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- MP/RN

Impetrado: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE

 

 

D E C I S Ã O

 

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE contra ato praticado pelo DELEGADO 
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE, onde se pleiteia, em sede liminar, que a autoridade coatora abstenha-se de 
exigir obrigação tributária principal ou acessória, instaurar ação fiscal, autuar, lançar 
tributo, suspender eventual lançamento já efetuado, ou aplicar qualquer penalidade 
relativa à exigência do imposto de renda alusivo ao pagamento do auxílio-moradia, 
ou mesmo exigir do Ministério Público Estadual a retenção do referido imposto em 
relação àquela verba indenizatória.

 

Afirma a parte autora que; a) com fundamento no art. 168 da Lei Complementar 
Estadual nº 141/1996, vem efetuando o pagamento do auxílio-moradia aos membros 
do Parquet lotados em Comarcas onde inexistente residência oficial; b) há previsão 
para o pagamento de tal vantagem no art. 50, inciso II, da Lei 8.625/1993; c) 
conforme o perfil normativo do auxílio, se o beneficiário comprovar à pessoa jurídica
de direito público o valor das despesas mediante apresentação do contrato de locação 
ou dos recibos de pagamento, tais verbas não integram a remuneração para fins de 
incidência do Imposto de Renda; d) a verba possui, portanto, caráter indenizatório, 
conforme especifica a legislação federal, não devendo ser tributada.

 

Juntou documentos.

 

Vieram os autos conclusos para decisão. Pondero e decido.

 

Cabe liminar em Mandado de Segurança quando presentes, concomitantemente, dois 
requisitos, a saber: i) a relevância jurídica do pedido (o fumus boni juris); ii) o 
fundado receio de que se tornará ineficaz a decisão do processo que, porventura, 
julgue procedente o pedido, caso indeferida a liminar (o periculum in mora).

 



O controle judicial do conteúdo material dos atos administrativos é feito não a partir 
de critérios de conveniência e oportunidade, mas de legalidade formal e material. Ao 
Poder Judiciário, de fato, não compete substituir-se ao administrador e definir o 
conteúdo final do ato praticado, salvo quando o mesmo é delimitado por lei, sob pena
de violação do princípio da separação dos poderes.

 

Entretanto, a impossibilidade de tal apreciação não limita a atuação jurisdicional a um
controle meramente formal de legalidade, uma vez que o controle de validade 
exercido pelo Poder Judiciário verifica não apenas a correspondência do ato à norma 
abstrata imediatamente relacionada, mas também a adequação do mesmo ao 
ordenamento jurídico subjacente e aos princípios norteadores do Direito.

 

É possível, sob tal perspectiva, verificar a legalidade material do ato, ou seja, 
submetê-lo a controles aplicativos (proporcionalidade, razoabilidade, isonomia), 
apurar a sua adequação principiológica (livre exercício da profissão, moralidade 
administrativa, eficiência) e mesmo depurar os limites da discricionariedade na 
prática do ato.

 

No caso em exame, observo que a medida em questão, tal qual requerida, deve ser 
concedida.

 

Como se sabe, segundo o artigo 153, inciso III, da Constituição e o artigo 43 do 
Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966), o âmbito material de incidência da 
norma tributária do imposto de renda é dúplice, tanto abrange a aquisição de 
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital
(juros, rendimentos de aplicações financeiras e os ganhos de capital) ou do trabalho 
(remuneração do prestador de serviço, salário, vencimentos) ou a combinação de 
ambos (lucro), quanto a percepção de proventos de qualquer natureza, assim 
entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda.  

 

Percebe-se que a legislação adotou, para a definição do conceito de renda, o critério 
do acréscimo patrimonial, entendido como a variação positiva do patrimônio.

 

Assim, para a identificação das situações que autorizam a tributação pelo imposto de 
renda, deve ser verificada a existência de efetivo acréscimo patrimonial, não 
bastando, para tanto, a mera percepção de determinado valor monetário, sendo 
inviável tributar verbas de caráter indenizatório, uma vez que constituem mera 
reposição patrimonial decorrente de uma perda.

