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EXCELENTISSIMO SENHOR JUIZ DA VARA FEDERAL DA SEcAO
JUDICIARIA DO DISTRITO FEDERAL

FuNDAcA0 DOS ECONOML4RIOS FEDERAlS - FUNCEF

("Impetrante" ou "FUNCEF"), entidade fechada de previdéncia complementar

constituida nos moldes da Lei Complementar n o 109, de 29 de rnaio de 2001 ("LC

109/2001"), inscrita sob o CNPJ n° 00.436.923/0001-90, situada no SCN Quadra 2,

bloco "A", Edificio Corporate Financial Center, 12° e 13° andares, por seus advogados

(doc. 1) vent, respeitosamente, A presenca de V. Exa., corn fundamento no art. 5°,

LXIX, da Constituiçao e na Lei n.° 12.016, de 07 de agosto de 2009 ("Lei

12.016/2009"), impetrar

MANDADO DE SEGURANA
corn pedido de liminar

em face do Delegado da Receita Federal do Brasil em Brasilia-DF, ("Impetrada"), P

Regiäo Fiscal, ou quern ihes faça as vezes no exercfcio da coaçAo irnpugnada, corn

endereço no Setor de Autarquias Sul (SAS) Quadra 3, Bloco "0", Ed. Orgaos

Regionais, Brasilia - DF, CEP 70079-900, pelos fatos e fundarnentos que passa a expor.

SCN, Quadra 02, Blow A, Ed. Corporate Financial Center, 130 andar - CEP 70712-900 - Brasilia/DF
Central de Atendimento: 0800 706 9000
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A urgéncia na concessAo da liminar reside na necessidade de impedir,

desde logo, a aplicacao dos efeitos da Soluçao de Consuita Cosit no 354, de 06 de juiho

de 2017 ("Soiucäo 354/2017"), segundo a qual a Impetrante, no cumprimento de sua

obrigaçäo de apurar e recolher o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), estaria

impedida de deduzir a valor da contribuiçäo extraordinaria destinada a equa!izaçAo do

custeio dos piano de beneficios.

I. Os fatos.

A Impetrante e uma entidade fechada de previdéncia complementar

constituida nos termos da Lei Compiementar n° 109/2001, cuja atividade consiste em

administrar as reservas formadas pelas contribuiçOes vertidas por seus participantes e

patrocinador, com a finaiidade de suportar o pagamento dos beneficios de caráter

previdenciário previstos nos pianos de beneficios, em total observancia aos arts. 101 2° e

32, todas daLC n° 109/2001.

A FUNCEF tem como patrocinador de seus pianos previdenciarios a

Caixa Econômica Federal ("CAIXA" on "patrocinadora"), a qua!, em conjunto cam os

seus empregados que optam peio vInculo previdenciário, vertem contribuiçôes mensais

ao longo de toda a vida !aboral para a formação da competente reserva que dará lastro a

futura prestaçAo previdenciária.

Assim, e quando a CAIXA realiza o pagamento de saiários a seus

flmcionários é promovido o desconto da cota parte atribuivei ao participante, como

também e feito sobre a pagamento dos beneficios previdenciários aos assistidos que a

FUNCEF administra, todas destinadas ao custeio dos pianos de beneficios.

Assim, quando ao mesmo tempo efetua o pagamento do rendimento

(decorrente de vincuio trabaihista ou previdenciário) e desconta de tal rendimento o

valor da contribuiçao, a Impetrante, em razão de sua qualidade legal de fonte

agadora, 6 obrigada a realizar a apuração e a recolhimento do IRRF, devendo, no
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exerciclo de tal mister, classificar tat contribuição como dedutivel ou nAo da base de

calculo do imposto, cujo impacto seth refletido na determinaçäo do valor devido a tItulo

de exaçAo.

Conforme se demonstrara adiante, todas as contribuiçOes vertidas as

entidades fechadas de previdéncia complementar ("EFPC") tern a finalidade de custeio

do piano de beneficlo, ou seja, para subsidiar o pagamento de parcela previdenciária

flitura, na forma e para os efeitos do art. 69 da Lei Complementar n° 109/2001,

independente de se classificarem como contribuiçOes normals ou extraordinárias,

distinçäo essa que é contemplada pelo art. 19 citada legislaçäo, corn exciusivo fim de

atender a garantia da formaçao da reserva, consoante determinaçäo advinda do art. 202

da Constituição Federal ("CF").

Ocorre que no Ultimo dia 25 de juiho de 2017, a Receita Federal do

Brash ("RFB") pubiicou a SoluçAo de Consulta Cosit n° 354/2017 (doc. 2), por meio da

qual esta rnanifestou o entendimento de que apenas as contribuiçOes classificadas como

"normals" seriarn dedutiveis da base de calcu!o do IR, conferindo, corn tal postura, o

entendimento de que as contribuiçOes extraordinarias não seriam parte integrante da

base de apuracäo final do IR, conforme se confere do seguinte trecho da ementa de ta!

manifestaçAo:

EMENTA: cowrRIBuIcAo EXrRAORDINARL4 A PLANO
FECHADO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTA Ri
INDEDUTIBILIDADE.

