicial principal:
Cessar a cobrança e restituir os valores referentes ao Imposto de Renda descontado do auxílio
pré-escolar (creche)
Rubricas sobre as quais incide a condenação:
Imposto descontado do auxílio pré-escolar
Data do ajuizamento da ação:
17/12/2008
Data de citação:
29/01/2009
Liminar ou antecipação da tutela concedida:
Sim
Data do trânsito em julgado:
10/10/2014
Período prescricional aplicado:
Quinquenal
Outras limitações temporais sobre valores atrasados:
Não
Índices de correção aplicados:
SELIC
Taxas de juros de mora aplicadas:
SELIC
Acordos ou pagamentos administrativos realizados:
Não constam informações nos autos
Imposto de Renda:
Não, por decorrência do título
Contribuição Previdenciária:
Não (inciso VI do § 1º do artigo 4º da Lei 10.887/2004)
Anexos: Inicial (fls. 3-25); Antecipação de tutela (fls. 276-277); Citação (fl. 280); Sentença (fls. 326331). Acórdão da apelação/reexame necessário (fls. 388-396). Acórdão dos embargos de
declaração (fls. 421-424). Decisão que negou seguimento ao REsp (fl. 493-494).
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Excelentíssimo Senhor Juiz Federal
Seção Judiciária do Distrito Federal
Brasília, DF
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Ementa: SISEJUFE. Substituição processual. Aiio :~.ep , e~im~~o
comum pelo rito ordinário com pedido de A ,EC
AO ;fiE
TUTELA. Imposto de renda. Incidência indevida sbbree!l'í1io ~escolar. Verba de natureza indenizatória. Pacificação
mat~.

é\

Precedentes

específicos do STJ e do TRF da ,d:..':::'
Região.

Abstenção da tributação. Devolução dos valores descontados.

o SINDICATO

DOS SERVIDORES DAS JUSTIÇAS FEDERAIS NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO (SISEJUFE/RJ), entidade de representação sindical, inscrito
no CNPJ sob nO35.792.035/0001-95, com endereço na cidade do Rio de Janeiro, RJ,
na Avenida Presidente Vargas, nO 509, 110 andar, Centro, CEP 20071-003, por seus
procuradores regularmente constituídos, que recebem intimações e notificações no
SHS, Quadra 6, Bloco E, Salas 409/410, Edificio Business Center Park, Complexo
Brasil XXI, CEP 70322-915, em Brasília, DF, na qualidade de SUBSTITUTO
PROCESSUAL
de seus associados, propõe AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM PELO RITO ORDINÁRIO com pedido de TUTELA ANTECIPADA
contra, a UNIÃO, na pessoa de seu representante legal, com suporte nos fatos e
fundamentos que seguem:
1. DOS FATOS
Os Substituídos são servidores públicos associados do Autor,
pertencentes às carreiras do Poder Judiciário da União no Estado do Rio de Janeiro,
tendo suas relações funcionais regidas pelas Leis 8.112/90 e 11.416/2006.
Os Substituídos com dependentes do nascimento aos seis anos de
idade, fazem jus ao auxílio pré-escolar (também conhecido por auxílio-creche) e
.percebem esse beneficio mensalmente, em pecúnia.
No entanto, por força do Decreto n° 1041/1994 e posteriormente d
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Decreto nO 3.000/1999, da Instrução Normativa SRF nO 25, de 29/04/96 e da
sucessora Instrução Normativa SRF nO 15, de 06/02/2001, o valor recebido a título
de auxílio pré-escolar (ou auxílio-creche) é usado como base de cálculo do imposto
de renda,
gerando prejuízo mensal aos Substituídos,
ante a evidente
inconstitucionalidade e ilegalidade desse procedimento.
Como restará evidente ao longo desta ação, o auxílio pré-escolar e o
auxílio-creche não podem se tributados, devendo ser afastado o recolhimento e
devolvidos os valores resultantes de descontos passados, excetuadas apenas as parcelas
eventualmente prescritas.
A matéria é de direito e foi sucessivamente apreciada pelo Poder
Judiciário, que pacificou o entendimento pela não incidência do imposto de renda. A
possibilidade e a necessidade da imediata tutela antecipada, bem como a demonstração
dos fundamentos para a procedência final dos pedidos, encontram-se distribuídos nos
demais tópicos, após o tratamento da legitimidade ativa do Autor.
2. DA LEGITIMIDADE

ATIVA

A Constituição da República faculta à entidade sindical a defesa dos
interesses individuais ou coletivos de sua categoria, tanto na esfera administrativa
quanto na judicial:
"Art. 8° É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: ( ... )
111- ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da
categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;"

A Lei 8.112/1990, no mesmo sentido, assegura aos servidores civis
federais substituição em juízo através do Sindicato:
"Art. 240 Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da Constituição
Federal, o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros,
dela decorrentes:
a) de ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual;"

Ainda que evidenciado o permissivo legal da atuação do sindicato
como substituto processual, na defesa de direitos/interesses coletivos ou individuais de
seus filiados, a Lei 8.073/1990 reforçou a tese:
"Art. 3° As entidades poderão atuar como substitutos processuais dos integrantes
da categoria."
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Destaque-se que a substituição dos associados do Autor, na forma da
jurisprudência pacífica, independe de autorização específica e juntada de listagem, já
que a substituição processual deriva diretamente da Constituição da Repqblica (8°, III).
Essa a posição consolidada no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
representada pelas ementas seguintes I:
"CONSTITUCIONAL.
SUBSTITUiÇÃO
PROCESSUAL.
SINDICATO
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE.
I _ A jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de
que não se exige, no caso de substituição processual, a autorização expressa
prevista no inciso XXI do art. 5° da CF. Precedentes.
II - Ausência de novos argumentos.
III - Agravo regimental improvido."
(STF, AI-AgR n°. 566805/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, publicado
do DJe em 19/12/2007, p. 26).
"PROCESSO CIVIL. SINDICATO. ART. 80, m DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL. LEGITIMIDADE. SUBSTITUiÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE
DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 8°, III da Constituição Federal estabelece a
legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e
interesses coletivos ou individuais dos integrantes da çategoria que representam.
Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução
dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de
substituição
processual,
é desnecessária
qualquer
autorização
dos
substituídos. Recurso conhecido e provido."
(STF, RE n°. 2100291RS, Tribunal
17/08/2007, pág. 25)

Pleno, Relator

No SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

O

Min. Carlos Velloso, DJ

mesmo entendimento:

"AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
COLETIV A. SINDICATO.,
LEGITIMIDADE
ATI'y A. SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
OCORRENCIA.
AUTORIZAÇAO.
SUBSTITUIDO.
RELAÇÃO NOMINAL. DESNECESSIDADE.
1. Os Sindicatos têm legitimidade para representarem seus
filiados em juízo, seja em ações coletivas ou mandamentais, pela substituição
processual, sem necessidade de autorizacão expressa ou da relacão nominal dos
substituídos. Precedentes desta Corte.
2. Agravo regimental improvido."
(STJ, AgRg no Ag 934.400IRS, Rei. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA
I Nesse sentido, vide também o RE-AgR n°. 348973/DF, Relator Min. Cezar Peluso, DJ de 28/05/2004, p. 38,
bem como o RE nO.193503/SP, Relator Min. Carlos Velloso, publicado no DJe em 24/08/2007, p. 56.
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TURMA, julgado em 18/03/2008, DJ 07/04/2008 p. 1)
"DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL.
MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO.
SINDICATO.
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. DEFESA DOS INTERESSES DA
CATEGORIA. AUTORIZAÇÃO. RELAÇÃO NOMINAL DOS ASSOCIADOS.
DESNECESSIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. ( ...) 2. O Superior
Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o art. 3° da Lei 8.073/90,
em consonância com o art. 5°, XXI e LXX, da Constituição Federal, autorizam os
sindicatos a representarem seus filiados em Juízo, quer nas ações ordinárias, quer
nas seguranças coletivas, ocorrendo a chamada substituição processual, razão
por que torna-se desnecessária a autorização expressa ou a relação nominal
dos substituidos. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. Recurso especial conhecido e improvido."
(STJ, REsp 780.660/GO, ReI. Ministro
ARNALDO
ESTEVES LIMA,
QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ 22/10/2007 p. 353)

Além disso, a competência sem limitações da Seção Judiciária do
Distrito Federal deriva diretamente do artigo 109, S 2°, da Constituição da República:
"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
( ...)
~ 20 _ As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção
judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou
fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no
Distrito Federa1."

Essa competência, retirada diretamente de regra constitucional autoaplicável, foi reiteradamente reconhecida pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 1a REGIÃO, a exemplo de julgado recente:
"DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DF - SINDJUS/DF contra decisão
proferida pelo MM. Juízo da 5. Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal, que, nos autos da ação ordinária proposta pelo agravante determinou que
fosse promovida a emenda da inicial com a juntada aos autos a lista dos filiados
com seus respectivos endereços, no prazo de dez dias.
Sustenta a agravante que a lista com a relação dos filiados já se encontra presente
nos autos e que, considerando a jurisdição nacional conferida pela Constituição
Federal à Seção Judiciária do DF, não é razoável e exigência imposta pelo juiz a
quo para o recebimento da inicial.
Vislumbro, prima facie, a plausibilidade do direito invocado pelo agravante. A
Medida provisória que estabeleceu a necessidade de apresentação da relação d
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associados com os respectivos endereços o fez da seguinte forma:
Art. 2°-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por
entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados,
abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação,
domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.
Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial
deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade
associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e
indicação dos respectivos endereços."
Da inteligência da norma transcrita verifica-se que seu objetivo foi de limitar a
abrangência da decisão judicial ao âmbito territorial de competência do órgão
prolator e, assim, impôs tal determinação. Contudo, em se tratando, no caso, da
Seção Judiciária do Distrito Federal, que detém jurisdicão sobre todo território
nacional, a referida exigência se torna vazia, posto que, a decisão proferida
abrangeria a totalidade dos substituídos, independentemente do local de seu
domicilio no território nacional.
Ademais o STF já decidiu no sentido da tese sustentada pelo recorrente, consoante
precedente a seguir transcrito:
"EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança impetrado por Sindicato
em favor de seus sindicalizados. - Tendo o órgão prolator da sentença cívil
jurisdição nacional, como o Superior Tribunal de Justiça a tem, não se aplica
a ele a exigência feita, na parte final do parágrafo único do artigo 2" da Lei
9.494/97 na redação que dada pela MP 1798-2/99 e reedições posteriores, de que
a inicial da ação coletiva deverá ser acompanhada da relação nominal dos
associados-substituídos
das entidades associativas substitutas processuais deles.
Recurso a que se dá provimento para determinar ao Superior Tribunal de Justiça
que, afastada a preliminar processual que deu margem à extinção do processo sem
julgamento do mérito, continue a julgar o mandado de segurança em causa como
entender de direito (RMS 23566/DF RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
Relator(a): Min. MOREIRA ALVES DJ 12-04-2002 PP-00067)
Posto isto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo,
Determino seja ouvida a agravada no prazo legal,
Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.
Brasília, 22 de outubro de 2007."
Desembargador
Federal FRANCISCO DE ASSIS BETTI
Relator"
(TRF da In Região, AGRAVO DE INSTRUMENTO
N° 2007,01.00.0479016/DF, Processo na Origem: 200734000330555, decisão publicada no DJ de
30/10/2007)

