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R ELATO R

: De se m bargador Fe de ral MÁR C IO MO R AES

APELANTE

: JO SE LUIS SANTO S C AR A

ADVO GADO

: SP190378 ALESSANDR O C AVALC ANTE SPILBO R GHS e outro

APELADO (A)

: Uniao Fe de ral (FAZENDA NAC IO NAL)

ADVO GADO

: SP000003 JULIO C ÉSAR C ASAR I E C LAUDIA AKEMI O W ADA

No. O R IG.

:

00092779420094036114 1 Vr SAO BER NAR DO DO
C AMPO /SP

DECISÃ O
C uida-se de ape lação inte rposta pe lo im pe trante José Luis Santos C ara, nos autos de m andado de se gurança, e m
que se obje tiva conce ssão de orde m para de te rm inar o afastam e nto da re te nção do IR R F incide nte sobre a ve rba
re ce bida a título de ajuda de custo para transfe rê ncia de local de trabalho.
O im pe trante ale gou, e m sum a, que é analista finance iro re gularm e nte contratado da Ford Motor C om pany Brasil
Ltda, te ndo re ce bido um a com unicação de transfe rê ncia para outra unidade da e m pre gadora e , conform e
proce dim e nto da e m pre sa, re ce be u o pagam e nto de 07 salários nom inais a título de ajuda de custo para a re fe rida
m udança de m unicípio, te ndo sido re tido im posto de re nda, o que é inde vido, dada sua nature za inde nizatória.
A se nte nça julgou im proce de nte o pe dido.
Ape lou o autor, re pisando os argum e ntos trazidos com a inicial e pugnando pe la re form a da se nte nça.
É o re latório. DEC IDO .
A hipóte se com porta julgam e nto na form a do artigo 557 do C ódigo de Proce sso C ivil.
Me re ce re paros a se nte nça re corrida.
C om e fe ito, os valore s pe rce bidos pe lo autor no m om e nto da transfe rê ncia de local de trabalho não se tratam de
"ve rba de m e ra libe ralidade da e m pre sa", m as ve rba de nature za tipicam e nte inde nizatória, paga se m
habitualidade , não se inte grando, portanto, ao salário.
C um pre consignar, ade m ais, que a ajuda de custo pe rce bida pe lo ape lante e ncontra-se no rol do artigo 6º, inciso
XX, da Le i nº 7.713/88, e stando, portanto ise nta le galm e nte de incidê ncia do IR PF.
Ne ste se ntido, há vários pre ce de nte s do C . STJ e de sta C orte , cujas e m e ntas abaix o transcre vo:
"TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IMPOSTO SOBRE A RENDA - DIÁRIAS DE LOCOMOÇÃO E
AJUDA DE CUSTO - DIREITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO NO PAGAMENTO POR
PRECATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - INVALIDADE PROCESSUAL - NÃO-OCORRÊNCIA.
1. Na origem discute-se a possibilidade de incidência do imposto sobre a renda em quantia recebida por determinação judicial,
via precatório, que reconheceu o direito do recorrido a diárias de locomoção e ajuda de custo pela mudança de localidade. 2. A
Corte de origem rechaçou a alegação de que a parte não discriminou as parcelas que possuem natureza indenizatória,
carecendo a inicial da documentação necessária à promoção da demanda, mantendo a validade do processo para prover a
pretensão repetitória. 3. A existência de prova do indébito é matéria de mérito, o que inviabiliza sua apreciação pela ótica de
pressuposto de constituição e validade do processo. 4. Fixada a premissa de que os créditos são oriundos de despesas com
diárias de locomoção e ajuda de custo para mudança de localidade, inviável a incidência do imposto sobre a renda, diante de
isenção expressa no art. 6º, II e XX. da Lei 7.713/88. 5. Recurso especial conhecido em parte, e nesta parte, não provido."(
R ESP 1031711, R e l. Min. ELIANA C ALMO N, DJE 04/11/2008).
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA.
AJUDA DE CUSTO PARA MUDANÇA DE MUNICÍPIO. VERBA LEGALMENTE ISENTA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DOS GASTOS PARA A MUDANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se sujeita ao imposto de renda a verba