As con tribuicöes extraordinárias, ou seja, aquelas que se destinam ao
custeio de defIcit, serviço passado e outrasfinalidades nJo incluidas no
con tribuicâo normal, as entidades fechadas de previdencia
cornplernentar, nJo sao dedutiveis da base de calculo do imposto sobre
a renda de pessoafisica.

DISPOSITIVOS LEGAIS: Constituicão Federal (corn a redaçâo dada
pela Emenda Constitucional n'3, de 17 de mar(!o de 1993), art 150, §
6°; Let Cornplementar n'108, de 29 de maio de 2001, art. 6°; Let
Cornplernentar n°109, de 29 de ma/ode 2001, arts. 18 a 21, 68 e 69;
Lei n'9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 4°, inc/so V. e, 8°, incisos
I e II, alInea e; Lei n°9.53Z de 10 de dezernbro de 1997, art. 11;
Instruçâo Norrnativa SRI' n'588, de 21 de dezernbro de 2005, art 60.
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(trecho da ementa da Soiuçao de Consuita no 354 - Cosit, de 6 de juiho
de 2017, publicadano DOU de 25/07/2017, seção 1, pag. 76)'

Embora tal Solução de Consulta nAo tenha respondido urna Consulta

Fiscal forrnulada concretarnente por esta Impetrante, já que oriunda de questionarnento

formulado pot urn contribuinte, por rneio deseu representante, que é vinculado a urn

piano de beneficios, o referido entendirnento de que sera apiicável a todos os

contribuintes que se encontrem na mesma situaçao, conforme expresssarnente prevê o

art. 9° da Instruçäo Normativa RFB n o 1.396/2013, corn a redaçäo dada pela IN RFB no

1 .434/2013 2 , tevando a crer que a Jrnpetrante tarnbérn deve afastar a contribuiçAo

extraordinaria da base de cálculo em razAo do efeito vinculante dos prinunciarnentos

advindos da REB, in verbis:

Art 9° A Solucào de Consulta Cosit e a Soluçâo de Divergência, a
partir do data de sua publicacào, Mm efeito vinculante no ambito do
RYB, respaldam o sujeito passivo que as aplicar, independentemente de
sep o consulente, desde que se enquadre na hipotese por elas
abrangida, sem prejuIzo de que a autoridade fiscal, em procedimento
deflscalizacào, verjflque seu efetivo enquadramento.

Tat manifestaçAo oficial da AdrninistraçAo Tributaria, portanto,

configura urna arneaça concreta ern reiaçäo a todas as entidades de previdéncia

cornplernentar que, descontando a patrocinadora de seus fiincionários a contribuiçäo

destinada no piano e a Irnpetrante a contribuiçao do assistidos, a rnedida que tais valores

deduzidos a titulo de contribuiçâo extraordinaria estariarn jungidos a Soluçäo de

Consuita e impossibititadas de adotararn entendirnento diferenciado.

E ainda que nao pudesse ser quatificado come, um ato coator, é patente

a configuracao do justo receio, autorizador da irnpetraçâo na rnodalidade preventiva,

para impedir que a AdrninsitraçAo Tributária, poquanto vinculada a interpretaçäo

prescrita peta SoiuçAo de Consutta 354/2007, forçosarnente prornoverá a autuaçAo de

todos quantos venharn a adotar interpretaçAo diversa, donde se verifica o manifesto

cabirnento do presente mandado de segurança, tanto na rnodaiidade repressiva quanto

preventiva.

0 inteiro teor da Soluçào de Consulta foi acessado cm 8/8/2017 no sltio
ittp ://normas.receita. fazenda. gov.br/siiut2consulta/link .action?visao=anotado&idAto=84694
0 teor da IN RFB no 1396/2013 foi acessado em 8/8/2017 no sitio

,ttp://normas.receita.fzenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao "anotado&idAto=46030

Pc2J
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Conforme explica Hugo de Brito Machado, o justo receio em matéria

tributária consiste cm "urn estado de ameaça permanete, que tern iniclo corn o surgimento da

situação defato que enseja a incidencia da lei, ou outra norma desprovida de vandadejuridica,

e vai ate a prática efetiva da iesao, ou, ern outras palavras, ate a aphcacào da norma

invaiida"3.

Comenta o mesmo Autor que em matéria tributária geralmente nào Sc

cogita de ameaça, no sentido de urn ato anunciador da prática lesiva 4 . Mas no caso

concreto é isso o que se tern, pois a adoçäo pela Impetrante de procedimento diverso

daquele propugnado pela Solução de Consuita será objeto de sançAo, por

descumprimento do entendimento que a AdministraçAo entende correto - mas que é

ilegal -, restando ao Impetrante socorrer-se do presente writ.

Tudo porque, no mérito, é flagrante a ilegalidade do entendirnento da

SoluçAo de Consulta COSIT 354/2007, a qual pretende fazer uma distincAo clue a Lei

Compiementar Mo fez puanto ao ciue no gue se refere ao tratamento tributário das

"contribuicôes vertidas para as entidades de previdencia corn piernentar. destinadas ao

custeio dos pianos de bene/icios de natureza previdenciária" (trecho do art. 69 da LC

109/2001), cujo atcance compreende toda e qualquer contribuiçao vertida a entidade,

seja eta classificada corno normal ou extraordinária, visto que igualmente destinadas e

necessárias ao custcio dos pianos de beneficios.