o

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA apresenta o mesmo

entendimento:
"MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. RELAÇÃO NOMINAL
ASSOCIADOS-SUBSTITUÍDOS.
ENTIDADES
ASSOCIATIVAS.
EXIBIÇÃO. DESNECESSIDADE. REAJUSTE. 3,17%. VENCIMENTOS.
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I, Ao Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento do Supremo Tribunal
Federal, por ter jurisdição nacional, não se aplica a exigência feita na parte final do
parágrafo único do art. 2°, da Lei 9.494/97, na redação dada pela MP 1798-2/99 e
reedições posteriores, de que a inicial da ação coletiva deverá ser acompanhada da
relação nominal dos associados-substituídos das entidades associativas substitutas
processuais deles.
( ...)
3. Segurança concedida."

(Superior Tribunal de Justiça, MS 6318illF, ReI. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/11/2002, DJ 02/12/2002,
p.218)

Assim, por se tratar de interesse direto da categoria que representa,
está o Autor legitimado para esta ação de procedimento comum pelo rito ordinário, na
Seção Judiciária do Distrito Federal.

3. DO DIREITO
3.1. SOBRE O DIREITO À ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL:
PRECEDENTES ESPECÍFICOS
Na hipótese em análise, cabe frisar antecipadamente que não há
qualquer restrição à tutela pretendida, pois a Lei nO9494/97 é inaplicável ao caso, uma
vez que a presente demanda não almeja qualquer vantagem pecuniária, mas mera
abstenção da redução mensal indevida do auxílio pré-escolar ou auxílio-creche.
Além disso, o deferimento de tutela antecipada nesta demanda já
possui posição consolidada Poder Judiciário da União, em especial no SUPERIOR
3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA e no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1
REGIÃO.
Em decisão recente (10/12/2008 - copia anexa), proferida no
processo 2008.34.00.028011-9, a 33 Vara Federal da SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
DISTRITO FEDERAL deferiu a tutela antecipada requerida para determinar a
imediata suspensão do desconto do imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar dos
associados do Sindicato dos Servidores da Justiça Eleitoral do Ceará (SINJE).
Em outro precedente recente (07/08/2008 - cópia anexa) sobre o
mesmo objeto, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 13 REGIÃO confirmou
tutela antecipada deferida ao Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal e
Goiás (SINJUFEGO) no Agravo de Instrumento n° 2008.01.00.036700-2/DF, qu
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indeferiu o efeito suspensivo à tutela antecipada deferida pelo juízo da I a Vara Federa
da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do processo 2008.34.00.020877-4.
No Agravo de Instrumento n° 2006.01.00.027243-0/DF, o egrégio
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA la REGIÃO concedeu antecipação de tutela
recursal para suspender a cobrança de imposto de renda sobre as parcelas recebidas a
título de auxílio pré-escolar (cópia anexa).
Também no Agravo de Instrumento nO 2005.01.00.070549-2/BA, o
egreglo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA I a REGIÃO manteve tutela
antecipada deferida pela 13a Vara Federal da Bahia para afastar o auxílio
creche/auxílio pré-escolar da base de cálculo do imposto de renda de pessoa fisica de
servidor público (cópia anexa).

É importante

repetir que não se almeja qualquer acresclmo na
remuneração dos Substituídos, busca-se, apenas, evitar a continuidade de uma lesão
indevida e injustificada que já se verifica contra os Substituídos, pois seus auxílios
pré-escolares
vêm sofrendo a incidência de imposto de renda, de forma
manifestamente indevida e reiterada, mês a mês.
Em raciocínio aplicável à hipótese discorrida na presente ação, já
decidiu o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
"ADMINISTRATIVO.
PROCESSO CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA. ABATETETO. TUTELA ANTECIPADA. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DE
ABATIMENTO.
ART. 273 DO CPC. LEI N° 9.494/97. POSSIBILIDADE.
RESTABELECIMENTO DE SITUAÇÃO ANTERIOR. SITUAÇÃO PECULIAR.
REQUISITOS FÁTICOS PARA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SÚMULA 7
DO STJ.
Esta Corte já se manifestou inúmeras vezes sobre a impossibilidade de concessão
de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, mas a espécie dos autos não se
enquadra nos precedentes, por tratar-se, tão-somente, de uma manutenção de
um status quo, no caso, a abstenção de abater do vencimento da servidora os
valores pagos a titulo de "horas-extras incorporadas".
A análise dos requisitos que ensejam a antecipação de tutela encontra óbice no
enunciado da Súmula 7/STJ. Precedentes. Recurso desprovido."
(Superior Tribunal de Justiça, 5. Turma, RESP 554.250, Rei. Min. José
Arnaldo da Fonseca, DJ 06/12/2004, p. 355)

Ver-se-á que todos os requisitos exigidos pelo artigo 273 do Código
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de Processo Civil2 estão presentes nesta demanda, pois os demais tópicos demonstram
a verosimilhança das alegações, eis que a matéria é eminentemente de direito.
Em complemento, conforme atestam os julgados anteriores, há
manifesta lesão grave mensal reiterada, em verba destinada ao custeio de creche e préescola. Seus valores se encontram reduzidos em praticamente 27,5%, fruto da alíquota
máxima de incidência do imposto de renda, já que o auxílio pré-escola ou creche, por
estar constituindo base de cálculo do imposto, tem seu valor integrado à totalidade dos
rendimentos dos Substituídos.
Aqui tem lugar o requisito complementar inserto no inciso I do artigo
273, pois se o sujeito lesado, nas circunstâncias aqui expostas, tiver de se submeter à
morosidade do procedimento tradicional, além de aguardar longo tempo pela decisão
definitiva, ultrapassados todos os recursos cabíveis, ainda terá de se submeter ao
regime do precatório, o que tomaria insubsistente o pagamento futuro. O dependente,
provavelmente, terá ultrapassado a idade limite da despesa com pré-escola realizada
hoje.
Por outro lado, é visivelmente incabível, na presente situação,
qualquer alegação de que poderia haver risco de irreversibilidade do provimento
antecipado, pois o interesse que sofreu agressão existe de maneira incontestável e diz
respeito à parcela indenizatória paga pela União, que poderia corrigir qualquer
distorção decorrente da antecipação (e demonstrada judicialmente) no futuro.
Diante dos equívocos gerados pelo maior ou menor grau de
probabilidade do retomo ao status quo anterior, quando da análise desse ponto no
deferimento antecipatório, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já
ressalvou a cautela com que deve ser interpretado o S 2° do artigo 273 retro
mencionado:
"PROCESSUAL
CIVIL E TRIBUTARIO.
TUTELA
ANTECIPATORIA.
DIREITOS
PATRIMONIAIS.
CONCESSÃO:
POSSIBILIDADE.
INTELIGENCIA DO ART. 273 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
( ...)
11- A exigência
ser levada

da irreversibilidade
inserta no par. 2°. do art. 273 do CPC não pode
ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela antecipatória
não

Código de Processo Civil: "Art. 273. O Juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, tot ou
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequív a se
convença da verossimilhança da alegação e: I -haja fundado receio de dano irreparável ou dificil repar ao
- fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu."
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cumprir a excelsa missão a que se destina.
Recurso Especial não conhecido.".
(STJ, REsp 144.656/ES, ReI. Ministro
ADHEMAR MACIEL,
TURMA, julgado em 06.10.1997, DJ 27.10.1997 p. 54778)

m-

SEGUNDA

Assim, deve ser deferida a tutela antecipada, corroborada pelas
abordagens de mérito que seguem, que também impõem a procedência final dos
pedidos.
3.2. Da natureza

indenizatória

do auxílio pré-escolar

A assistência pré-escolar está prevista no mClso IV do art. 54 do
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nO8.069/90):
"Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
( ...)
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;"

Nesse sentido, o Decreto nO 977/93, regulamentou
assistência pré-escolar no âmbito da Administração Pública Federal:

a concessão da

"Art. 1° A assistência pré-escolar será prestada aos dependentes dos servidores
públicos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, nos
termos do presente decreto.
Art. ZO Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional deverão adotar planos de assistência pré-escolar, destinado aos
dependentes dos serviços, contemplando as formas de assistência a serem
utilizadas: berçário, maternal, ou assemelhados, jardim de infância e pré-escola,
quantitativo de beneficiários, previsão de custos e cotas-parte dos servidores
beneficiados.
( ... )
Art. 6° Os planos de assistência pré-escolar serão custeados pelo órgão ou entidade
e pelos servidores.
Art. 7° A assistência à pré-escola poderá ser prestada nas modalidades de
assistência direta, através de creches próprias, e indireta, através de auxílio préescolar, que consiste em valor expresso em moeda referente ao mês em curso, que
o servidor perceberá do órgão ou entidade.
( ... )
Art. 9° O valor-teto estabelecido, assim como as formas de participação (cotaparte) do servidor no custeio do benefício serão mantidas para todas as
modalidades de atendimento previstas no art. 7°.
Parágrafo
único. A cota parte do servidor será proporcional ao nível de sua ~/
remuneração e, com sua anuência, consignada em folha de pagamento, de o :d<J"
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da

Para o caso em debate, a Ré assumiu o ônus de prover ao servidor o
auxílio ao custeio de dependentes de zero a seis anos, com a opção pela modalidade
em pecúnia e cota parte a cargo do servidor.

o beneficio tem por objetivo proporcionar à criança educação,
desenvolvimento saudável, integração social, saúde e assistência afetiva. Porém, não
se pode olvidar que, de forma reflexa, a Administração Pública também é beneficiada,
à medida que mantém o servidor no trabalho.
Nessa linha, tendo em vista que a sistemáticá adotada pela Ré é a do
auxílio pré-escolar/assistência. pré-escolar em pecúnia, os valores recebidos pelo
servidor a esse título têm, indubitavelmente, caráter indenizatório.
Ora, o recebimento em espécie apenas substitui o que servidor
deveria receber na forma de assistência. Trata-se, pois, de mera restituição de
despesa' feita com creche ou pré-escola, cujo encargo a lei atribuiu ao Poder
Público.
Além disso, o entendimento jurisprudencial dominante é de que, se
houver custeio do auxílio pré-escolar pelo beneficiário, como ocorre no caso em
debate, o valor percebido tem irrefutável caráter indenizatório.
Destaque-se, com esse mesmo entendimento, a tese adotada nos
Embargos de Divergência no Recurso Especial n° 413.322/RS, acolhida, à
unanimidade, pela PRIMEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
"TRIBUTÁRIO
- CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL - AUXÍLIO-CRECHE
DECRETOS-LEIS 1.910/81 E 2.318/86.
- O denominado "auxílio-creche" constitui, na verdade, indenização pelo fato de a
empresa não manter creche em seu estabelecimento, Como ressarcimento, não
integra ao salário-contribuição, para efeito de incidência da contribuição social."

