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ASSUNTO: I MPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF 

RENDIMENTOS ISENTOS. ALIMENTOS FORNECIDOS 
GRATUITAMENTE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. 
Constitui rendimento isento a alimentação fornecida gratuitamente pelo 
empregador a seus empregados. Estão também abrangidos pelo benefício a 
alimentação in natura e os tíquetes-alimentação.  

No que se refere ao auxílio-alimentação em pecúnia, representa 
rendimento isento apenas o auxílio concedido aos servidores públicos 
federais civis ativos da Administração Pública Federal, direta, autárquica e 
fundacional. 

Dispositivos Legais: Lei nº 5.172, de 1966, art. 111, II; Lei nº 7.713, de 
1988, arts. 3º, caput e §§ 1º e 4º, e 6º, I; Lei nº 8.460, de 1992, art. 22, §§ 
1º e 3º, “b”; Instrução Normativa SRF nº 15, de 2001, art. 5º, I (atual 
Instrução Normativa RFB nº 1.500, de 29 de outubro de 2014). 

 

 

Relatório 

Marcos Vinícius Giacomelli, Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, lotado 
na Superintendência Regional da Receita Federal da 10ª Região Fiscal (SRRF10), apresenta 
representação, na forma do art. 20 da Instrução Normativa RFB nº 1.396, de 16 de setembro de 
2013, na qual relata divergência havida entre Soluções de Consulta, fundadas no art. 39, incisos 
IV e V, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999). 

2.  As Soluções de Consulta mencionadas na representação tiveram por objeto 
responder a questionamentos acerca da incidência do Imposto de renda sobre o auxílio-
alimentação recebido em pecúnia por: (i) servidores públicos não pertencentes a esfera federal; 
e (ii) por empregados, públicos e privados, cuja relação de trabalho rege-se pela CLT. 

3.  Em relação ao recebimento do auxílio por servidores públicos, foram 
identificadas manifestações nas seguintes Soluções de Consulta: SRRF10/Disit nº 116, de 12 
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de setembro de 2008; SRRF09/Disit nº 72, de 19 de abril de 2013; e SRRF07/Disit nº 223, de 
14 de junho de 2004. 

3.1.  A SRRF10/Disit manifesta-se, na Solução de Consulta (SC) nº 116, de 2008, 
pela incidência do imposto, alegando que sobre tais valores a lei concedeu isenção apenas para 
os servidores públicos federais civis ativos da Administração Pública Federal direta, autárquica 
e fundacional. A referida SC apresenta a seguinte ementa: 

SC SRRF10/Disit nº 116, de 2008 

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. TRIBUTAÇÃO. 

Os valores recebidos em pecúnia a título de auxílio-alimentação por funcionários 
públicos municipais constituem rendimento tributável pelo imposto de renda. 

Dispositivos Legais: Lei nº 5.172 (CTN), de 1966, art. 111, inciso II; RIR/1999, 
art. 39, incisos IV e V; IN SRF nº 15, de 2001, art. 5º, I.” 

3.2.  A mesma compreensão tem a SRRF07/Disit, cuja SC nº 223, de 2004, expõe a 
ementa abaixo transcrita: 

SC SRRF07/Disit nº 223, de 2004 

“Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 

Ementa: ISENÇÃO. AUXÍLIOS TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO. 

Constituem rendimentos isentos ou não tributáveis a alimentação e o transporte 
fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus empregados. Tal isenção 
alcança a alimentação in natura, o vale refeição e o vale transporte. Os auxílios 
alimentação e transporte pagos em dinheiro aos servidores públicos federais 
civis ativos da Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional 
também são isentos de imposto de renda. 

Dispositivos Legais: Lei nº 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), arts. 
97, VI, III, II e 176; Decreto nº. 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de 
Renda - RIR/99), arts. 39, IV, V e 623.” 