E o que se passsa a demonstrar.

II. o direito.

Como jã asseverado, a Impetrante é uma EFPC, tendo "por objetivo

principal instituir e executar pianos de beneficios de caraterprevidenciário" (arts. 2° da

LC). Tal comando aiém de ser contemplado na LC 109/2001 também é estabeiccido no

seu Estatuto.

A instituiçäo de urn piano de beneficio depende de autorizaçâo estatal

(art. 6° da LC 109/2001) c sua execução deve obedecer os padrOes fixados pelo órgão

MACHADO, Hugo de Brito. Mandado de seguranca em matdria tributária. Ed. Dialética. So Paulo.
2003. ? ed., pág. 42, 3 0 paragrafo, 2° sentença.

MACHADO, Hugo de Brito. Op. cit., pág. 42, 3 0 paragrafo, parte inicial.
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regulador e flscaiizador, de maneira que, continuamente, possa atender as diretrizes

legais "assegurar transparencia, solvencia, liquidez e equilIbrio economico-financeiro

e autarial" (art. 7° da LC 109/2001).

Sua atividade operacionai consiste, em sIntese, em promover a

constituiçAo das reservas maternáticas, provisöes e fundos de maneira a realizar a

cobertura - segundo critérios atuariais e financeiros estabelecidos pelos OrgAos

reguladores - para honradez dos beneficios assegurados peios pianos de beneficio, 0

que faz por meio da aphcaçAo de tais recursos no mercado financeiro e imobiliario (art.

9° e § 1° da LC), corn flel observância aos critérios estabelecido peia ResoiuçAo do

Conseiho Monetário Nacional n° 3.792, de 24 de setembro de 2009 ("Resoluçao

3.792/2009").

A prograrnaçäo de sua atividade se dá por rneio de urn piano anuai de

custeio, dispondo o art. 18 da LC que "0 pIano de custeio, corn periodicidade minima anual,

estabelecerá a nivel de contribuicao necessário a constituicâo das reservas garantidoras de

beneficios, fundos, provisôes e a cobertura das demais despesas, em conformidade corn os

critérios fixados pelo órgäo regulador e fiscalizador ", significando dizer que este custeio

poderã ser aiterado caso seja identificado, por rneio de anáiise dos resuitados atuariais,

se aferido a sua insustentabihdade para assunçAo dos comprornissos previstos pelos

reguiarnentos dos pianos.

Os § 1° e 2° do mesmo dispositivo prevêem o seguinte:

§ 22 Observados critérios pue preservem o eguilibrio Imnanceiro e
atuarial, o calcuio das reservas técnicas atenderO as pecuilaridades de cada
piano de beneficios e deveré estar espresso em nota técnica atuariai, de
apresentaçdo obrigatOria, inciuindo as hipóteses utiiizadas, que deverfto
guardar relaçao corn as caracterIsticas da massa e da at/v/dade desenvoivida
peio patrocinador ou instituidor.

§ 3°-As reservas técnicas, provisâes efundos de cada piano de beneficios
e os a/give/s a qualguer tituio deverao atender permanentemente a cobertura
intezrai dos compromissos assumidos peio piano de bene ftc/os. ressaivadas
excepcionandades defmnidaspelo órgäo regniador efiscaiizador.

Concatenados os eiernentos centrais, tern-se que as contribuiçOes do

)atrocinador e dos patrocinados serAo estabelecidas anuaimente no patarnar necessário
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para a "constituiçâo dos reservas garanfidoras de beneficios, fundos, provisöes e a coberwra

dos dernais despesas ", sendo revisadas anuaimente, "observados os critdrios que preservern

O equilibria Jmnanceiro e atuarial" bern como "as peculiaridades de coda piano de

beneficios ", devendo "guardar relacao corn as caracterIsticas da rnassa e da atividade

desenvolvida pelo patrocinador", mas sempre de maneira a "atender perrnanenternente a

cobertura integral dos comprornissos assurnidos pelo piano de beneficios". A !ógica ë a de se

manter, a luz dos comprornissos estabeiecidos pelos pianos, o equiiibrio entre o ativo e

o passivo.

Ou seja, a atividade operacional (atividade-rneio) da EFPC, de forma a

viabilizar o pagarnento da prestacAo previdenciária, consiste na gestAo e aplicacao dos

recursos corn o objetivo (atividade-firn) de rnanter a permanente cobertura - em termos

atuariais - dos compromissos assurnidos pelos pianos de beneflcio, sem que ocorra a

descontinuidade das aposentadorias j a ern curso.

Neste contexto, as contribuiçOcs vertidas pelo patrocinado e pelos

patrocinados servern pan promover a atividade da entidade de previdencia

complernentar como urn todo, sendo deterrninado o seu valor segundo os critérios

financeiros e atuariais definidos pelo órgâo regulador, observadas as pecuharidades de

cada piano de beneticios, sern se distanciar das avaliaçOes anuais realizadas peio

profissional de atuária, cujo papel ë essencial para manutençAo da solvéncia e da

liquidez dos pianos.

