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PROCESSO: 1003987-17.2018.4.01.3400 
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM (7) 

AUTOR: ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS DO DF  

RÉU: FAZENDA NACIONAL 
 
 
 

DECISÃO 
 
  
 
Cuida-se de ação ordinária ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS
APOSENTADOS DO DISTRITO FEDERAL – AEA/DF em face da UNIÃO, com pedido de tutela
de urgência para determinar “... que as fontes pagadoras ao promover o desconto relativo ao
Imposto de Renda na Fonte deixem de repassar aos cofres da União os valores referentes às
contribuições extraordinárias, devendo depositá-las em juízo de modo identificado quanto ao
contribuinte”.
 
 
 
Alega, em síntese, que: a) os associados representados são ex-empregados aposentados da
CEF integrantes do plano de previdência complementar ofertado pela Fundação dos
Economiários Federais- FUNCEF; b) diante de déficits atuariais ocorridos em ambos os planos
ofertados pela FUNCEF, foi instituído aos participantes e assistidos o pagamento de contribuições
adicionais, denominadas, contribuições extraordinárias; c) a Receita Federal editou entendimento,
Solução de Consulta nº 354 – COSIT, que as contribuições extraordinárias possuem natureza
jurídica tributária diversa das contribuições ordinárias, concluindo que os valores descontados a
tal título integram o rendimento bruto para fins tributários, não sendo isentos nem dedutíveis da
base de cálculo do imposto de renda pessoa física; d) os representados estão pagando imposto
sobre um valor que não lhes é creditado, não devendo falar em fato gerador para a incidência do
imposto; e) inexiste razão para que a contribuição normal seja isenta e dedutível e a contribuição
extraordinária não, se ambas se destinam ao custeio do plano de previdência privada; f) a União
concede tratamento jurídico diverso a situações idênticas.
 
 
 
Inicial com documentos.
 
 
 
Decido.
 
 
 
 O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.
 
 
 
O perigo de dano se verifica diante do recolhimento à Fazenda Nacional do imposto de renda
retido na fonte.

Seção Judiciária do Distrito Federal  
5ª Vara Federal Cível da SJDF
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Observo, inicialmente, que a Lei Complementar 109/2001, que disciplina o funcionamento das
Entidades de Previdência Privada, estabelece em seu artigo 21 e parágrafos, a forma de
equacionamento de déficit apresentado por entidade Fechada de Previdência Complementar.
 
 
 
No caso em questão se retrata a existência de um déficit na FUNCEF que está acarretando
prejuízos aos participantes e assistidos do plano de previdência complementar, que estão sendo
compelidos a realizar contribuições extraordinárias, de modo a manter o equilíbrio atuarial dos
planos a que pertencem.
 
 
 
A alegação, portanto, é que o valor destas contribuições extraordinárias é descontado na folha de
pagamento do benefício, de modo que o assistido não possui disponibilidade econômica ou
jurídica dos valores, não havendo configuração do fato gerador do Imposto de Renda e que,
portanto, referidos valores não podem se subsumir a norma de incidência tributária.
 
 
 
Por sua vez, a Receita Federal do Brasil em Solução de Consulta COSIT nº 354, de 06/07/2017,
entendeu que as contribuições extraordinárias, ou seja, aquelas que se destinam ao custeio do
déficit, serviço passado e outras finalidades não incluídas na contribuição normal, às entidades
fechadas de previdência privada complementar, não são dedutíveis da base de cálculo do
imposto sobre a renda de pessoa física.
 
 
 
Tendo em vista a discordância da natureza jurídica das contribuições vertidas aos planos e
previdência complementar e da alegada ausência de fato gerador e de bitributação, uma vez que
não há acréscimo patrimonial e nem aquisição de renda a ensejar a tributação, tenho que a
decisão deve ser concedida.
 
 
 
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do tributo em
questão, e determino à fonte pagadora dos substituídos que ao promover o desconto relativo ao
Imposto e Renda na Fonte, deixe de repassar aos cofres da União os valores referentes às
parcelas de equacionamento do déficit, depositando-as em juízo de modo identificado quanto ao
contribuinte.
 
 
 
 Intime-se.
 
 
 
Cite-se a União (Fazenda Nacional) para apresentar contestação no prazo legal.
 
 
 
Publique-se.
 
 

Num. 4927898 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: DIANA MARIA WANDERLEI DA SILVA - 16/03/2018 19:43:55
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18031619435510700000004914394
Número do documento: 18031619435510700000004914394



Brasília, 16 de março de 2018.
 

 Diana Wanderlei
 

Juíza Federal Substituta – 5ª Vara/SJDF
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