(EREsp 413.322/RS, ReI. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira
Seção, julgado em 26.03.2003, DJ 14.04.2003 p. 173)

Após esse julgado, pacificou-se no SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA que verbas como auxílio-creche (ou auxílio pré-escolar), auxílio babá, etc.,
são parcelas de natureza indenizatória e não suscetíveis à tributação, nesse sentido a
ementa abaixo, publicada em 13 de junho de 2005:
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"PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA QÜINQÜENAL.
"AuxíLIO-CRECHE
E AUXÍLIO-BABÁ".
"AuxíLIO
COMBUSTÍVEL".
NATUREZA INDENIZATÓRIA.
"AJUDA DE CUSTO SUPERVISOR DE
CONTAS". VERBA ALEATÓRIA. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de
que os créditos previdenciários têm natureza tributária.
.
2. Na hipótese em que não houve o recolhimento de tributo sujeito a
lançamento por homologação, cabe ao Fisco proceder ao lançamento de ofício no
prazo decadencial de 5 anos, na forma estabelecida no art. 173, I, do Código
Tributário Nacional.
3. O "auxílio-creche" e o "auxílio-babá" não remuneram o trabalhador, mas o
indenizam por ter sido privado de um direito previsto no art. 389, 9 1°, da
Consolidação das Leis do Trabalho, vendo-se, por conseguinte, forçado a pagar
alguém para que vele por seu filho no horário do trabalho. Assim, como não integra
o salário-de-contribuição, não há incidência da contribuição previdenciária.
4. O ressarcimento de despesas com a utilização de veículo próprio por quilômetro
rodado possui natureza indenizatória, uma vez que é
pago em decorrência dos prejuízos experimentados pelo empregado para a
efetivação de suas tarefas laborais.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido."
(Superior Tribunal de Justiça, Segunda Turma, unânime, Recurso Especial
489955/RS, relator Ministro João Otávio Noronha, julgado em 12.4.2005,
publicado no DJ de 13.6.2005, p. 322.)

Também do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE
RENDA. NÃO-INCIDÊNCIA.
VERBAS INDENIZATÓRIAS.
FÉRIAS E
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS.
1. As verbas rescisórias percebidas a título de férias e licença-prêmio não gozadas,
bem como pela dispensa incentivada, não estão sujeitas à incidência do Imposto de
Renda. Aplicação das Súmulas 125, 136 e 215 do STJ.
2. Consoante a Súmula 136 do STJ, verbis: "O pagamento de licença-premio não
gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda."
3. Precedentes desta Corte: RESP 421.88l/RJ, 13 Turma, ReI. Min. José Delgado,
DJ 09/04/2002, RESP 331.669/SP, 13 Turma, desta Relatoria, DJ 25/03/2002.
4. Os valores recebidos pelo empregado em virtude de rescisão de contrato de
trabalho a título de férias não gozadas, ainda que simples ou proporcionais, não
constituem acréscimo patrimonial, possuindo natureza indenizatória, razão pela
qual não podem ser objeto de incidência do imposto de renda. (Precedentes:
Resp nO 643947, ReI. Min. Castro Meira, DJ de 28.02.2005, AgRg no Resp
644289/SP, ReI Min. José Delgado, DJ de 09. 11.2004, AgRg no Resp 501495/SP,
ReI. Min. Denise Arruda, DJ de 21.03.2005).
5. Isto porque é assente na Corte que "Os valores recebidos em virtude d re Isão
de contrato de trabalho a título de férias não gozadas, sejam simples, e
obro ou
proporcionais, são de caráter
indenizatório,
não constituin
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patrimonial a ensejar a incidência do imposto de renda. O valor a ser recebido
também será proporcional ao tempo trabalhado. O que se mostra relevante é o fato
de não ter havido o gozo das férias, que só poderão ser recebidas em pecúnia por
ocasião da rescisão do contrato de trabalho. O trabalhador não pôde valer-se do
período de descanso, razão pela qual é indenizado proporcionalmente ao período
aquisitivo. Se mesmo por opção do servidor subsiste o caráter indenizatório das
férias simples não gozadas, não se justifica a distinção entre a natureza jurídica
destas e das proporcionais. As verbas especiais e as férias vencidas indenizadas
pagas à ex-empregada quando de sua demissão possuem caráter estritamente
indenizatório, constituindo mera reposição patrimonial pela perda do vínculo
laboral e do período de descanso não concedido, bens economicamente concretos,
de sorte que indevida é a incidência do Imposto de Renda, por ausência do fato
gerador previsto no art, 43, I e 11,do Código Tributário Nacional, Súmula n, 125 do
STJ e precedentes," (Resp nO643947, ReI. Min, Castro Meira, DJ de 28.02.2005).
( ...)
7. Recurso Especial provido.
(Superior Tribunal de Justiça, Primeira Turma, unânime, Recurso Especial
709058/SP, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 7.6.2005, publicado no DJ
de 27.6.2005, p. 269.)
(destacou-se)

o

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1" REGIÃO, em
precedente específico sobre auxílio creche ou pré-escolar, através da sua c. 8" Turma,
negou provimento ao apelo da União (Apelação Cível nO 2003.40.00.002723-2/PI),
mantendo sentença de procedência que detenninava o afastamento da cobrança de
imposto de renda sobre o auxílio creche, conforme a ementa abaixo:
"TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
AuxíLIO-CRECHE.
VERBA
INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL
I. Dado seu caráter indenizatório, o valor pago ao empregado, a título de auxílio
creche, não constitui remuneração nem integra o salário, não incidindo, sobre ele,
contribuição social sobre a folha de salários (Carta Magna, art. 195, I) (q.v. REsp
48995, Ministro João Otávio de Noronha, publicado em 13/06/2005)
2. Honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da
condenação.
3. Apelação da União (Fazenda Nacional) e remessa oficial, tida por interposta, não
providas."
(TRF da I" Região, Oitava Turma, Apelação Civel nO 2003.40.00.002723-2/PI,
Relator
Desembargador
Federal
Carlos
Fernando
Mathias,
acórdão
publicado no DJ de 10/02/2006)

Assim, resta indubitável que os valores percebidos a título de auxílio
pré-escolar, pelos Substituídos, possuem caráter indenizatório e, por essa razão, não
devem sofrer a incidência de imposto de renda, pois não configuram fato gera
do /"
tributo.
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3.3. Do Decreto na 3.000, de 1999 e das Instruções Normativas SRF na 25/96 e
15/2001
Conforme se disse, a tributação indevida a que estão sendo submetidos
os Substituídos advém da aplicação do previsto no artigo 55, inciso XV, do Decreto nO
3.000/99:
"Art. 55 São também tributáveis (Lei n2 4.506, de 1964, art. 26, Lei n2 7.713, de
1988, art. 32, 9 42, e Lei n2 9.430, de 1996, arts. 24, 9 22, inciso IV, e 70, 9 32, inciso
I):
( ... )
XV - o salário-educação e auxílio-creche

recebidos em dinheiro;"

A Secretaria da Receita Federal ressalvou a malsinada prevlsao,
ampliando o conjunto de expressões para incluir o auxílio pré-escolar, no artigo 8°,
inciso IX, da Instrução Normativa SRF n° 25, de 29.4.1996, a seguir:
"Art. 8° Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado de acordo com a
tabela progressiva mensal prevista no art. 23, os rendimentos do trabalho
assalariado pagos por pessoa física ou jurídica e os demais rendimentos pagos por
pessoa jurídica a pessoa física, tais como:
(...)
IX - o salário-educação,

o auxílio-creche

e o auxílio pré-escolar;"

Essa disciplina foi expressamente determinada a todos os Dirigentes
de Recursos Humanos da Administração Pública, mediante o Oficio-Circular
SRR/MARE nO23, de 10 de junho de 1996, que se transcreve abaixo:
"OFÍCIO-CIRCULAR

SRHJMARE N° 23, DE 10 DE JUNHO DE 1996

Aos Senhores Dirigentes de Recursos Humanos dos Órgãos e Entidades da
Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional.
Considerando o art. 8°, inciso IX, da Instrução Normativa nO 25, de 29.04.96,
publicada em 0.0. de 02.05.96, da Secretaria da Receita Federal, estabelecendo a
retenção do imposto de renda na fonte, incidente sobre os valores correspondentes
ao Auxílio Pré-Escolar.
2.Considerando, ainda, que a supracitada
decisões dessa natureza.
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3.Comunicamos que deverá ser observada a mencionada Instrução Normativa n~
que tange à Assistência Pré-Escolar de que trata o item 7 da IN/SAF nO 12, de
12.11.93 que regulamenta a concessão do benefício da Assistência Pré-Escolar, no
que se refere à rendimento tributável, cuja alteração será oportunamente publicada.
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA CAPELLA
Secretário de Recursos Humanos"

A exegese se repetiu na norma vigente e sucessora da instrução
colacionada anteriormente, qual seja, a Instrução Normativa SRF nO 15, de 6 de
fevereiro de 2001, cujo artigo 9°, inciso X, diz:
"Art. 9° Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado de acordo com a
tabela progressiva mensal prevista no art. 24, a título de antecipação do devido na
Declaração de Ajuste Anual, os rendimentos do trabalho assalariado pagos por
pessoa física ou jurídica e os demais rendimentos pagos por pessoa jurídica a
pessoa física, tais como:
( ...)

x - salário-educação,

auxílio-creche

e auxílio pré-escolar;"

Como se vê, apesar da absoluta impossibilidade de se considerar o
auxílio pré-escolar percebido pelos Substituídos como fato gerador do imposto de
renda, em função de sua natureza indenizatória, os dois atos normativos acima
pretendem ultrapassar essa constatação para tributar o que não lhes compete.
Ao procederem dessa forma, tributam sem fato gerador que autorize,
violando também
uma série de princípios
e normas constitucionais
e
infraconstitucionais, além da jurisprudência consolidada sobre a matéria.
3.4. Da ausência de fato gerador do imposto de renda exigido pela demandada.
Diz a Constituição Federal de 1988:
"Art. 153 Compete à Uniãoinstituir

impostos sobre:

( ...)
III - renda e proventos de qualquer natureza;"
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Na teoria geral do direito tributário, observa-se que o fato gerador do
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".3
A conceituação de renda assume notável importância para a incidência
do imposto respectivo, pois aquela expressão se revela como um conceito jurídico
perfeitamente delimitado.
Com efeito, a doutrina não vacila em atrelar a noção de renda à noção
correlata de "acréscimo patrimonial", como faz o Código Tributário Nacional ao
referir:
"Art. 43. 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;
11 - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior."