A distinçâo feita pelo paragrafo Unico do art. 19 da LC 109/2001,

entre contribuiçOes normais e extraordinarias, nào infirma a verdade de que, conforme

prevê categoricamente o caput do mesmo dispositivo, que ambas säo igualmente

"con tribuicoes destinadas a cons! ituiçâo de reservas" e "terão como finalidade o

pagamento de beneficios de caráter previdenciário" e que, portanto, embora a ciéncia

do caráter de pagamento ordinãrio, havera situaçOes em que exigéncias extraordinãrias

serAo exigidas, exciusivarnente para se reconstituir o equilIbrio do piano e, por

consequência, do pagarnento de beneticios.

Ao subdividir as contribuiçOes em normals e extraordinãrias, o

paragrafo ánico do artigo 19 da LC 109/2001, pretendeu apenas reforçar que situaçôes
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adversas poderiam subsistir e que estas necessitariam ser identificadas pelo earáter

obrigatorio mensal e outro de eventualidades no curso da relaçào previdenciária, sem

buscar a efetiva definiçao, conforme seguinte redaçAo:

I - nonnais, aquelas destinadas ao custelo dos beneficios previstos no
respectivo piano; e

II - extraordinárias, aquelas destinadas ao custeio de deficits, serviço
pass ado e outrasfinaildades nâo incluldas no con tribuicào normaL

A propósito deste dispositivo da Lei Compiementar, Wiadimir Novaes

Martinez comenta que, "Verdadeiramente, a norma não define. Prefere ciass(/Icar."5

Sinalizando que se trata de uma classificaçäo de ordem contábil e atuarial, e nAo de

distintas naturezas jurfdicas, sendo ambas igualmente contribuiçoes, tal como atesta o

cap Ut do mesmo dispositivo.

Tal ciassificaçäo, alias, se dá por exclusao, comentando o mesmo

Autor que, "Ndo sendo as normais, o iegislador designa as outras de exiraordinárias"6

e explicando que:

668 - Dferentemente dos normals (mas, em üitima anáiise, ainda
destinadas ao custeio de beneficios), as extraordinárias convergem
para a composiçâo de deficits. A evidencia, trata-se de convencâo e
desinacào de cunho contabii, yorgue, ao final do yrocesso, essas
importáncias prestar-se-do yara 0 yafamento de yrestacöes como as
normais.

Ou seja, pela perspectiva juridica e atuarial, ostentam a mesma

natureza e finalidade: suportar o pagamento dos beneficios previstos nos pianos.

A diferença reside, em termos práticos, em que as contribuiçOes

normals se caracterizam pela sua ordinariedade - sendo as ünicas necessarias dentro de

um contexto ideal, concretizando-se as previsOes econômicas e de desempenho e

observados os limites e critérios fixados peio órgào regulador -, enquanto as

extraordinárias respondem a necessidade de ajuste pontuai das reservas para o fim de

MARTINEZ, Wiadmir Novaes. Comentários a Lei Básica da Previdência Complementar. Editora LTR.
SAo Paulo: 2003, pág. 201, item 660.
6 MARTINEZ, WladmirNovaes. Op. cit., pág. 202, item 665.

Op. cit., pág. 202; grifos editados. it
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recompor o fundo, segundo os critérios atuariais e financeiros estabelecidos peio órgAo

regulador corno garantidores da viabilidade do piano de beneficio.

Descendo an detaihe das causas de urna contribuiçäo extraordinária,

explica Wiadimir Novaes Martinez que:

669— Servico passado é péssirna traduçdo do service past arnericano.
Quer dizer a cobertura de periodos especflcados para cada caso,
espécie deja/a, desernbolso havido corn a .obten cáo de recursos para
cobrir, por exernplo, o perlodo de trabaiho do participante antes da
adrnissão na EFPC.8

A expressão "serviço passado", corn efeito, quer exprirnir o tempo de

trabaiho do empregado antes de sua entrada no fundo de previdéncia, isso porque o

tempo para a aplicacAo das regras contributivas e da capitahzação dos rnontantes

aportados aos pianos, nos moldes da Resoluçäo 3.792/2009, nAo seriarn suficientes para

viabilizar o pagamento de prestacOes vitalicias para aqueles que tiverarn o ingresso

tardio em urn piano previdenciario.

Os caiculos atuariais são projetados ern consonância corn as prernissas

eleitas por cada urn dos pianos adrninistrados pela EFPC, levando-se sempre em

consideração a prevaléncia de urna situação de "normalidade", a qual é traduzida no fato

de que o ingresso do aderente corresponderá a data de seu ingresso no mercado de

trabaiho, alérn de todo o periodo mInirno exigido no reguiarnento do piano para a

forrnação da reserva previdenciária.

