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Recurso nº

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA  IRPF
Exercício: 2001
RESOLUÇÃO STF Nº 245/2002. ABONO VARIÁVEL RECEBIDO POR
MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
O abono variável percebido pelos membros do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro tem a mesma natureza daqueles pagos à Magistratura Federal,
sendo, pois, isentos.
Recurso Voluntário Provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
provimento ao recurso.
Assinado digitalmente
Giovanni Christian Nunes Campos – Presidente
Assinado digitalmente
Núbia Matos Moura – Relatora
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Participaram do presente julgamento os Conselheiros Atilio Pitarelli, Carlos
André Rodrigues Pereira Lima, Giovanni Christian Nunes Campos, Núbia Matos Moura,
Roberta de Azeredo Ferreira Pagetti e Rubens Maurício Carvalho.

C
Ó

Relatório

Contra GERALDO DA SILVA BATISTA JUNIOR foi lavrado Auto de
Infração, fls. 03/07, para formalização de exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), relativa ao anocalendário 2000, exercício 2001, no valor total de R$ 4.463,72,
incluindo multa de ofício e juros de mora, estes últimos calculados até 30/11/2005.
A infração apurada pela autoridade fiscal foi classificação indevida de
rendimentos na Declaração de Ajuste Anual (DAA). O contribuinte considerou isentos os
rendimentos recebidos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a título de abono
variável.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação,
fls. 41/47, e a autoridade julgadora de primeira instância julgou, por unanimidade de votos,
procedente o lançamento, conforme Acórdão DRJ/RJOII nº 1318.540, de 14/01/2008,
fls. 70/74.
Cientificado da decisão de primeira instância, por via postal, em 08/05/2008,
Aviso de Recebimento (AR), fls. 77, o contribuinte apresentou, em 02/06/2008, recurso
voluntário, fls. 78/84, no qual traz as alegações a seguir resumidas:
É evidente a natureza indenizatória do "abono variável" de
magistrados estaduais, tal como reconhecido pela Resolução n° 245/2002 do
Supremo Tribunal Federal, devendo ser afastada a incidência do imposto de renda
sobre tais valores.
O mesmo tratamento tributário dispensado ao abono variável dos
magistrados federais deve ser estendido ao rendimento de mesma natureza jurídica
recebido pelos magistrados estaduais por força do disposto no art. 151, II da
Constituição Federal de 1988.