Resulta que o fato necessário à incidência do imposto sobre a renda ou
proventos de qualquer natureza, no ordenamento jurídico brasileiro, é a ocorrência de
um acréscimo patrimonial.
Vale

referir,

nesse

sentido,

a lição

de JOSÉ

ARTUR

LIMA

GONÇALVES:
"Para que haja renda, deve haver um acréscimo patrimonial - aqui entendido como
incremento (material ou imaterial, representado por qualquer espécie de direitos ou
bens, de qualquer natureza - o que importa é o valor em moeda do objeto desses
direitos) - ao conjunto líquido de direitos de um dado sujeito" 4.

Segue a mesma linha a lição de ROQUE ANTONIO CARRAZZA:
"Ao nosso pensar, o conceito de 'renda e proventos de qualquer natureza'
constitucionalmente abonlldo, pressupõe ações humanas que revelem mais valias,
isto é, acréscimos na capacidade contributiva (que a doutrina tradicional chama de
acréscimos patrimoniais). Só quando há uma realidade econômica nova que se
incorpora ao patrimônio individual preexistente, traduzindo nova disponibilidade
de riqueza, é que podemos falar em 'renda e proventos de qualquer natureza"'.
:3
4

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 14' ed. São Paulo: Malheiros, 1998. R 226.
Em: Imposto sobre a Renda - Pressupostos Constitucionais. São Paulo: Malheiros Editores,
7.

p.I80.
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o que se apresenta

como evidente, diante das reflexões trazidas é que,
sob qualquer ângulo, o auxílio pré-escolar/creche pago aos Substituídos não configura
acréscimo patrimonial, pelo contrário, representa parcela indenizatória que não se
insere na concepção de renda ou proventos de qualquer natureza para fins de
incidência do IRPF.
Desse entendimento, obtém-se certeza pelas decisões do e. STJ, já
citadas, que corroboram o seguinte aresto do Tribunal Regional Federal da 4" Região:
"DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.
VERBA
INDENIZATÓRIAS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
- O auxílio-creche constitui-se em verba indenizatória,
e não remuneratória,
porquanto não possui caráter salarial, assim como as bolsas de estudo e outras
verbas mais da mesma natureza."
(TRF 4" Região, 2" Turma, Apelação em Mandado de Segurança nO 84909,
Processo n° 200171000304496/RS,
Relator Juiz Alcides Vettorazzi,
DJU
02/07/2003, p. 572)
(destacou-se)

Logo, a tributação que estão sofrendo os Substituídos viola a
concepção da CF/88 e do Código Tributário Nacional, acerca do fato gerador.
3.5. Da violação ao princípio da legalidade
Em acréscimo ao referido no tópico acima,. destaca-se que não há,
sequer, lei que estabeleça a tributação ora impugnada.
A Constituição da República adotou, como corolário máximo do
sistema tributário nacional, o princípio da legalidade:
"Art. 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;"

Essa norma é extensão natural do disposto no inciso 11do artigo 5° da
Carta Política:
"Art. 5° ( ... )
11 - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude da lei; "
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Quis o constituinte originário que somente a lei obrigasse os cidadãos,
valendo-se de diversas normas para implementação desse pressuposto, mormente em
matéria fiscal. Senão, note-se as palavras de ROQUE ANTONIO CARRAZZA:
"O princípio da legalidade é uma das mais importantes colunas sobre as quais se
assenta o edifício do Direito Tributário. A raiz de todo ato administrativo tributário
deve encontrar-se numa norma legal, nos termos expressos do artigo 5°, lI, a
Constituição da República.
Muito bem. Bastaria este dispositivo constitucional para que tranqüilamente
pudéssemos afirmar que, no Brasil, ninguém pode ser obrigado a pagar um tributo
ou a cumprir um dever instrumental tributário que não tenham sido criados por
meio de lei, de pessoa política competente, é óbvio. Dito de outro modo, do
princípio expresso da legalidade poderíamos extratar o princípio implícito da
legalidade tributária."s

Essa premissa é fundamental para a adequada aplicação da legislação
fiscal. Não poderia ser diferente, sob pena de se permitir que a Administração
moldasse, conforme as idéias políticas eventualmente predominantes, o quantum a ser
arrecadado, fazendo refém o contribuinte.
Os ideais limitadores do poder de tributar, sob a perspectiva histórica,
constituíram-se em face do terror imposto pelo fisco absolutista. Passados séculos
dessa concepção restritiva, houve o seu aperfeiçoamento gradativo, tomando-a
princípio
constitucional
por excelência,
com características
peculiares
e
intransponíveis.
Esses aspectos
GANDRA MARTINS:

estão consubstanciados

no pensamento

de IVES

"A lei tributária, todavia, deve preencher os requisitos da estrita legalidade, da
tipicidade fechada e da reserva absoluta da lei formal.
Por estrita legalidade, como já disse anteriormente, mister se faz a integração
absoluta do comando legal à hipótese conformada,
não se admitindo a
integração analógica ou a interpretação
extensiva para alargar o espectro de
atuação da norma tributária.
A flexibilidade, própria do princípio da legalidade no direito privado, não
serve de modelo para o direito tributário.
O segundo princípio é o da tipicidade fechada. O tipo, por inteiro, deve estar
plasmado na lei, do que decorre que, por ele, a norma impositiva elege o tipo do
tributo (subprincípio da seleção), veda a utilização da analogia (subprincípio do

5

Curso de direito constitucional tributário. 12"ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p.I72.
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numerus clausus), torna a situação fática distinta de qualquer outra (subprincípio
do exclusivismo) e conceitua, de forma precisa, o fato imponível (subprincípio da
determinação).
Por fim, a reserva absoluta da lei formal não permite que se projete, no definir o
alcance da norma, reserva legal capaz de atingir outras situações não previstas à
época, nem se outorgando ao poder executor da norma discricionariedade própria
da maioria dos atos administrativos.
O ato administrativo
tributário é
necessariamente vinculado, sem espaço para a criação não-legislativa de hipóteses
integrativas. ,,6
(destacou-se)

Com efeito, deve-se atentar para que todos os elementos a serem
analisados no momento da arrecadação componham o elenco trazido pela lei ordinária
ou, se for o caso, complementar, de forma clara e precisa, não pairando dúvidas sobre
hipótese de incidência ou qualquer outra questão que tenha de ser esclarecida
posteriormente, na aplicação normativa.
Na esteira desses fundamentos, percebe-se a ilegalidade manifesta da
tributação pelo imposto de renda do auxílio pré-escolar, que prevê em Decreto o que
não foi estabelecido em lei.
Com efeito, a Lei nO 9.250/95 não estabelece o auxílio pré-escolar ou
creche como base de cálculo do imposto de renda, e o Decreto nO 1041/1994, bem
como, o posterior Decreto nO 3.000/1999 o fazem de forma autônoma, assim como as
Instruções Normativas SRF nO25/1996 e 15/2001.
Ora, a inexistência de prévia lei que defina esse procedimento, que
representa instituição de imposto não previsto, sobre base de cálculo não autorizada,
viola o princípio da legalidade trazido pelo artigo 150, inciso I, da Lei Máxima.
Como afirma CARRAZZA:
"A Constituição reforçou a competência exclusiva do Poder Legislativo para criar
ou aumentar tributos, consagrando, assim, a idéia de auto-tributação ( ... )
Por outro lado, é da essência de nosso regime republicano que as pessoas só devem
pagar os tributos em cuja cobrança consentirem. Tal consentimento há que ser
dado, por meio de lei ordinária, pelo Poder Legislativo, com este fito reunido,
conforme a Constituição."?

O consentimento da cidadania, in casu, não passa apenas pela
promulgação de lei instituidora do imposto sobre a renda, mas essencialmente por
6

Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 146-147.
Curso de direito constitucional tributário. 12 ed. São Paulo: Malheiros,1999.p.172-173.
3
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evitar que parcelas não tributáveis sofram indevidamente exação não autorizada em
lei.
A exemplo do que se fez com o fisco absolutista no passado, cabe
agora ao Judiciário frear a voracidade fiscal do Estado, afastando a incidência do
imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar condenando a União a restituir o indébito.
3.6. Da violação ao princípio da vedação de tributo confiscatório.
Igualmente relevante para solução deste caso, é abordar a vedação ao
confisco, princípio também acolhido pela Constituição da República:
"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (00.)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;"
Ir

I

delimitável.
assevera:

O conceito de tributo com efeito de confisco não é facilmente
HUGO DE BRITO MACHADO, após argumentar neste sentido,

"(00.) o dispositivo constitucional pode ser invocado sempre que o contribuinte
entender que o tributo, no caso, está lhe confiscando os bens" 8.

No entendimento
direito de propriedade e confisco:

de CELSO RIBEIRO BASTOS, correlacionando

"A propriedade tornou-se, portanto, o anteparo constitucional entre o domínio
privado e o público. Nesse ponto reside a essência da proteção constitucional: é
impedir que o Estado, por medida genérica ou abstrata, evite a apropriação
particular dos bens econômicos ou, já tendo esta ocorrido, venha a sacrificá-la
mediante um processo de confisco.,,9.