0 inverso desta logic; é o de que o ingresso tardio de urn aderente a

urn piano previdenciário, on seja, sern que tenha a consideraçäo de toda a sua trajetória

laboral e tempo mmnirno contributivo para urn piano, traz consigo a obrigatoriedade de

aporte frnanceiro, corn projecão atuarial, para suprir a lacuna do passado que nâo contou

corn devido repasse de contribuiçOes (pessoai e patronai), denorninando-se este

rnovirnento corno "deficit de custeio de serviço passado", o qual tern aita relevância nos

pianos de beneficios que adotarn o regime de beneficio definido.

Op. cit., p45. 202; grifos editados. 	 /
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ye-se, neste contexto retro, que a iegisiaçao previdenciaria que nortela

a previdéncia privada ë taxativa em ordenar urn custeio norma, partindo do pressuposto

que as premissas deltas do pianos estarAo casadas corn o tempo contributivo necessário

A forrnaçAo de reserva no carnpo privado; sendo adrnitida a superveniência de aporte de

valores quando nAo havido o tempo de esforço contributivo pessoai e patronal para que

a reserva de beneficio contenha o obrigatOrio lastro para pagarnento de prestaçAo fütura.

Assim, e aferida a necessidade de custelo de serviço passado, segundo

os critérios estabelecidos peio orgAo regulador, seth exigida a contribuiçâo

extraordinaria, cuja finalidade objetiva nào é outra senAo impiementar urn cronograma

financeiro de aportes extraordinários necessários Para o estabelecirnento de reservas em

patamares adeguados para honrar o pIano de beneficlo.

0 rnesrno criterio de aporte contributivo ocorrera quando da

identificaçAo de deficit, o qual venha a se configurar a insuficiôneia patrimonial do

piano de beneficios para cumprir corn todos os paganientos assumidos com os seus

participantes/assistidos e pensionistas, durante toda a trajetoria previdenciária, segundo

os parãmetros estabeiecidos pelo órgAo regulador na .ResoiuçAo CGPC n o 26, de 29 de

setembro de 2008 ("Resoluçao 26/2008"), que redunde na necessidade de aportes em

carater extraordinario.

A contribuiçfto extraordinária, no contexto aqui enfrentado de deficit

após o ingresso no piano previdenciario, e uma situaçAo que tanto o

participante/assistido/pensionista e o Patrocinador já possuem ciôncia desde a

forrnaiizaçAo do ato voiitivo, porquanto tal situaçào, aiém de constar do art. 21 da LC

109/2001 e da Resolução 26/2008, tarnbém se encontram disciplinadas em todos os

regulamentos dos pianos administrados pela impetrante. A destinaçâo das contribuiçOes

extraordinárias, portanto, visam a garantia do beneficio previdenciário.

0 cenário deficitario e o que, justamente, ocorre agora corn a

Impetrante. Tat cenario, ievou-a a impiantacAo de urn piano de equacionamento de

deficit cm main dc 2016, apos o curnprimento de todo o rito legal exigido para este

propOsito, por força de um deficit acumulado no periodo de 2012 a 2014, relativamente

piano de beneflcios REG/Replan Saidado, tendo sido este subrnetido também ;
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Superintendéncia Nacional de Previdéncia Complementar ("PREVIC"), órgão regulador

e fisealizador das EFPC.

0 valor total equaeionado correspondeu ao montante de R$ 1,9 biihAo

de reals, posiçAo de dezernbro/2014, tendo sido corrigido para dezernbro/2015, dos

quais metade seth suportada pelo patrocinador e a outra metade pelos participantes,

tanto ativos corno assistidos do referido piano, mediante o custelo adicional de 2,78%

a.rn, incidente sobre o benefieio saldado, sendo que o prazo para equacionarnento é de

17,4 anos9.

As causas ensejadoras de urn deficit podem partir de diversas

situaçOes (econômica, financeira, atuarial), cabendo, ainda, a deterrninaçao legal de que

tais circunstâncias sejarn identificadas para que a EFPC possa diligenciar na adoçâo de

rnecanisrnos que, alérn de suprir a insufieiência patrimonial do piano afetado, possam

mitigar novas ocorréncias, mediante estudos técnicos.

As causas que levaram ao deficit no REG/REPLAN Saldado, segundo

consta de seus estudos técnicos, basieamente, foram pautadas nos investirnentos e no

passivo contingencial provenientes das demandas ajuizadas pelos seus

participantes/assistidos, conforme registro que se segue":

A conjuntura econórnica ac/versa enfrentada pelo s/sterna fechado de
previdé nc/a cornpiernentar desde 2008 irnpôs aosfundos de pensào a
convivéncia corn situaçôes de deficit em seus pianos de beneficios por
perlodo rnais prolongado do que cornurnente ocorre. De outro lado, a
iegisiacào vigente estabeiece i/mite Para a existéncia do desequiiIbrio,
ainda que conjuntural, e determina que seja fe/to o equacionarnento.

A FUNCEF adrninistra trés pianos de beneficios: PEG/Replan, nas
rnodandades saidada e ndo saidada, RE/I e Novo Piano.

o REG/Repian, tanto na modalidade saidada quanto na não saidada,
registrou em 2014 o terceiro ano consecutivo de deficit

Corn R$ 40,8 biihöes ern ativos de investirnentos, o REG/Repian
saidado acurnuiou deficit de R$6 biihoes nos üitirnos trés anos. No
rnesrno perlodo, oREG/Repian nào saidado, corn R$ 4,6 bilhoes de
ativos de investirnentos, registrou deficit de R$ 485,9 rniihôes.