 

Nesse contexto, é certo que o caráter da verba em questão, auxílio-moradia, é 
indenizatório, pois se destina à mera reposição das despesas com o desempenho da 



função ministerial em localidades onde o Parquet não oferece moradia para o 
membro do Ministério Público, não devndo, portanto, ser objeto de tributação pelo 
imposto de renda.

 

Nesse sentido, confirmando a tese de que se trata de uma verba de caráter 
indenizatório, o Supremo Tribunal Federal, enfrentando a questão da 
inconstitucionalidade da percepção de tal auxílio pelos inativos do Parquet, proferiu o
seguinte julgamento:

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTENSÃO DO 
AUXÍLIO-MORADIA AOS MEMBROS INATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL.

I. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. A Lei n° 8.625/1993 - Lei Orgânica 
Nacional do Ministério Público (LONMP) -, ao traçar as normas gerais sobre a 
remuneração no âmbito do Ministério Público, não prevê o pagamento de auxílio-
moradia para membros aposentados do parquet. Como a LONMP regula de modo 
geral as normas referentes aos membros do Ministério Público e não estende o 
auxílio-moradia aos membros aposentados, conclui-se que o dispositivo em análise 
viola o art. 127, § 2º, da Carta Magna, pois regula matéria própria da Lei Orgânica 
Nacional do Ministério Público e em desacordo com esta.

II. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. O auxílio-moradia constitui 
vantagem remuneratória de caráter indenizatório. Portanto, é devido apenas em 
virtude da prestação das atividades institucionais em local distinto, enquanto estas 
durarem. Como decorre da própria lógica do sistema remuneratório, o auxílio 
moradia visa ressarcir os custos e reparar os danos porventura causados pelo 
deslocamento do servidor público para outros locais que não o de sua residência 
habitual. Dessa forma, parece lógico que tal vantagem seja deferida apenas àqueles 
servidores em plena atividade, que se encontrem nessa específica situação, e apenas 
enquanto ela durar, não se incorporando de forma perpétua aos vencimentos 
funcionais do servidor. O auxílio-moradia deve beneficiar somente o membro do 
Ministério Público que exerça suas funções em local onde não exista residência 
oficial condigna. Assim, a extensão de tal vantagem aos membros aposentados, que 
podem residir em qualquer lugar, visto que seu domicílio não está mais vinculado ao 
local onde exerçam suas funções (CF, art. 129, § 2º), viola os princípios 
constitucionais da isonomia, da razoabilidade e da moralidade.

III. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA 
PROCEDENTE.

(ADI 3783, GILMAR MENDES, STF). (Grifos não autênticos).  

 

Quanto ao periculum in mora, entendo-o devidamente caracterizado dado que o 
Ministério Público do Rio Grande do Norte encontra-se na iminência de sofrer ação 



fiscal, pois já iniciado o pagamento do auxílio-moradia aos seus membros no mês 
passado (junho de 2014).

 

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, determinando à autoridade 
impetrada que:

 

a) se abstenha de tributar os membros do MP/RN com imposto de renda sobre o 
Auxílio-moradia que eventualmente percebam;

 

b) suspenda eventual lançamento a esse título já efetuado;

 

c) deixe de aplicar qualquer penalidade relativa à exigência do Imposto de Renda 
sobre tal verba;

 

d) deixe de exigir do MP/RN a retenção do referido imposto em relação àquela verba 
indenizatória.

 

Intime-se a autoridade coatora para imediato cumprimento.

 

No mesmo ato, promova-se a sua notificação para prestar informações no prazo legal.

 

Intime-se a União/Fazenda Nacional para que, querendo, ingresse na presente 
demanda.

 

Após, intime-se o Ministério Público Federal para oficiar como custus legis, 
retornando, por fim, conclusos para sentença.

 

Intime-se. Cumpra-se.
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