Assim,
considerando
que o auxílio pré-escolar
destina-se,
exclusivamente, a permitir a aquisição de um bem jurídico específico pelos
dependentes dos servidores públicos - a assistência pré-escolar, assegurada no art. 54
da Lei nO 8.069, de 1990 -, a apropriação indevida de qualquer parcela deste bem
jurídico específico configura confisco.

8
9

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 14' ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 3
BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil, v. 2. São Paulo: Saraiva, 1989. . 1
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Com efeito, ao exigir o tributo sobre verba de caráter indenizatório,
destinada a uma finalidade específica, o fisco apropria-se de bem alheio que não
pertence à tributação, em violação o artigo 150, inciso IV, da CF/88.
3.7. Da vedação ao enriquecimento sem causa
Outra face do procedimento adotado pela Ré é a do enriquecimento
sem causa.
Ao instituir tributo sobre parcela indenizatória, a União aufere receita
sem autorização legal para tanto, gerando a redução ilícita no auxílio pré-escolar
devido aos Substituídos.
Para casos assim e de acordo com o posicionamento consolidado na
doutrina e na jurisprudência, o legislador pátrio teve por bem inserir no atual Código
Civil artigo específico sobre a matéria, com a determinação de obrigatoriedade de
restituição dos valores indevidamente auferidos, com a devida atualização, nos
seguintes termos:
"Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será
obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores
monetários."

O respeito ao princIpIO que veda o enriquecimento sem causa do
Estado, cujos parâmetros podem ser aplicados na visão do caso em debate, está na
lição de ORLANDO GOMES:
"Há empobrecimento ilícito quando alguém, a expensas de outrem, obtém
vantagem patrimonial sem causa, isto é, sem que tal vantagem se funda. em
dispositivo de lei ou em negócio jurídico anterior. São necessários os seguintes
elementos: a) o enriquecimento de alguém; b) o empobrecimento de outrem; c) o
nexo de causalidade entre o enriquecimento e o empobrecimento; d) a falta de
o.
,,10
causa ou a causa Injusta.

Outra não é a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça,
embora relacionada a caso envolvendo a correção do FGTS:
"(00.) Em verdade, consolidou-se no âmbito jurisprudencial
desta Corte o
posicionamento no sentido de que a correção monetária não se constitui em plus,
sendo tão somente a reposição do valor real da moeda, corroída por tormentosa
10

Orlando Gomes. Obrigações. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985. p. 306.
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inflação, constituindo-se o IPC no índice que melhor retrata a realidade
inflacionária do período constante dos autos. Deve-se, destarte, aplicá-lo
integralmente, sob pena de enriquecimento sem causa da CEF. (00.),,11

Assim, por violação manifesta à vedação ao enriquecimento sem
causa, constante do artigo 884 do Código Civil, deve a Ré suspender a exação que vem
efetuando e restituir o que indevidamente tributou no passado.
3.8. Da restituição

do tributo recolhido indevidamente

A restituição tributária, derivada do pagamento indevido, além de ser
obrigação decorrente da procedência dos pedidos, também encontra previsão
específica no Código Tributário Nacional, art. 165, em especial seu caput e inciso I:
"Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvando o disposto no ~ 40 do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;"

Essa norma jurídica tem peculiaridades próprias do Direito PúblicoFiscal, bem apontadas na lição de HUGO DE BRITO MACHADO:
"De acordo com o art. 16S do CTN, o sujeito passivo tem direito à restituição do
tributo que houver pago indevidamente. Esse direito independe de prévio protesto,
não sendo, portanto, necessário que ao pagar o sujeito passivo tenha declarado que
o fazia 'sob protesto'. O tributo decorre da lei e não da vontade, sendo por isto
mesmo irrelevante o fato de haver sido pago voluntariamente. Na verdade o
pagamento do tributo só é voluntário no sentido da inocorrência de atos
objetivando compelir alguém a fazê-lo. Mas é óbvio que o devedor do tributo não
tem alternativas. Está obrigado por lei a fazer o pagamento.,,12

Isso significa que, constatado o pagamento indevido, como ocorrente
na hipótese em debate, abre-se ao contribuinte, sob pena de manutenção do
enriquecimento ilícito da Administração Pública, a possibilidade de ver-se restituído
. do que desembolsou a mais.
Tendo em vista que isso ocorre com os Substituídos, ou seja, diante da
exação do auxílio pré-escolar, incide a obrigação da União devolver o indébito
tributário, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora.
11
12

STJ. REsp 164620. Relator: Ministro José Delgado. 1. T. 17 de abril de 1998. DJ 25.5.98.
Curso de direito constitucional tributário. 12" ed. São Paulo: Malheiros, 1999.
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3.9. Da síntese das inconstitucionalidades/ilegalidades
dos Decretos n° 1041, de
1994 e 3000/1999 e das Instruções Normativas SRF nO 25/1996 e 15/2001 e de
quaisquer procedimentos que impliquem na incidência de imposto de renda sobre
o auxílio pré-escolar.
Diante do que foi expendido ao longo desta peça vestibular e diante da
natureza indenizatória do auxílio pré-escolar, há inconstitucionalidades e ilegalidades
manifestas no artigo 58, inciso XV, do Decreto nO 1041/94; no artigo 55, inciso XV,
do posterior Decreto nO 3000/1999; no artigo 8°, inciso IX, da IN SRF nO 25/1996 e
no artigo 9°, inciso X, da IN SRF nO 15/2001, por afronta:
a) ao artigo 150,111, da CF/88 e artigo 43, I e lI, do Código Tributário
Nacional;
b) aos artigos 5°, II e 150, I, da CF/88;
c) ao artigo 150, IV, da CF/88; e
d) ao artigo 884 do Código Civil.
Assim, suscitam-se expressamente tais violações, que estão presentes
em quaisquer procedimentos que permitam a incidência do imposto de renda sobre o
auxílio pré-escolar ou creche pagos aos Substituídos, o que impõe a concessão de
tutela antecipada e a procedência dos pedidos.
5. DO PEDIDO
Ante o exposto, pede:
(a) a antecipação da tutela, inaudita altera parte, para determinar
que a demandada, imediatamente, abstenha-se de fazer incidir o imposto de renda
sobre o auxílio pré-escolar e/ou creche mensalmente pago aos Substituídos;
(b) a citação da demandada, na pessoa do seu representante legal, para
apresentar defesa;
(c) a procedência dos pedidos, para confirmar a antecipação da tutela
jurisdicional e:
(c.l) declarar a inexigibilidade do imposto de renda sobre os v
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recebidos pelos Substituídos a título de auxílio pré-escolar e/ou creche;
(c.2) determinar à Ré que se abstenha de exigir o imposto de renda
sobre os valores recebidos pelos Substituídos a título de auxílio préescolar e/ou cheche;
(c.3) condenar a demandada a restituir aos Substituídos os valores
descontados a título de imposto de renda retido na fonte, incidente
sobre os valores recebidos a título de auxílio pré-escolar e/ou creche,
desde o início de sua percepção e até que se dê a suspensão da
malsinada exação, excluídas as parcelas prescritas, tudo acrescido de
correção monetária e juros de mora, desde o recolhimento indevido;
(c.4) condenar a demandada ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, estes calculados no percentual de 20% sobre o valor da
condenação;
(d) admissão de todo
especialmente documental e pericial;

o melO de

prova

aceito

pelo

Direito,

(e) atribuição à causa do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
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ESTADO DO
da tutela, a
abstenha de
creche pagos

SINDICATO DOS SERVIDORES DAS JUSTIÇAS FEDERAIS NO
RIO DE JANEIRO - SISEJUFE/RJ requer antecipação dos efeitos
fim de que seja determinado à UNIÃO FEDERAL que esta se
fazer incidir Imposto de Renda sobre o auxílio pré-escolar e/ou
mensalmente aos seus substituídos.
Vislumbro a plausibilidade do direito invocado, Senão vejamos.

Saliento, inicialmente, que o beneficio do auxílio-creche ou préescola foi instituído para fazer valer o disposto no art. 54, IV, da Lei nO8.069/90
- Estatuto da Criança e do Adolescente. Na tentativa de regulamentar a matéria
em relação aos servidores públicos federais, foi editado o Decreto n. 977/93, o
qual dispôs em seu art. 7°:

,

I

I.

Art. 7° A assistência pré-escolar poderá ser prestada nas modalidades de
assistência direta, através de creches próprias, e indireta. através de
auxílio pré-escolar. que. consiste em valor expresso em moeda

referente
entidade.

ao mês em curso. que o servidor

receberá

do órgão ou

Dessa forma, verifico que a referida verba, quando paga em sua
modalidade indireta, têm caráter indenizatório e seu recebimento não configura
acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN), posto que visa, tão-somente, ao
ressarcimento do servidor pelo fato de a empresa não manter em funcionamento
uma creche em seu próprio local de trabalho.
Nesse sentido é a remansosa jurisprudência do Tribunal Regional
Federal da 1a Região, da qual colaciono as ementas que se seguem:
«TRIBUTARIo.
PREVIDENCIARIO.
AuxILIO-CRECHE.
VERBA
INDENIZATÓRIA. AUStNCIA DE NATUREZA SALARIAL 1. Dado seu caráter
indenizatório, o valor pago ao empregado, a título de auxílio creche, não
constitui remuneração nem integra o salário, não incidindo, sobre ele,
contribuição social sobre a folha de salários (Carta Magna, art. 195, I) (q.v.
REsp 48995, Ministro João Otávio de Noronha, publicado em 13/06/2005)
2. Honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da
condenação. 3. Apelação da União (Fazenda Nacional) e remessa oficial,
tida
por
interposta,
não
providas.
4. Recurso adesivo provido em parte".

(AC 2003.40.00.002723-2/PI,
relator
Fernando Matias, DJU de 10/02/2006).

Desembargador

Federal

Carlos

«CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS
(CARTA MAGNA,
ART.
195, I). AUXILIO
CRECHE.
CARÃTER
INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDtNCIA. 1.0 valor pago ao empregado, a título
de auxílio creche, não constitui remuneração nem integra o salário, uma vez
que tem caráter indenizatório, não incidindo, sobre ele, contribuição social
sobre a folha de salários (Carta Magna, art. 195, I). Precedentes desta
Corte. 2. Apelação e remessa desprovidas".