Oo	 dados	 podem	 ser	 conferidos	 em	 https://www.funeef.com.br/planos-e-

servicos/equacionamento/abas/o-equacionamento.htm . Acessado em 10.08.2017.

Trecho	 extraldo	 do	 sitio	 https://www.fiincef.com.br/planos-e-

servicos/equacionamento/abas/causas.htm. Acessado em 10.08.2017.

sj
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No REB a rentabiiidade registradafoi de 5,23916, ante a meta de
12,07%. No acurnulado dos ültirnos trés anos, a rentabiildadefoi de
24,04% ante a meta de 39,84%.

0 Novo piano registrou deficit acutnulado nos áitimos trés anos de £5
30.252 mil. Apesar de nao atingir a meta atuariai cm 2014, a cola do
Novo Piano tern sido superior a rentabiiidade dos Fundos de
Investimentos disponiveis no mercado, no médio e longo prazo.

Confira aigurnas this causas dos deficits:

Conjunturo	 Carte/ra de Renda Var/aye!	 Conlenc/oso	 Medidas de adequaçflo
econOrn/ca	 Jurid/co

adversa

Quadra	 No: ültimos trés anos, a	 0 verl/ginoso	 Foram realizadas medidas de prudenc/a e
desfavorável, em carte/rn de renda var/ayel	 cresc/mento do	 reajus/es reals de benefic/os sa/dados. Em

consequéncia	 apresentou rentab//idade 	 prov/s/onamento do	 re!açOo as medidas de prudenciaforam
dos	 acum u/ada negauva de -	 contenc/oso judicial,	 rea/izadas: alteraçOes de Mints (2006.

adversidades do	 15,14% face a meta	 decorrenie de açoes	 2007 e 2009): reduçoo do taxa dejuros
aguda crise	 atuarial de 39,84%para o	 judiciais mov/das	 (2007) e mézodo definanciarnento (2010).
econom/ca	 perlodo.	 par panic/pan/es e	 que representaram em va/ores nom/nais RS

mundial	 .	 .	 assistidos. Em 2014, 	 4.492 mi/hOes. Retirada de L/mite de /dade
ins/a/ada em	 Os nvesumen/os em renda	 essa prov/sfio Se	 (2006) que represernou em va/ores

2008 que afetou	 variave/foram as granites	 aproximou de R$ 1.4 nominais R$ 3.715 mi/hoes.
o desempenho	 resPonsOVeis Pd/I coniraçdo hi/h/Jo, equivalente a

dos pianos de	 dos resullados fl05 u/limos	 quase 25% do deficit ateem re/a c/Jo aos reaj us/es rca's, de 1994

benefic/os.	 anos. Em 2014, a carteira	 atuarial dos pianos.	 ate 2002 nossosparlicipantes ativos e
foi impactada	 assistidos tiveram reajuste salarta/ de
negat/vamente pc/a	 28.26% contra urn crescimenlo do infla c/Jo
rent//ado do F/A Car/c ira 	 no ordern de 104,82% A part/r de 2006.
Al/vail (Vale), que	 ate 2014, med/dos de odequa c/Jo nos
enco/heu 27%, e pe!o	 pianos de beneficios do FUNCEF
invest/menlo em mercado a	 permit/ram que as benefic/osfossem
vista (açOes), que	 cot-rig/dos ac/ma do infla cOo: o reajuste
apresentou retorno negativo	 real acum u/ado de 106,17% ante uma
de 5,25%	 infla coo de 61,200% en/re 2006 e 2015 nos

aposentador/as) o REG/REPLAN
A parucipacflo do FUNCEF 	 Saldado
no FM Carte/ra Al/va 1/,
/astreado par papéL do	 Ao todo as med/dos de adequaçao dos
Vale, baLxou para ItS 5,6	 pianos de beneficios representaram itS
hi/hoes no ava//açOo do	 13,774 hi/hOes em va/ores nominais, que
final do u/i/mo exercIcio.	 atualizados corresponderiam a
Nos ti/limos trés anos 	 aproximadarnente R$ 20 b//hoes.
(2012.2014). as
reava//açOes desse	 Vale ressa/tar que Se a FUNCEF n/Jo

/nyestimenlo sofreram	 I ivesse concedido re aj us/es reals de

reduçOo de quase 40% (R$	 beneficios e ado/ado med/das deprudenc/a

3,7 b//hOes), ao /mpacto,	 hofe n/Jose encontraria em s/tuczcOo de

pr/nc/pa/men/c, decorre do 	 deficit

preço do m/nèrio deferro,
que despencou 63,2% desde
meados de 2011. Entre
2012 e 2014, a ibovespafo/
de -11,89% e a
rentabii/dade do mercado a
v/slafo/ de -5,25% Já a
meta atuar/al do Fundac/Jo
acumu/ada no trién/ofo/ de
39.840/ti
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0 pIano de equacionamento, repise-se, tern o objetivo de rnanter o

equiiibrio do piano de beneficios, ajustando o nivei de contribuiçOes para urn patarnar

que assegure a cobertura permanente dos cornpromissos, segundo os critérios

estabeiecidos pelo órgão reguiador e fiscalizador.