3.3.  Por outro lado, a SRRF09/Disit posiciona-se pela não incidência, entendendo 
tratar-se os incisos IV e V do art. 39 do RIR/1999 dispositivos que em verdade não traduzem 
normas de isenção e sim evidenciam a não incidência pura e simples do imposto sobre o valor 
pecuniário recebido a título de auxílio alimentação, dado que este possuiria natureza de 
indenização, visando assim tão somente à recomposição salarial, não havendo que se falar em 
acréscimo patrimonial. Defende também a tese de que o art. 151, II, da Constituição Federal de 
1988 (CF/1988), o qual afirma não ser direcionado apenas ao legislador ordinário, mas também 
ao intérprete/aplicador da lei, impede que a União tribute a renda dos servidores estaduais, 
municipais ou distritais de forma mais gravosa do que a dos seus próprios servidores. Esse 
entendimento está consubstanciado na SC SRRF09/Disit nº 72, de 2013, cuja ementa segue 
reproduzida abaixo: 

SC SRRF09/Disit nº 72, de 2013 

“Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 
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AUXÍLIO-TRANSPORTE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS. EMPREGADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. NÃO 
INCIDÊNCIA. 

Por força do art. 151, II, 2ª parte, da CF, é vedado à União tributar a 
remuneração e os proventos dos agentes públicos municipais em níveis 
superiores aos que fixar para seus agentes. 

Não incide imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza da pessoa 
física (IRPF) sobre o auxílio-transporte e o auxílio-alimentação pagos pelo 
Município de São José dos Pinhais aos seus servidores públicos municipais e 
empregados públicos municipais, nos termos do Decreto Municipal n. 994/2004 e 
do Decreto Municipal n. 1.077/2005, respectivamente, o que implica a 
desobrigatoriedade de retenção na fonte (IRRF) pela fonte pagadora, tendo em 
vista que referidos benefícios possuem as mesmas características que os pagos 
aos servidores públicos federais, em relação aos quais há expressa previsão de 
não incidência.  

(...) 

Dispositivos Legais: CF, arts. 151, II, 2a parte; 158, I; CTN (Lei n.º 5.172/66), 
arts. 7o; Lei 7.418/85; Lei 8.460/92, art. 22; RIR/99, art. 39, IV e V.” 

4.  No que tange ao pagamento em pecúnia do auxílio-alimentação efetuado por 
pessoas jurídicas de direito privado aos seus empregados, detectou-se igualmente Soluções de 
Consulta divergentes em suas conclusões. São elas: (Decisão) SRRF06/Disit nº 232, de 27 de 
julho de 2000; SRRF07/Disit nº 215, de 30 de setembro de 2002; SRRF07/Disit nº 286, de 8 de 
outubro de 2003; e SRRF10/Disit nº 176, de 27 de dezembro de 2002. 

4.1.  A SRRF07/Disit possui compreensão de que o valor do auxílio configura 
remuneração indireta do empregado, não sendo alcançado pela isenção de que trata o inciso IV 
do art. 39 do RIR/1999. É o que está resumido nas ementas das Soluções de Consulta nº 215, 
de 2002 e nº 286, de 2003, reproduzidas na sequência: 

SC SRRF07/Disit nº 215, de 2002 

“Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 

Ementa: AUXÍLIO PECUNIÁRIO PARA ALIMENTAÇÃO 

Quaisquer verbas em dinheiro a título de alimentação, independente de seu 
valor, pagas pela pessoa jurídica, não são consideradas isentas de IRPF, para 
seus beneficiários, devendo ser tratadas como remuneração indireta a eles 
concedida e, por conseguinte, sofrerão o recolhimento do IRRF. 

Dispositivos Legais: Lei nº 7713/88, art.6º, inciso I; Decreto nº 3000, de 1999 
(RIR/99) artigos 39, IV e 622, II, a; IN SRF nº 15, de 2001, art. 5º,I.” 