(AC 1999.01.00.002058-5/ BA, re~to.
publioadono DJU d, 14/11/2002jfJwv
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Do mesmo modo, confiram-se os seguintes precedentes do egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
«TRIBUTARIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. AuxILIO-CRECHE.
NÃO-INCIDÊNCIA. 1. O auxílio-creche constitui-se numa indenização pelo
fato de a empresa não manter em funcionamento
uma creche em seu
próprio estabelecimento. 2. Ante á sua natureza indenizatória, o auxíliocreche não integra o salário-de-contribuição,
base de cálculo da
Contribuição Previdenciária. 3. Recurso especial provido".
(Resp 667927/PE, relator Ministro Castro Meira, publicado no DJU de
24/10/2005).
«PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SOMULA 284/ STF.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SOMULA 283/ STF. ART. 535 DO CPC.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
TRIBUTARIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO FEITO A EMPREGADO.
DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. ABONO
PECUNIARIO DE FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO.GOZADA. APIPS.
SOMULAS 125E 136/STJ.
1. É pressuposto
de admissibilidade
do recurso especial a adequada .
indicação da questão controvertida, com informações sobre o modo como
teria ocorrido a violação a dispositivos de lei federal (Súmula 284/STF).
2. Não merece ser conhecido o recurso especial que não ataca fundamento
que, por si só, sustenta a. decisão recorrida. Aplicação analógica da Súmula
n° 283 do STF.
3. Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa negativa de prestação
jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos
trazidos pelo vencido, adotou, entretanto,
fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
4. A jurisprudência consolidada desta Corte considera isentos de imposto
de renda os pagamentos decorrentes da conversão em pecúnia de férias e
licença-prêmio não-gozados, aplicando, em tais casos, as Súmulas 125 e
136/STJ.
5. O pagamento
decorrente do não gozo das ausências
permitidas ao trabalho (APIP), bem como o abono pecuniário, resultante da
conversão de 1/3 do periodo de férias, previsto no art. 143 da CLT, têm
natureza semelhante ao pagamento decorrente da conversão de licençaprêmio não gozada (Súm. 136/ STJ) e da conversão em dinheiro das férias
não gozadas (Súm.125/STJ).
Desse modo, em observãncia á orientação
jurisprudencial
sedimentada
nesta Corte, é de se considerar tais
pagamentos isentos de imposto de renda, com ressalva do ponto de vista
pessoal do relator.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido. "
(REsp 736683/ AL, Relator Ministro TEOR! ALBINO ZAVASCKI, Data da
Publicação/Fonte DJ 27.03.2006).

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da
tutela, a frm de suspender a exigibilidade do crédito tributãrio, no tocante
auxilio pré-escolar e/ou auxílio-creche pagos mensalmente aos servidores
substituídos do sindicato autor.
Intimem-se. Cite-se.

r
,

P,J. - JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Distrito Federal

r,
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CER TIDÃO
Certifico que no dia 29/01/2009, às 12h25 compareci ao SAUS, Q. 01, Ed. Órgãos
Regionais, BI. O, 9° and., onde CITEI e INTIMEI a UNIÃO FEDERAL (FAZENDA
NACIONAL), na pessoa de sua Procuradora-Chefe, AneIize Lenzi Ruas de Almeida, do
inteiro teor do presente mandado, que exarou o ciente e recebeu a contrafé.
Brasília(DF), 30 de janeiro de 2009.

.~

WALTERDE SOUZA
TOS FILHO
Oficial de Justiç maL 12575
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SENTENÇA N°
PROCESSO N°
AUTOR

RÉu

608 /2009 - TIPO B
: 2008.34.00.040300-9
: SINDICATO DOS SERVIDORES DAS JUSTIÇAS FEDERAIS
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SISEJfUFERJ
: UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

SENTENÇA

Cuida-se de ação de rito ordinário, com pedido de antecipação de
tutela, ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DAS JUSTIÇAS FEDERAIS
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SISEJUFERJ,
em desfavor da UNIÃO
FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), objetivando seja declarada a inexigibilidade da
incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos pelos substituidos a
titulo de auxílio pré-escolar / auxilio-creche,
sendo determinado
à ré que se
abstenha de fazer incidir o desconto do imposto de renda sobre os valores recebidos
a este titulo. Requer, ainda, a condenação da requerida a restituir aos substituidos
os valores já descontados a titulo de imposto de renda retido na fonte, incidente
sobre os valores recebidos a titulo de auxílio pré-escolar/auxílio-creche,
desde o
início de sua percepção pelos substituídos, excluídas eventuais parcelas sobre as
quais já tenha incidido a prescrição, acrescidos aqueles de correção monetária e
juros de mora.

276/277,

Pleito de antecipação dos efeitos da tutela deferido às fls.
decisão em face da qual foi interposto recurso de agravo de instrumento.

Citada, a UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) ofereceu
contestação
(fls. 297/310), postulando, preliminarmente, o reconhecimento da
prejudicial de prescrição quinquenal, ou a extinção parcial da ação, pela ausência de
documentos indispensáveis a sua propositura. No mérito, pugna pela improcedência
dos pedidos.
Houve réplica (fls. 316/320).
Não foram produzidas outras provas.
É o relatório. DECIDO.

DOS

DOCUMENTOS

INDISPENSÁVEIS

À PROPOSITURA

DA

AÇÃO

deveria
Certo é
em ver
período

Não merece acolhida a prelimínar da UNIÃO de que o autor
trazer com a inicial a comprovação dos pagamentos que alega indevidos.
que os descontos vêm sendo feitos, o que ema tra o interesse do autor
declarada a inexistência de relação j
âico-tr' utária referente a todo o
em que os descontos foram feitos.
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No mais, a matéria é eminentemente de direito, cabendo, nesta
fase de conhecimento, tão-somente a declaração de inexisténcia ou não de relação
tributária e de direito a compensação.
Rechaço, portanto, a preliminar suscitada.
DA PRESCRIÇÃO

Quanto à prescrição, anoto que, em se tratando de tributo sujeito
a lançamento por homologação, o colendo STJ havia pacificado entendimento no
sentido de que o prazo prescricional para ajuizamento de ação de repetição de
indébito, não ocorrendo a homologação expressa, ocorreria somente após 5 (cinco)
anos contados da ocorrência do fato gerador (homologação tácita), acrescidos de
mais um quinquênio, computado desde o termo final do prazo atribuido ao Fisco
para verificar a regularidade do recolhimento do tributo (ERESP435.835/SC, ReI.
p/ o acórdão Min. José Delgado,julgado em 24.03.2004).
Com a edição da LC n° 118/2005, o legislador, utilizando-se de
norma interpretativa, estatuiu que a extinção do crédito tributário ocorre, no caso
de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o 9 lOdo art. 150 do CTN (art. 3°), revendo assim,
entendimento consolidado nos tribunais pátrios no tocante à regra dos "cinco mais
cinco". Destarte, obedecida a vacatio legis de 120 dias prevista na própria Lei
Complementar em debate (09/06/2005), as situações jurídicas ocorridas após a
referida data estarão sujeitas à interpretação conferida pelo art. 3° da LC n° 118/05
ao art. 150, 9 1.0 do CTN. Logo, tratando-se de fatos geradores ocorridos após
09/06/2005, relativos a tributo sujeito a lancamento por homologacão, o prazo de
prescricão da acão será de cinco anos, a contar do pagamento antecipado, momento
em que ocorre a extincão do crédito tributário.
Controvérsia maior surge ao se analisar o disposto no art. 4.° da
LC nO 118/05, que, sob pretexto interpretativo, terminou por inovar no mundo
juridico, determinando a aplicação retroativa da regra insculpida no art. 3°,
alcançando, desta forma, fatos geradores já operados, afrontando o princípio da
independência e harmonia entre os Poderes (art. 2.° da CF/88), bem como as
garantias do respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada
(art. 5°, XXXVIda CF/88), tendo em vista que as situações juridicas pretéritas se
encontravam protegidas por interpretação conferida pelo Judiciário, Poder a quem
cabe, de acordo com a Constituição, interpretar o direito posto.
Em julgamento ocorrido em 27 de junho de 2007, a Corte
Especial do STJ, na Arguicão de Inconstitucionalidade nos Embargos de
Divergência em Recurso Especíal n° 644736/PE, declarou a inconstitucionalidade
da segunda parte do artigo 4° da Lei Complementar 118/05, o qual determina a
aplicacão retroatíva da alteracão introduzida pelo artigo 3° da Lei Complementar n°
118/05. Segundo a Corte Especial, o legislador pode dar novo entendimento à
matéria, mas não pode atingir fatos pretéritos, especialmente o c q daqueles
contribuintes que efetuaram o pagamento indevidamente
vigência da lei
anterior. Para a Corte, tal medida afronta a autonomia
inde~tí'dência do,s
Poderes e a garantia do respeito ao direito adquirido, ao ~dico
perfe' ;e>-é à

coisa julgada.
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Assim, o prazo prescricional deve ser contado da seguinte forma:
relativamente aos pagamentos indevidos de tributos efetuados a partir de 09 de
junho de 2005 - data da entrada em vigor da Lei Complementar nO 118/05 -, o
prazo para o contribuinte requerer a restituicão é de cinco anos a contar do
pagamento. Quanto aos pagamentos anteriores. ou seja, efetuados na vigência da
lei anterior, a prescrição obedece à tese dos "cinco mais cinco". limitada ao prazo
máximo de cinco anos a contar da vigência da lei nova.
No caso em comento, no qual se discute a restituição de indébito
relativo a incidência de imposto de renda sobre auxílio pré-escolar / auxílio-creche,

há a incidência da regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação.
a extinção do direito de pleitear a restituição/compensação
ocorrerá após cinco anos contados da data do recolhimento do tributo, acrescidos de
mais cinco anos da homologação (EREsp 346.467/DF, ReI. Min. Franciulli Netto,

Em outras palavras,

DJU de 30.06.03; REsp 295.365/DF,
03.11.03).

ReI. Min. Francisco Peçanha Martins, DJU de

Nessa ordem de ideias, em se tratando de pedido de restituição
de valores recolhidos indevidamente a titulo de imposto de renda retido na fonte,
relativos a fatos geradores a partir de 1%1/1998,
incide o interregno prescricional
da seguinte forma: decenal até os indébitos anteriores a 09/06/2005,
a partir de
quando incide a norma interpretativa disposta no art. 3.° da LC nO 118/2005, vale
dizer, prescrição quinquenal. cabendo ao Fisco a verificacão da regularidade da
compensação promovida, na hipótese de acolhimento da pretensão deduzida em
Juizo.
Assim, e considerando
de 2008, rejeito a prejudicial suscitada.

que a ação proposta em 17 de dezembro

MÉRITO

o benefício denominado auxílio-creche ou pré-escola foi
instituido para dar operacionalidade ao disposto no art. 54, IV, da Lei nO 8.069/90
- Estatuto da Criança e do Adolescente, que assim dispõe:
Art. 54. É dever do Estado assegurar
(...)