É o Relatório.
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Voto
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Conselheira Núbia Matos Moura, relatora
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
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Dele conheço.
Cuidase de processo idêntico a outro já apreciado nesta Turma, em sessão
realizada em 08/06/2011, razão porque peço vênia para transcrever o voto proferido pelo
ConselheiroPresidente Giovanni Christian Nunes Campos, no Acórdão nº 2102001.334, de
08/06/2011, que em tudo se aplica ao presente caso:
Pela Resolução STF nº 245/2002, especificamente em seu art. 3º,
ficou determinado que “todos e quaisquer reajustes percebidos
ou incorporados no período [1998 a 2002], a qualquer título,
ainda que pagos em rubricas autônomas, bem como as
repercussões desses reajustes nas vantagens pessoais”,
percebidos pela Magistratura da União, com base no art. 6º da
Lei nº 9.655/98 c/c o art. 2º da Lei nº 10.474/2002, ficaram
excluídos da base de cálculo do imposto de renda, por terem a
mesma natureza indenizatória do abono variável. O Sr. Ministro
da Fazenda, com base no Parecer PGFN nº 529/2003,
reconheceu o caráter indenizatório das verbas percebidas com
base na legislação citada.
Ocorre que foi publicada a Lei nº 10.477/2002, que, em seu art.
2º, estendeu aos Membros do Ministério Público Federal  MPF
as mesmas vantagens do art. 6º da Lei nº 9.655/98 dadas à
Magistratura da União, e, instado o Sr. Ministro da Fazenda
sobre o caráter dos valores percebidos no período 19982002
pelos Membros do MPF, aplicou a mesma interpretação do
parágrafo precedente, em linha com o entendimento do Supremo
Tribunal Federal para a Magistratura da União (Resolução STF
nº 245/2002), apoiado no Parecer PGFN nº 923/2003.
Interessante ressaltar que a Lei nº 9.655/98 estava voltada
unicamente à Magistratura da União, com deferimento de abono
variável a partir de janeiro de 1998, de forma a atingir o
subsídio que se esperava vir a lume com publicação da Emenda
Constitucional nº 19/1998, situação que não se concretizou,
levando, posteriormente à publicação da Lei nº 10.474/2002, que
majorou os estipêndios da Magistratura da União e determinou
o pagamento das diferenças do período 19982002 em 24
parcelas a partir de janeiro de 2003. Os Membros do Ministério
Público não tinham quaisquer expectativas de aumento de
remuneração com base na Lei nº 9.655/98, pois lá não tinham
sido contemplados. A despeito disso, quando o art. 2º da Lei nº
10.477/2002 fez remissão ao abono variável do art. 6º da Lei nº
9.655/1998, pugnaram a exclusão da base de cálculo do imposto
de renda dos valores citados no art. 3º da Resolução STF nº
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245/2002, obtendo, como se viu, o beneplácito do Ministro da
Fazenda.
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Em minha leitura, o pagamento do abono variável aos Membros
da Magistratura fluminense, na forma da Lei estadual nº
4.631/20051, tem a mesma natureza daqueles pagos ao
Ministério Público Federal, pois a Magistratura fluminense não
tinha qualquer expectativa de aumento salarial com a Lei nº
9.655/98, que era voltada apenas à Magistratura mantida pela
União (por óbvio, somente a lei estadual poderia versar sobre
estipêndios da magistratura local). Veio a Lei estadual nº
4.631/2005 e ofertou aos Magistrados fluminenses diferenças
salariais iguais a do abono variável do art. 5º da Lei nº 9.655/98
c/c o art. 2º da Lei nº 10.474/2002, como igualmente fizera a Lei
federal nº 10.477/2002, esta para os Membros do MPF.
Ora, se o Sr. Ministro da Fazenda interpretou as diferenças do
art. 2º da Lei federal nº 10.477/2002 nos termos da Resolução
STF nº 245/2002, não parece juridicamente razoável sonegar tal
interpretação às diferenças pagas à Magistratura fluminense
com esteio na Lei estadual nº 4.631/2005.
Observese que aqui não se está aplicando analogia para afastar
o tributo devido, até porque nenhuma das leis citadas, federais
ou estadual, trata de incidência do imposto de renda, mas
apenas dando a mesma interpretação jurídica a normas que só
não são idênticas por provirem de fontes diversas – União e
Estado do Rio de Janeiro – e terem destinatários diferentes.
Porém os efeitos do art. 2º da Lei federal nº 10.477/2002 e da
Lei estadual nº 4.631/2005 são idênticos, beneficiando
destinatários diversos, não podendo o imposto de renda incidir
sobre diferenças de uma, sendo afastado de outra.
Assim, se o Sr. Ministro da Fazenda, com esteio no Parecer
PGFN nº 923/2003, com supedâneo último na Resolução STF nº
245/2002, entendeu que as diferenças auferidas pelos Membros
do MPF com base no art. 2º da Lei nº 10.477/2002 tem caráter
indenizatório, igual raciocínio deve ser aplicado às diferenças
auferidas pela magistratura fluminense com base na Lei estadual
nº 4.631/2005, pois onde há a mesma razão, deve haver o mesmo
direito (ubi eadem ratio ibi idem ius).
Com as razões acima, voto no sentido de DAR provimento ao
recurso.
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LEI nº 4.631, DE 27 DE OUTUBRO DE 2005.
DETERMINA A APLICAÇÃO AOS MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO DE DISPOSITIVOS A LEI FEDERAL N° 10.474, DE 27 DE JUNHO DE 2002 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A Governadora do Estado do Rio de Janeiro,
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°  Aplicase aos membros do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro o disposto no art. 2°, caput, e §
1°, da Lei Federal n° 10.474, de 27 de junho de 2002.
Art. 2°  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2005.
ROSINHA GAROTINHO
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Em reforço, ao entendimento acima exarado, vêse o REsp nº 1187109, da
relatoria da Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, sessão de 17/08/2010, que restou assim
ementado:
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TRIBUTÁRIO  PROCESSO CIVIL  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA  FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 
INCOMPETÊNCIA DO STJ  IMPOSTO SOBRE A RENDA 
URV  DIFERENÇAS  RESOLUÇÃO N. 245/STF 
APLICAÇÃO.
1. Falece competência ao Superior Tribunal de Justiça para
conhecer de alegações de ofensa à Constituição Federal.
2. A utilização de fundamento constitucional pelo tribunal local
impede a admissão do recurso especial quanto à questão
controvertida.
3. Cuidandose de remuneração percebida por magistrado
estadual, aplicase na resolução da controvérsia a Resolução n.
245/STF, que considerou de natureza jurídica indenizatória o
abono variável e provisório de que trata o artigo 2º da Lei nº
10.474, de 2002.
4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.

Nessa conformidade, devese cancelar o crédito tributário exigido no Auto de
Infração.
Ante o exposto, voto por DAR provimento ao recurso.
Assinado digitalmente
Núbia Matos Moura  Relatora
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