SC SRRF07/Disit nº 286, de 2003 

“Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 

Ementa: AUXILIO PECUNIÁRIO PARA ALIMENTAÇÃO. ADICIONAL 
PROVISÓRIO DE TRANSFERÊNCIA. 
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A verba paga a título de auxílio-almoço pela Pessoa Jurídica, a seus 
empregados, não é considerada isenta de Imposto de Renda Pessoa Física para 
seu beneficiário, devendo ser tratada como remuneração indireta e, por 
conseguinte, sofrerá o recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte. (...) 

Dispositivos Legais: Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, incisos I e XX; Decreto nº 
3.000, de 1999, arts. 39, incisos I , IV e 622, inciso II, a; Instrução Normativa 
SRF nº 15, de 2001, art. 5º, inciso I; Parecer Normativo Cosit nº 001, de 1994, 
ítem 6.” 

4.2.  A mesma conclusão se extrai da Decisão SRRF06/Disit nº 232, de 2000. 
Entretanto, a situação fática submetida à análise da SRRF06/Disit diverge em relação àquela 
que foi objeto de apreciação pela SRRF07/Disit, por se tratar de consulta formulada por pessoa 
física que obteve judicialmente: (i) direito ao recebimento em dinheiro de valor referente ao 
auxílio-alimentação que deixou de receber a partir de data posterior a sua aposentadoria até a 
data da decisão judicial; e (ii) direito de continuar a receber o auxílio dali em diante. Na 
Decisão exarada pela SRRF06/Disit os dispositivos legais foram interpretados à luz da situação 
fática peculiar da consulente vis-à-vis as das outras soluções de consultas arroladas: o auxílio 
fora recebido por pessoa física aposentada, fato que foi decisivo para o encaminhamento da 
Decisão prolatada.  

Decisão SRRF06/Disit nº 232, de 2000 

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 

Ementa: RENDIMENTOS PAGOS EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO 
JUDICIAL. NATUREZA. INTEGRAÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOS 
PROVENTOS. 

Estão sujeitos ao imposto de renda na fonte, pela tabela progressiva mensal, o 
valor do auxílio-alimentação, integrado nos proventos da reclamante por força 
de decisão judicial que considerou tal verba como pacto acessório do contrato 
principal, cuja natureza é de rendimento tributável. 

Dispositivos Legais: Lei n.º 8.541/1992, art. 46; art. 718 do RIR/1999, aprovado 
pelo Decreto 3000/1999; art. 13 da IN SRF n.º 25/1996. 

(...)” 

4.3.  Em sentido contrário, manifestou-se a SRRF10/Disit, na SC nº 176, de 2002, por 
entender, naquela ocasião, que o art. 5º, I, da IN SRF nº 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao 
regulamentar a isenção estampada no inciso IV do art. 39 do RIR/1999, interpretou-a de uma 
forma mais ampla ao referir-se à “alimentação, inclusive in natura”. A legislação, desta forma, 
teria pretendido evidenciar que a isenção aludida alcançaria, além dos alimentos in natura, 
outras formas de alimentação, tais como o auxílio-alimentação pago em pecúnia. 

SC SRFF10/Disit nº 176, de 2002 

“Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 

Ementa: RENDIMENTOS ISENTOS. BÔNUS ALIMENTAÇÃO. 

Os valores recebidos gratuitamente do empregador por pessoa física a título de 
alimentação são isentos do imposto de renda. 

(...) 
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Dispositivos Legais: Art. 150 da Constituição Federal de 1988; arts. 43, I, II, e § 
1º, 97, VI, 111, II, 114 e 176 da Lei nº 5.172, de 1966, Código Tributário 
Nacional - CTN; art. 6º, I, da Lei nº 7.713, de 1988; arts. 37, caput, 38, 39, IV, 
43, I, II, IV, e § 3º, 55, XIV, 72, 625, 640 e 718, § 2º, do Decreto nº 3.000, de 
1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999; art. 5º, I, 7º, §§ 5º, 7º e 8º, e 
11, §§ 1º e 4º, da IN SRF nº 15, de 2001; Parecer Normativo COSIT nº 1, de 
1995 (DOU de 10.08.95).” 