IV - atendimento
de idade;

à criança e ao adolescente:

em creche e pré-escola

às crianças de zero a seis anos

No intuito de regulamentar a matéria em relação aos servidores
públicos federais, foi editado o Decreto n° 977/93, que assim trata da matéria:
Art. 70 A assistência pré-escolar poderá ser prestada

nas modalidades de
assistência direta, através de creches próprias, e indireta, através de
auxílio pré-escolar, que consiste em valor expresso em moeda referente ao
mês em curso, que o servidor receberá do órgáo ou entidade.
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Art. 20 .Os órgãos e entidades da Administração Publica Federal direta.
autárquica e fundacional deverão adotar planos de assistência préescolar, destinado aos dependentes dos serviços. contemplando as
formas de assistência a serem utilizadas: berçário. maternal, ou
assemelhados, jardim de infância e pré-escola, quantitativo de
beneficiarias, previsão de custos e cotas-parte dos servidores
beneficiados. "

A toda evidência, o beneficio tem por escopo propiciar à criança
educação, desenvolvimento saudável, integração social, saúde e assistência afetiva,
sendo que de forma reflexa, a Administração Pública também é beneficiada, na
medida em que mantém no trabalho o servidor.
Nessa linha de entendimento, pode a Administração optar pelo
auxílio em pecúnia, cujos valores recebidos pelo servidor a esse titulo são
inequivocamente de natureza indenizatória, pois o recebimento em espécie apenas
substitui o que o beneficiado deveria receber em forma de serviço.
De outro lado, a parcela do auxílio-crechejpré-escolar não se
compatibiliza com o conceito de renda previsto no art. 43 do Código Tributário
Nacional, já que não constitui acréscimo patrimonial de qualquer natureza,
conforme vem decidindo a jurisprudência especializada do STJ, verbis:
TRIBUTARIO. IMPOSTO DE RENDA. PRESCRIÇÃO. LC 118/05.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. AuxlLIO PRÉ-ESCOLAR (AUX1LIO-CRECHE).
NATUREZAINDENIZATóRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Nos casos em que o lançamento do tributo se processar por
homologação tácita, nos termos do art. 150, fj 4°, do Código Tributário
Nacional, a contagem do prazo prescricional de que trata o art. 168, I, do
CTN, somente começa a fluir após o decurso de cinco anos do pagamento
antecipado do tributo, ocasião em que se dá a efetiva extinçâo do crédito
tributário vinculado a condição resolutiva. Especificamente no caso do
imposto de renda, o lançamento do crédito tributário se dá não pela
retenção do tributo na fonte, mas pela entrega da declaração anual por
parte do contribuinte.
2. Independentemente da natureza da Lei Complementar 118/2005, se
interpretativa ou não, não pode ela retroagir em atenção ao princípio da
segurança jurídica, evitando-se, dessa forma, a denominada «surpresa
fiscal".
3. O imposto de renda somente pode incidir em proventos que configurem
aumento de riqueza patrimonial, estando isentas as parcelas
indenizatórias, ainda que a Lei 7.713/88 restrinja, com impropriedade
ímpar, essas hipóteses, as quais se subsumem à natureza indenizatória.
4. O auxílio-creche possui natureza indenizatória e não integra o saláriode-contribuição. Súmula 310, do STJ, e precedentes desta Turma, bem
como não sofre a incidência do imposto de renda.
5. Apelação da União e remessa oficial a que se nega provimento.
(AC 2005.33.00.020668-5/ BA, Rei. Desembargadora Federal Maria do
Carmo Cardoso, Oitava Turam, DJ p. 1 77 de 19/03/2007).
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PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE
FOLHA DE SALÁRIOS. INCISO I DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. AUXÍLIO-CRECHE, PRÉ-ESCOLA. VERBA INDENIZATÓRIA.
NÃO INCIDÉNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre o auxílio-creche ou préescola, pago pelo empregador, vez que referida verba tem caráter
indenizatório e não salarial. Precedentes jurisprudenciais.
Apelação e
remessa conhecidas e improvidas. Alega-se violação aos artigos 7°, XXV,
195, I e 201, 13 4°, da Carta Magna. O Subprocurador-GeraI
da
República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, manifestou-se pelo
não provimento do recurso, sob o fundamento de que o auxílio-creche
não tem natureza salarial (fls. 362-368). O acórdão recorrido não
divergiu da orientação desta Corte consubstanciada
no julgamento do
RE 345.458, 2a T., ReI. Ellen Gracie, DJ 11.03.05 e do AgRRE 389.903,
la T., ReI. Eros Grau, DJ 05.05.06, assim ementado:
"AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
INCIDENTE
SOBRE
HORAS
EXTRAS
E
TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. Somente
as
parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidéncia da
contribuição
previdenciária.
Agravo regimental
a que se nega
provimento." E ainda, no julgamento da ADI 1.659-MC, DJ 08.05.98, o
relator, Moreira Alves, consignou em seu voto: "Por outro lado, no
tocante à segunda parte do parágrafo em causa ("bem como as parcelas
denominadas
indenizatórias
pagas ou creditadas a qualquer titulo,
inclusive em razão da rescisão do contrato de trabalho, ressalvado o
disposto no 13 9° do art. 28"), é também relevante, com maior razão de
ser - e isso porque as verdadeiras indenizações, por sua natureza, não
integram o salário em sentido técnico nem a incorporação
a ele
determinada pelo 13 4° do artigo 201 da Constituição, e as falsas (com
que as informações justificam a constitucionalidade
do preceito) não
serão indenizações -, a fundamentação
jurídica da argüíção de sua
inconstitucionalidade,
não cabendo igualmente
aqui interpretação
conforme à Constituição,
pois é manifesto que o dispositivo quer
alcançar todas as indenizações ("pagas ou creditadas a qualquer titulo"),
exceto as que expressamente vém excluidas na enumeração do 13 9° do
artigo 28 da Lei 8.212 na sua redação original ou alterada." Assim, nego
seguimento
ao recurso extraordinário
(art. 557, caput, do CPC).
Publique-se.
Brasília, 03 de agosto de 2006. (Ministro GILMAR
MENDES Relator RE 461262 / ES - ESPÍRITO SANTO RECURSO
EXTRAORDINÁRO.Publicação. DJ 08/09/2006)"

Nesse passo, não havendo dúvida acerca do caráter indenizatório
da parcela, uma vez que não pode ser considerada
como renda na acepção técnica
do termo, é de se concluir que a cobrança
da exação foi indevida,
impondo-se
a
restituição
dos valores cobrados aos substituidos,
devidamente
acrescidos
de juros
e correção monetária.

DISPOSITIVO

da

tutela

proferida

PEDIDOS AUTORAIS.

por

r
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A correção monetária dos valores a serem restituídos far-se-á nos
termos do Manual de Cálculos da .Justiça Federal, desde a data do pagamento
indevido até a sua efetiva restituição, sendo aplicável, a partir de 1°.01.96, a Taxa
SELIC(art. 39, lW, da Lein° 9.250/95).
Custas pagas. Condeno a ré ao pagamento de honorários, que
arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 9 4° do art. 20 do CPC. Isento
de custas.
Sentença não sujeita a'o reexame obrigat.ório (fundada em
jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal - art. 475, 9 3° do CPC,
acrescido pela Lei 10.352, de' 26/12/2001).
P.R.!.

Brasília, 04 de novembro de 2009.

,~
Juiz Federal da 4
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RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO (RELATORA):
Estas

apelações

foram

interpostas

pelo

SINDICATO

DOS

SERVIDORES DAS JUSTIÇAS FEDERAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SISEJUFERJ e pela FAZENDA NACIONALà sentença que julgou procedente a
pretensão formulada na inicial para, confirmando a decisão liminar, determinar
que a União não efetue as retenções dos valores correspondentes
renda

retido na fonte, incidente

sobre o auxílio pré-escolar

ao imposto de
percebido pelos

autores. Não houve remessa.
O autor, ora apelante,

requer a reforma parcial da sentença

com

relação à condenação de honorários advocatícios, para que seja majorada, nos
termos do art. 20 do CPC.
Por sua vez, a União, em razões de apelação, alega: i) o cabimento da
remessa oficial; ii) a ausência de prova documental; iii) a aplicação da prescrição
quinquenal;

e iv) que as parcelas percebidas

a título de auxílio-creche estão

sujeitas ao imposto de renda, uma vez que constitui renda, nos termos do art. 43
do CTN.
Apresentadas co tr rrazões Ifl~O
É o relatório.
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VOTO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO (RELATORA):
Inicialmente, não obstante

o argumento

da apelação da Fazenda

Nacional, o não cabimento da remessa oficial no presente caso, nos termos do

9

3° do art. 475 do CPC, se deve ao fato de que a matéria controvertida nos autos
estar em consonãncia com a jurisprudência

do Superior Tribunal de Justiça.

Com relação à ausência de documentos, ratifico o entendimento do
juízo de origem, de que a matéria é unicamente de direito, cabendo nesta fase de
conhecimento,

tão somente

a declaração

de inexistência

ou não de relação

tributária e de direito a compensação.
Rejeito, portanto, as preliminares.
A análise do agravo retido não foi expressamente

requerida pela

apelante nas razões de apelação, nos termos do art. 523, 9 1°, do CPC, o que
impede o seu conhecimento por este Tribunal.
PRESCRIÇÃO:
A Corte Especial
2/10/2008,

deste

Tribunal,

declarou a inconstitucionalidade

118/2005,

ou seja, afastou o pretenso

em julgamento

realizado

em

da segunda parte do art. 4° da LC

caráter meramente

interpretativo

da

norma, nos termos do voto da lavra do desembargador federal Leomar Amorim
(ArgInc 2006.35.02.001515-0/GO).
O

Supremo

inconstitucionalidade
se

Tribunal

Federal

ratificou

o

entendimento

pela

da segunda parte do art. 4° da LC 118/2005, considerando-

válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas

após o decurso da vaca tio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005 (STF, RE 5 6621/RS, reI. ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de
11/10/2011).
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Com a ressalva de meu entendimento, adoto a conclusão da Corte
Suprema, proferida em recurso julgado na sistemática da repercussão geral, em
homenagem aos princípios da segurança jurídica e da celeridade processual.
Nesse sentido, pode o contribuinte pleitear judicialmente a restituição
ou a compensação do tributo indevidamente pago nos últimos cinco anos que
antecederam o ajuizamento da ação (17/12/2008).
MÉRITO:

O auxílio-creche, ou auxílio-pré-escola foi instituído em razão do art.
54, IV, da Lei 8.069/1990

(Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), que

assim dispõe:
Art. 54. É dever
adolescente:

do Estado

assegurar

à cnança

e ao

( ...)