recebida por empregado a título de ajuda de custo, no caso destinada, conforme comprovado nos autos, às despesas com
mudança de Município, no interesse da relação de emprego ("AJUDA CUSTO/RELOCAT", item 7 - b - do Procedimento Nº RHRB-006 da empresa Ford - f. 15/8). 2. O valor recebido, sem habitualidade, a tal título, não deve sofrer incidência do imposto
de renda, vez que legalmente isento (artigo 6º, inciso XX, Lei 7.713/1988), prescindindo-se da comprovação da efetividade de
gastos e despesas na mudança, por ser presumida diretamente pela lei. 3. Agravo inominado desprovido.(AC nº
00074310820104036114, R e l. De s. Fe d. C arlos Muta, e -DJF3 Judicial 1 DATA:09/08/2013.)
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. VERBA DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSFERÊNCIA
DE LOCAL DE TRABALHO. NATUREZA JURÍDICA. 1. A ajuda de custo percebida em virtude de mudança de município não sofre
a incidência do imposto de renda, uma vez que é legalmente qualificada como verba isenta. 2. Precedente da Turma." (AMS
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00050434020074036114, R e l. De s. Fe d. C AR LO S MUTA, DJF3 24/06/2008).
: "TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO DE RENDA - "AJUDA DE CUSTO" - MUDANÇA DE UNIDADE PARA
OUTRO MUNICÍPIO - NÃO INCIDÊNCIA - CARÁTER INDENIZATÓRIO - PREVISÃO LEGAL. I - A verba denominada "ajuda de
custo" não deve sofrer a incidência do imposto de renda em razão do previsto no artigo 5º da Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal nº 15/01. Precedentes desta 3ª Turma. II- Tal vantagem tem por objetivo ressarcir despesas
que o empregado se vê obrigado decorrente da mudança permanente de domicílio, em razão da modificação da sede de
trabalho. III- Os gastos com locomoção, transporte, bem como aqueles incluídos com as despesas de mudança, necessários
para a instalação de nova residência, representam uma perda ao empregado que é compensado com o recebimento pela
empregadora da verba denominada "ajuda de custo". IV - Caráter indenizatório da "ajuda de custo", vez que não adere ao
salário e só existe em razão da ocorrência da mudança de município com a finalidade de compensar as perdas dela
decorrentes. V - Apelação e remessa oficial, tida por ocorrida improvidas."( AMS 00067178220094036114, R e l. De s. Fe d.
C EC ILIA MAR C O NDES, e -DJF3 31/05/2010)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. ART. 557, § 1º, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VALORES
RECEBIDOS A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. 1. A transferência de local de trabalho ensejou o
pagamento de sete salários nominais ao impetrante, a título de gratificação especial destinada ao custeio de todas as
despesas envolvidas na mudança de domicílio, verba sobre a qual não deve incidir imposto de renda, dado o seu caráter
indenizatório. 2. A previsão de devolução proporcional ao tempo faltante da ajuda de custo na hipótese de rescisão do contrato
de trabalho pelo empregado ou por justa causa não altera a natureza indenizatória da verba. Aliás, previsão quejanda já foi
considerada nula pelo Tribunal Superior do Trabalho, tendo em vista violar os arts. 470 e 444 da CLT (AIRR - 78701465.2001.5.10.5555).(AMS 00074302320104036114, 6ª Turm a, R e l. De s. Fe d. JO HO NSO M DI SALVO , e -DJF3 Judicial 1
DATA:16/08/2013)
Ante o e x posto, dou provim e nto à ape lação, para re form ar a se nte nça, nos te rm os da fundam e ntação.
De corrido o prazo para inte rposição de re curso, baix e m os autos à Vara de orige m , obse rvadas as form alidade s
le gais.
Publique -se . Intim e -se .
São Paulo, 21 de fe ve re iro de 2014.
MAR C IO MO R AES
De se m bargador Fe de ral
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