Ocorre que, corno resta evidente, as contribuiçoes - sejarn eias

ordinárias ou extraordinárias - ao cabo do processo de fonnaçâo e gestäo das reservas

rnaternáticas, convergirAo para o fim cornum de eustear/iastrar os pagamentos de

beneficios previdenciarios, destinando-se e concorrendo, pois, para o custeio e

composiçäo das reservas. Nada mais aiém disso!

A Lei Compiernentar n° 109/2001, ao dispor do tratarnento tributário

das contribuiçOes, determina o seguinte:

Art. 69. As con fribuicô€s vertidas para as entidades de previdencia
complementar, destinadas ao custeio dos pianos de beneficios de
natureza previdenciária, sJo dedutIveis yara fins de incidencia de
imposto sobre a renda, nos limites € nas condicoesJIxadas em lei.
(grifo editado)

Mo ha rnargem para düvida, sendo notOrio quc o dispositivo nao faz

diferença entre as contribuiçöes vertidas pelo patrocinador ou pelo patrocinado,

nern entre as contribuiçOes ditas norrnais ou extraordinárias, mesrno porque, repise-se,

gue arnbas se destinam ao custeio dos p ianos de beneficio, repercutindo iguaimente na

cornposicAo das reservas Que darão suporte aos beneficios.

Mo por outro motivo, ao cornentar este dispositivo, Wiadimir Novaes

Martinez descreve corn naturalidade que se trata das "contribuicOes vertidas, normals

cii extraordinárias da patrocinadora ou do participante (LBPC, art 19, I/Il) "a, ou seja,

que aicança a totandade das contribuiçOes vertidas a entidade de previdência

cornpiernentar.

Pensar diferente, seria o mesrno que admitir que urna EFPC teria a

prerrogativa de instituir quaiquer contribuiçAo ou taxa a reveiia da legisiacao corn

destinaçäo distinta senâo a de forrnaçäo de reserva para pagarnento de beneficios.

Op. cit., pág. 692, item 2909.

¶4.
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Destarte, 6 flagrante a ilegalidade da interpretaçAo trazida pela RFB

por meio da SoluçAo de Consulta Cosit n° 354/2017, ao pretender diferenciar as

contribuiçOes extraordinarias das norrnais, principalmente para o efeito de vedar a

aplicacAo da dedutibilidade prevista no art. 69 da LC 109/2001, no que tange a

contribuiçao extraordinária, quando este à!timo dispositivo de modo algurn permite ou

sugere tal distinçào de tratamento, rnas, pelo contrário, cujo texto evidencia o nItido

aleance de todas as eontribuiçOes vertidas para a entidade.

A ernenta da Soluçao de Consulta, corn efeito, sintetiza 0

entendimento de que "As contribuicöes extraordinárias ou seja, aquelas que se destinarn ao

custeio de deficit, serviço passado e outras finalidades não incluidas no contribuicão normal,

as entidades fechadas de previdéncia complementar, não são dedutiveis do base de cálculo do

imposto sabre a renda de pessoafisica

Pereeba-se do inteiro teor da referida SoluçAo de Consulta (doe. 2),

que a análise diz levar em conta nAo apenas o art. 69 da LC 109/2001, corno também o

art. 4° da Lei n° 9.250/1995, no que disciplina a base de cáleulo de incidéncia na

modalidade retençâo na fonte (item 34 da SC):

Art 4°. Na determinaçao do base de cthlculo sujeita a incidência mensal
do imposto de renda poderão ser dedzaidas: (.) V - as contribuicôes
para as entidades de previdencia privada domiciliadas no Pals, cujo
onus ten/ia sido do con tribuinte, destinadas a cust ear bene/icios
corn plementares assemelhados aos do Previdencia Social.

Ocorre que o inteiro teor da Soiuço de Consulta eonclui, apenas de

maneira mais alongada, aquilo que ja se encontrava estampado na sua ementa:

38. Conforrnejth v/sb, o artigo 19 do Lei Complementar n° 109, de
2001 concei/ua, como con tribuicdo normal, a guela cute se destina ao
custeio dos bene/icios. e. coma contribuicao ex/raordinária, a gue se
des//na ao custeio de deficits serviço passado e outrasfinalidades não
incluldas no con tribuicão normal.