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a
seis anos de idade;
Assim, atendendo a norma lega aCIma transcrita,

em relação aos

servidores públicos foi editado o Decreto 977/1993, que dispõe, em seu art. 7°
Art. 7 A assistência pré-escolar poderá ser prestada nas
modalidades de assistência direta, através de creches próprias,
e indireta, através de auxílio pré-escolar, que consiste em valor
expresso em moeda referente ao mês em curso, que o servidor
receberá do órgão ou entidade.
0

Dessa forma, as verbas denominadas

auxílio-creche,

auxílio-pré-

escola ou auxílio-babá são pagas pelo empregador ao empregado para possibilitar
o cuidado de seus dependentes durante a jornada de trabalho.
Esse auxílio é prestado em pecúnia como substituição

dos serviços

restados pelo empregador diretamente, por meio de berçário,
maternal ou a

em lhados, jardim de infância e pré-escola.
portanto,

reembols.
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uma vez que se excluem do conceito de renda por não promoverem nenhum
acréscimo patrimonial ao funcionário.
Sequer têm caráter

remuneratório,

cálculo do 13° salário e são absolutamente

POiS

não integram

temporárias,

a base de

devidas apenas aos

dependentes do servidor que se encontrem em idade pré-escolar.
Nesse sentido, o STJ publicou, em 23 de maio de 2005, a Súmula
310, com o seguinte teor: O auxílio-creche não integra o salário-de-contribuição.
Diante de sua natureza indenizatória, patente está a ilegalidade da
cobrança de contribuição previdenciária sobre os respectivos valores.
Por oportuno, colaciono os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. AuxILIO-CRECHE.
NÃO-INCIDÊNCIA. VERBAS DE CARÁTER REMUNERATÓRIO.
INCIDÊNCIA.
1. Os valores percebidos a título de auxílio-creche, beneficio
trabalhista de nítido caráter indenizatório, não integram o
salário-de-contribuição. Inteligência do verbete sumular n. o
310/ STJ: "0 auxílio-creche não integra o salário-decontribuição" (Precedentes: REsp n. o 412.238/ RS, Segunda
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de
07/11/2006;
EDcl no REsp n. o 667.927/ PE, Segunda
Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 06/02/2006;
e
EREsp n. o 413.322/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJU de 14/04/2003)
2. Agravo Regimental desprovido.

(STJ, AgRg no Ag 1169671 / RS, reI. ministro Luiz Fux, la
Turma, DJe de 20/4/2010).
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. AuxILIO PRÉ-ESCOLAR.
AuxILIO
CRECHE.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.

1. O auxílio pré-escolar e o auxílio-creche possuem natureza
indenizatória e não sofrem a incidência
renda. Precedentes desta Turma e do STJ.

do imposto de

2. Apelação e remessa oficial improvidas.

(TRF1a, AC 0011450-56.2006.4.01.3300/BA,
reI. convocado
juiz federal Cleberson José Rocha, sa Turma, e-DJF1 de
5/3/2010 p. 411).
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No que tange à ilegalidade da participação do servidor no custeio do
benefício, coaduno com o entendimento exposto na sentença:
Já no que se refere à previsão de custeio parcial do Auxílio PréEscolar contida no art. 6° do Decreto 977/1973, da Presidência
da República, no exercício regulamentar do art. 54 da Lei
8.069/1990,
não vislumbro
a inconstitucionalidade
ou
ilegalidade, no particular, pois em regra os beneficios sociais
caracterizam-se pela existência de fonte de custeio. Assim, a
participação contributiva do beneficiário não se afigura, por si
só, ilegítima.

CORREÇÃOMONETÁRIA:
A correção monetária
indevido, exclusivamente

deverá ser feita, a partir

do recolhimento

pela taxa SELIC (art. 39, 8 4°, da Lei 9.250/1995),

conforme pacífico entendimento do STJ.
Incide, ainda, a alteração trazida pela Lei 11.941/2009
4°, da Lei 8.212/1991,

nos seguintes

termos:

ao art. 89, 8

o valor a ser restituído

ou

compensado será acrescido de juros obtidos pela aplicação da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido
ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de
1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
HONORÁRIOSADVOCATICIOSE CUSTAS:
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deverá ser
fIxada mediante apreciação equitativa do juiz, conforme prevê o art. 20, 8 4°, do
CPC, desvinculada

a fIxação dos percentuais

estabelecidos no 8 3° do mesmo

artigo.
os valores sejam fixados com equidade, deverão ser aferidos
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza

o grau
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importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para
o serviço (alíneas do 8 3° do art. 20 do CPC).
Assim,

majoro

os

honorârios

para

5%

(cinco por

cento)

da

condenação.
No tocante âs custas processuais, embora a União, suas autarquias e
fundações

sejam isentas de seu pagamento, nos termos do art. 4°, I, da Lei

9.289/1996,

não estão eximidos da obrigação de reembolso do valor antecipado

pela parte vencedora.
DISPOSITIVO:
Ante o exposto, não conheço do agravo retido, dou parcial provimento
â apelação

da Fazenda

Nacional, para

do tributo

indevidamente

compensação
antecederam
do autor,

determinar

pago nos últimos

o ajuizamento da ação (17/12/2008)

para condenar

a Fazenda

que a restituição

ou a

cinco anos

que

e dou provimento â apelação

Nacional ao ressarcimento

das custas

adiantadas.
Com relação ao agravo de instrumento
Coordenadoria

da Oitava Turma que adote o procedimento

Resolução/PRESI/SECJU

1

É como voto.
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Certidão de Julgamento

09/11/2012

la Sessão

Extraordinária
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Pauta de:05/l0/20l2
Relatora:
Revisor:

Exma.

Julgado

em:07/ll/20l2

Sra. DESEMBARGADORA

Presidente da Sessão:
(EM EXERCÍCIO)

Exmo(a).

FEDERAL

Sr(a).

: SINDICATO
DOS SERVIDORES
JANEIRO-SISEJUFERJ

ADV

: RUDI

APTE

: FAZENDA

PROCUR

: LUIZ

APDO

: OS MESMOS

N° de Origem:
Justiça

MEIRA

CASSEL

DO CARMO

(A) FEDERAL

Dr(a). ADRIANA

DAS

JUSTICAS

CARDOSO

COSTA

FEDERAIS

MARIA

DO CARMO

CARDOSO

BROCKES
NO ESTADO

DO RIO

DE

E OUTROS (AS)

NACIONAL

FERNANDO

JUCA

FILHO

397123620084013400

de Origem:

MARIA

DESEMBARGADOR

Proc. Reg. da República: Exmo(a). Sr(a).
Secretário(a):
JESUS NARVAEZ DA SILVA
APTE

Ap
0039712-36.2008.4.01.3400
(2008.34.00.040300-9)/DF

JUSTIÇA

Vara:

FEDERAL

4
Estado/Com.:

DF

Certidão
OITAVA TURMA
Certifico que a(o) egrégia (o)
ao apreciar o processo
em epígrafe, em Sessão realizada nesta data,
proferiu a seguinte decisão:
parcial
A Turma, à unanimidade, não conheceu do
agravo
retido,
deu
apelação
provimento à apelação da Fazenda Nacional e deu provimento à
do Autor, nos termos do voto da Relatora.

Participaram do Julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY
VILANOVA e JUIZ FEDERAL
CLODOMIR
SEBASTIÃO
REIS
(CONV.). Ausente,
_justificadamente, por motivo de licença,
o Exmo.
Sr. DESEMBARGADOR
êEDERAL LEOMAR BARROS AMORIM DE SOUSA.

Secretário(a)
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RELATORA
APELANTE
ADVOGADO
APELANTE
PROCURADOR
APELADO

DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO
SINDICATO DOS SERVIDORES DAS JUSTICAS FEDERAIS NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO-SISEJUFERJ
RUDI MEIRA CASSEL E OUTROS(AS)
FAZENDA NACIONAL
LUIZ FERNANDO JUCA FILHO
OS MESMOS

EMENTA

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA.
AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR (AUXÍLIO-CRECHE).NATUREZAINDENIZATÓRIA.NÃO
INCIDÉNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXCESSIVO. FIXAÇÃO
SEGUNDO CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 20, SS 3° E 4°, DO CPC. AGRAVO
RETIDO. NÃO CONHECIDO.
1. O STF julgou inconstitucional a segunda parte do art. 4° da LC 118/2005,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vaca tia legis de 120 dias, ou seja, a
partir de 9 de junho de 2005 (STF, RE 566621/ RS, reI. Ministra Ellen
Grade, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2011).
2. Não deve incidir imposto de renda sobre o auxílio-creche ante sua natureza
indenizatória, de acordo com o que dispõe a Súmula 310 do STJ.
3. Para a correção monetária do indébito a ser repetido é aplicável,
exclusivamente, a taxa SELIC (art. 39, S 4°, da Lei 9.250/1995).
4. Nas causas em que não houver condenação ou vencida a Fazenda Pública,
os honorários advocatícios deverão ser fixados mediante apreciação
equitativa do juiz (art. 20, S 3°, a, b e c, e S 4°, do CPC). Fixados com
equidade, devem ser mantidos.
5. É cabível o reembolso das custas pela União, nos termos do art. 4°,
parágrafo único, da Lei 9.289/1996,
que porventura
tenham sido
adiantadas pelos autores (vencedores).
6. Agravo retido não conhecido, nos termos do art. 523, S 1°, do CPC.
7.

do autor a que se dá provimento.

8. Apela ão

a Fazenda Nacional a que dá parcial provimento.

!
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ACÓRDÃO

Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da la Região,
por unanimidade, não conhecer do agravo retido, dar parcial provimento à
apelação da Fazenda Nacional e dar provimento à apelação do autor, nos termos
do voto da relatora.
Brasília/DF, 7 de n

embro de 2012.

Federal Maria do Carm Cardoso
Relatora
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