5.  Por todo o exposto, entende, então, o formulador da representação que estaria 
assim configurada a divergência, razão pela qual solicita à Coordenação-Geral de Tributação 
(Cosit) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) que dirima a dúvida acerca da 
incidência ou não de IRPF sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia, nas hipóteses acima 
delimitadas. 

Fundamentos 

6.  O art. 43 do Código Tributário Nacional (CTN) - Lei nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966, em atenção ao comando estabelecido no art. 146, III, da Constituição Federal de 1988, 
define, em nível de norma geral, o fato gerador do imposto sobre a renda: 

“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; 

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos 
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. 

§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do 
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da 
origem e da forma de percepção.” 

7.  Verifica-se que o CTN autoriza a que a lei institua o imposto em questão sobre 
todo o acréscimo patrimonial auferido pelo contribuinte. Nos termos do Código (art. 43, I), dá-
se o nome de renda a esse acréscimo, quando produto do capital, do trabalho ou a combinação 
entre eles. O § 1º do mesmo artigo determina ainda que a incidência do imposto independe, 
entre outros fatores, da denominação do rendimento e da forma de percepção. 

8.  O imposto sobre a renda das pessoas físicas (IRPF) possui sua hipótese de 
incidência estabelecida pela Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, segundo a qual: 

“Art. 1º Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1º de janeiro 
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão 
tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as 
modificações introduzidas por esta Lei. 

(...) 

Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, 
ressalvado o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei. 
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§ 1º Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da 
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os 
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos 
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. 

(...) 

§ 4º A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, 
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens 
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, 
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer 
forma e a qualquer título.” (grifou-se) 

9.  Pelo caput do art. 3º acima transcrito, constata-se que o IRPF incide sobre o 
rendimento bruto auferido pela pessoa física, cuja definição é estampada em seu § 1º. Dessa 
forma, o imposto alcança tudo aquilo que for produto do trabalho, pouco importando a 
denominação que se dê a esse rendimento (§ 4º). Alinhada à previsão constante do art. 43 do 
CTN, que autoriza a instituição do imposto sobre os incrementos patrimoniais auferidos, 
verifica-se que a Lei nº 7.713, de 1988, ao dispor sobre o imposto a cargo das pessoa físicas, 
elegeu um campo de incidência bastante amplo. 

10.  Amplas também são as hipóteses de isenção elencadas em leis esparsas e 
condensadas no art. 39 do RIR/1999. Exemplo disso, é a isenção de que trata o art. 6º, I, da Lei 
nº 7.713, de 1988. A interpretação deste dispositivo, que é o fundamento do art. 39, IV, do 
RIR/1999, representa um dos focos da divergência analisada. Assim dispõe a norma aludida: 

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos 
por pessoas físicas: 

I - a alimentação, o transporte e os uniformes ou vestimentas especiais de 
trabalho, fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a 
diferença entre o preço cobrado e o valor de mercado;”  (grifou-se) 

11.  Nota-se, em primeiro lugar, que a própria lei, ao conferir a isenção acaba por 
ratificar, expressamente, a natureza de rendimento das parcelas mencionadas. Ao dizer que 
ficam isentos os rendimentos listados nos incisos de seu art. 6º, a lei deixa claro que a 
alimentação fornecida gratuitamente pelo empregador a seus empregados (inciso I) é espécie 
de rendimento e, como tal, encontra-se dentro do campo de incidência do IRPF. Nesse sentido, 
o preceito legal deve ser compreendido como concedente de autêntica isenção, e não como 
apenas a explicitação de uma não incidência.  

12.  No que concerne à questão de fundo da divergência nesse ponto, deve-se buscar, 
visando seu esclarecimento, o correto alcance do vocábulo “alimentação”, posto no dispositivo 
supratranscrito para fins de isentar o seu recebimento da incidência do IRPF. Sobre isso, 
entende a SRRF07/Disit (SC nº 215, de 2002 e SC nº 286, de 2003) que o auxílio-alimentação 
pago em pecúnia extrapola o termo “alimentação” de que trata a norma de isenção; ao passo 
que a SRRF10/Disit (SC nº 176, de 2002) possui interpretação contrária do dispositivo. 