39.Ass/rn sendo, pelo principio do es/rita legal/dade em mater/a
tributária ' 6 0 do art. 150 do Constituicão Federal de 1988), entende-
se que as contribuicôes descontadas dos valores pagos a tltulo de
cornplernentação de aposent odor/a, pelas entidadesfechadas de
previdJncia cornplementar, destinadas a custear deficits, ndo podern ser
deduzidas do base de cdlculo do irnposlo sabre a renda de pessoa
fisica. Ta/s con/ribuicOes não tern a mesma nab ureza dos contribuiçoes
norma/s.
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(grifos editados)

Como se percebe, a Soiuçao de Consuita parte da prernissa

equivocada de que contribuiçäo normal se destina ao custelo de beneficio enquanto a

contribuiçAo extraordinária se destina ao custeio de deficit, como se se tratasse de duas

finandades distintas e estanques, desconsiderando que a normalidade de urn piano pode

não ser perene e que o iegisiador quando previu a necessidade de aporte extraordinário

previu a possibilidade de fatos supervenientes, especialrnente aqueles advindos dos

cenários de investirnentos e de passivos contingenciais provocados pela excessiva

judicializacao.

A verdade estampada na iegisiacAo e na realidade dos fatos, conforme

demonstrado acirna, é de que deficit corresponde ao estado de insuficiente custeio dos

beneficios, on seja, uma situaçAo excepcionai que exige a recomposiçAo do equilibrio

atuariai por rneio de contribuiçoes ditas extraordinárias, mas cuja destinaçào é

igualmente o custeio dos beneficios, ate que retornado o equiiibrio do regramento

afetado peio desequiiibrio financeiro, cuja auséncia de diligencias peio administrador

pode o levar a liquidacao extrajudicial.

A Impetrante e o sujeito passivo da obrigacào tributária pertinente ao

Imposto de Renda Retido na Fonte, sendo obrigada por lei a promover o lançarnento por

homoiogaçAo, apurando por conta prOpria o valor do tributo devido, o que passa pela

cotreta determinaflo da base de cálcuio, o que ihe exige a correta e adequada

interpretação da legis!acao tributaria.

Destarte o seu direito liquido e certo de que seja restabeiecida a

iegalidade no que se refere a correta interpretaçäo da Iegislaçao, que deve ser pelo

reconhecimento de que as contribuiçOes vertidas as entidades de previdéncia

cornplementar, sejam normais ou extraordinárias, devern ser deduzidas da .base de

cáiculo sobre a qual incidirá o imposto.

IV. A LIMINAR —0 FUMUS BONI IURIS E 0 PERICUL.UM IN MOFA.

A Impetrante é responsávei pela gestão de pIanos de beneficio que

envoivern mais de 137.000 participantes e rnais de 20.000 assistidos, rea!izando, pois,

4
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milhares de operacOes previdenciárias mensais que se sujeitarn a incidéncia do imposto

em discussao nestes autos, donde se extrai a importâcia de que sejarn adotados critérios

de apuracAo que correspondam a efetiva legalidade.

0 fumus boni Euris, conforme dernonstrado acirna, encontra-se

estampado na literalidade do art. 69 da LC 109/2001, bern corno da evidente falta de

conhecimento, por parte da Soluçao de Consulta guerreada, do funcionarnento das

entidades fechadas de previdencia cornplementar e dos conceitos jurIdicos e atuariais

peculiares a atividade que desenvolvern.

Opericulum in mora reside no injusto e desnecessário agravamento da

carga tributaria que a adoflo do entendimento da SoluçAo de Consulta causará em

relação a situaçAojá penosa de todos os envolvidos, sendo de todo cabIvel e necessaria a

proteçào judicial para afastar tal critério, assim permitindo que a Impetrante adote o

critério que corresponde a efetiva literalidade do art. 69 da LC 109/2001, deste rnodo

irnpedindo que a Autoridade Coatora possa aplicar sançOes a Irnpetrante em razäo da

deduçäo das contribuiçOes extraordinarias da base de calculo do IRRF.

V. 0 pedido.

Ante todo o exposto, requer a Jrnpetrante se digne V. Ext conceder

liminar inaudita altera pars para afastar de imediato a aplicaçäo dos efeitos da SoluçAo

de Consulta Cosit n° 354/2017 ern relaçao a Impetrante, assegurando que na apuracAo

do Imposto de Renda Retido na Fonte haja a regular deduçAo da contribuiçAo

extraordinaria, impedindo que a Autoridade Coatora aplique qualquer sançäo contra a

Irnpetrante ern razâo de tal procedirnento.

Requer, entAo, que seja intirnada a d. Autoridade Coatora para,

querendo, prestar informaçOes.

Requer que, ao final, seja reconhecida a ilegalidade do entendimento

propugnado pela Soluçào de Consulta Cosit n° 354/2017, concedendo-se a ordern

mandarnental para assegurar a dedutibilidade das contribuiçOes extraordinarias na

apuração da base de cálculo do Irnposto de Renda Retido na Fonte, irnpedindo em
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definitivo que a Autoridade Coatora aplique qualquer sançAo a Impetrante em razAo de

tal procedimento.

Dá-se a causa, para efeitos meramente fiscais, o valor de .R$ 1.000,00

(ml! reais).

Termos em que
Pede Deferimento.
Brasilia, 15 de agosto de 2017.

Mflati4ibejS)
	

n° 9.583

20.449

.44tQ QU
Erica ue Oliveira

Documentos anexos:
1. ProcuraçAo, Estatuto e Ato de Posse;
2. Soluçao de Consulta Cosit n° 354/2017.

n° 25.640
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