13.  A Instrução Normativa SRF nº 15, de 6 de fevereiro de 2001 (atual Instrução 
Normativa RFB nº 1.500, de 29 de outubro de 2014), que dispõe sobre normas de tributação 
relativas à incidência do imposto de renda das pessoas físicas, disciplina o seguinte: 
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“Art. 5º  Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes 
rendimentos: 

I - alimentação, inclusive in natura, transporte, vale-transporte e uniformes ou 
vestimentas especiais de trabalho, fornecidos gratuitamente pelo empregador a 
seus empregados, ou a diferença entre o preço cobrado e o valor de mercado;” 

14.  A IN SRF nº 15, de 2001 (atual IN RFB nº 1.500, de 2014), menciona 
“alimentação, inclusive in natura”, donde se depreende que a legislação quis conferir um 
caráter um pouco mais amplo quando se referiu à alimentação, não se limitando àquela 
propriamente dita, ou seja, disponibilizada gratuitamente pelo empregador aos empregados em 
restaurantes ou refeitórios. Sendo assim, infere-se que estão abrangidas pela isenção além da 
alimentação fornecida no próprio ambiente de trabalho, aquela in natura, de que são exemplo 
as cestas básicas, e também seus substitutos como o são os “tíquetes-refeição”. 

15.  O contrário se verifica em relação ao valor pago em pecúnia como auxílio-
alimentação. Não é possível estender o benefício fiscal constante do art. 6º, I, da Lei nº 7.713, 
de 1988, a um valor que é pago pelo empregador em dinheiro aos seus empregados, ainda que 
o seja a título de auxílio-alimentação, pois o dispositivo é claro ao preceituar que a isenção 
concedida alcança os rendimentos correspondentes à alimentação fornecida gratuitamente pelo 
empregador. E alimentação não pode se confundir com uma determinada soma paga em 
pecúnia em decorrência de uma relação de trabalho. 

16.  Conforme já salientado, o IRPF incide sobre o rendimento bruto, o qual é 
constituído por todo o produto do trabalho, sendo a tributação independente da denominação 
que for dada ao rendimento auferido. Dessa forma, não tem relevância o fato do rendimento 
pago receber a denominação de “auxílio-alimentação” ou outra qualquer. Sendo espécie de 
rendimento e estando fora do alcance da norma isentiva, deve ser oferecido à tributação. 

17.  Evidência da incidência do IRPF sobre o auxílio-alimentação em pecúnia é a 
outra isenção de que também se ocupa esta Solução de Divergência. O art. 22 da Lei nº 8.460, 
de 17 de setembro de 1992, com redação dada pela Lei nº 9.527, de 1997 - que está 
disciplinado no RIR/1999 em seu art. 39, V, estabelece benefício direcionado especificamente 
aos servidores públicos federais, no que concerne exatamente ao auxílio-alimentação 
pecuniário. Transcreve-se abaixo o referido dispositivo em sua redação original e com as 
alterações posteriores: 

“Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão de auxílio-alimentação a 
servidores civis dos órgãos da Administração direta, autárquica e fundacional 
sujeitos à jornada de trabalho de quarenta horas semanais, observados os 
seguintes procedimentos e critérios: 

I - alternativamente, a concessão de tíquetes ou a contratação de serviços de 
terceiros; 

II - reembolso de parcela de custo do benefício pelo servidor, em índice 
proporcional à sua remuneração; 

III - inacumulabilidade do benefício alimentação com outros de espécie 
semelhante, tais como auxílio cesta-básica ou vantagem pessoal originária de 
qualquer forma de auxilio-alimentação; 

IV - diferenciação do valor do benefício em razão do efetivo custo de refeição nas 
diferentes localidades. 
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Parágrafo único. O auxílio-alimentação não será, em hipótese alguma: 

a) pago em dinheiro; 

b) incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou pensão; 

c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in natura. 

Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal do auxílio-
alimentação por dia trabalhado, aos servidores públicos federais civis ativos da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. (Redação dada 
pela Lei nº 9.527, de 1997) 

§ 1º A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e terá caráter 
indenizatório. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 1997) 

(...) 

§ 3º O auxílio-alimentação não será: (Incluído pela Lei nº 9.527, de 1997) 

a) incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou pensão; (Incluído pela 
Lei nº 9.527, de 1997) 

b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência de 
contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor público; (Incluído 
pela Lei nº 9.527, de 1997) 

c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in natura.” (grifou-
se). 

18.  Constata-se que a redação original do art. 22 da Lei nº 8.460, de 1992, 
anunciava que o Poder Executivo iria dispor sobre a concessão a seus servidores de auxílio-
alimentação que seria fornecido, alternativamente, sob a forma de tíquetes ou por intermédio 
da contratação de serviços de terceiros, sendo vedado o seu pagamento em dinheiro. 

19.  As alterações introduzidas pela Lei nº 9.527, de 1997, modificaram 
substancialmente a modalidade de concessão do auxílio. A partir de então, o Poder Executivo 
deveria dispor (o que foi efetivado pelo Decreto nº 3.887, de 2001) sobre a concessão do 
auxílio-alimentação necessariamente em pecúnia. Somente após essa mudança foi preciso 
estabelecer no diploma legal o seu caráter de rendimento não tributável, o que, em outros 
termos, significa a outorga de isenção a esse rendimento. Pois, anteriormente a isso, a 
concessão, via tíquetes ou contratação de serviços de terceiros, já se encontrava ao amparo da 
isenção fixada pelo art. 6º, I, da Lei nº 7.713, de 1988. Com a autorização ao Poder Executivo 
para o pagamento pecuniário, acrescentou-se ao contexto normativo isenção específica para 
essa forma de concessão do auxílio-alimentação. 

20.  No que tange à possibilidade de se estender a isenção de que trata o art. 22, §§ 
1º e 3º, “b”, da Lei nº 8.460, de 1995, ao rendimento percebido como auxílio-alimentação por 
servidores públicos de outras esferas da federação, a divergência apresentada reside, de um 
lado, nos posicionamentos da SRRF10/Disit (SC nº 116, de 2008) e da SRRF07/Disit (SC nº 
223, de 2004), que se manifestaram negativamente e, de outro, na opinião da SRRF09/Disit 
(SC nº 72, de 2013), para quem o art. 22 da Lei nº 8.460, de 1995, assenta o caráter 
indenizatório do auxílio que não acarreta acréscimo patrimonial para o beneficiário. 
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21.  Para uma melhor contextualização, torna-se imperioso mencionar o disposto no 
CTN acerca da outorga de isenção: 

“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 

 I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 

II - outorga de isenção; 

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.” 

22.  O art. 111, II, do CTN impõe que a legislação tributária seja interpretada de 
forma literal nos casos de concessão de isenção. O dispositivo legal que é objeto de 
interpretações divergentes trata-se nitidamente de norma que outorga isenção, dado que o 
legislador optou pela técnica de definir o universo de situações sob as quais incide o IRPF (Lei 
nº 7.713, de 1988, art. 3º, caput e § 1º), elegendo determinada situação compreendida naquele 
universo e declarando-a isenta, ou seja, excepcionada da lei de incidência (Lei nº 8.460, de 
1995, art. 22, §§ 1º e 3º, “b”). 

23.  Sendo assim, havendo apenas norma que expressamente declara como 
rendimento não tributável o auxílio-alimentação concedido em pecúnia aos servidores públicos 
civis federais da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, é forçoso 
concluir que somente a esses servidores aplica-se a isenção. Em relação aos demais 
trabalhadores, servidores públicos ou não, incide o imposto sobre qualquer parcela obtida a 
título de auxílio-alimentação. 

24.  Sobre o preceito constitucional de igualdade de tratamento no tocante à 
tributação da renda dos agentes públicos da União em relação a dos agentes públicos dos 
demais entes federados (CF/1988, art. 151, II), importa delimitar o campo de atuação da 
administração tributária no que se refere à interpretação e à aplicação da legislação tributária. 

25.  A administração pública está adstrita ao direito positivado, a ela sendo defeso 
tanto negar validade à legislação em vigor quanto atuar como legislador positivo. Diante disso, 
não é possível à administração, ao se deparar com lei que pretensamente esteja em desacordo 
com a CF/1988, fazer uma coisa ou outra. No caso ora analisado existe lei conferindo isenção a 
uma parcela dos rendimentos dos servidores públicos civis federais da Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional; nada havendo, quanto aos demais servidores públicos. 
Esse contexto não autoriza que, com fundamento no inciso II do art. 151 da CF/1988, a 
administração tributária estenda aos demais servidores um benefício fiscal não previsto em lei 
ou, de forma alternativa, negue efeitos à lei que concede o benefício tão somente aos servidores 
públicos civis vinculados à União. 

Conclusão 

26.  Diante do exposto, soluciona-se a presente divergência respondendo-se ao autor 
da representação que constitui rendimento isento ou não tributável a alimentação fornecida 
gratuitamente pelo empregador a seus empregados. Estão também abrangidos pelo benefício a 
alimentação in natura e os tíquetes-alimentação. No que se refere ao auxílio-alimentação em 
pecúnia, representa rendimento isento apenas o auxílio concedido aos servidores públicos 
federais civis ativos da Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional. 
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27.  Em decorrência: 

a) mantém-se o entendimento exarado por intermédio das Soluções de Consulta 
nº 116 - SRRF10/Disit, de 12 de setembro de 2008; nº 223 - SRRF07/Disit, de 
14 de junho de 2004; nº 215 - SRRF07/Disit, de 30 de setembro de 2002; e nº 
286 - SRRF07/Disit, de 8 de outubro de 2003; 

b) reforma-se, nos termos desta Solução de Divergência, o entendimento 
exarado por intermédio das Soluções de Consulta nº 72 – SRRF09/Disit, de 19 
de abril de 2013; e nº 176 - SRRF10/Disit, de 27 de dezembro de 2002. 

28.  Por fim, não se reconhece a divergência no que tange à Decisão nº 232 - 
SRRF06/Disit, de 27 de julho de 2000, por inobservância do disposto no art. 19, caput, da IN 
RFB nº 1.396, de 2013, nos moldes aduzidos no item 4.2 desta Solução de Divergência.  

À consideração superior. 

(assinado digitalmente) 
 

ANDERSON DE QUEIROZ LARA 
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil  

 

De acordo. Encaminhe-se à Coordenadora da Cotir.  

 
(assinado digitalmente) 

 
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA 

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil  
Chefe da SRRF08/Disit 

 
 

À consideração do Coordenador-Geral da Cosit. 

 
(assinado digitalmente) 

 
CLÁUDIA LÚCIA PIMENTEL MARTINS DA SILVA 

Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil 
Coordenadora da Cotir 

Ordem de Intimação 

Aprovo a Solução de Divergência. Reforme-se as Soluções de Consulta nº 
72 - SRRF09/Disit, de 19 de abril de 2013; e nº 176 - SRRF10/Disit, de 27 de dezembro de 
2002, nos termos desta Solução de Divergência. Publique-se na forma do art. 27 da Instrução 
Normativa RFB nº 1.396, de 16 de setembro de 2013. Encaminhe-se o presente processo ao 
autor da representação e dê-se ciência aos destinatários das Soluções de Consulta reformadas. 

 
(assinado digitalmente) 

 
FERNANDO MOMBELLI 

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil 
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Coordenador-Geral da Cosit 

 


