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RÉU: UNIÃO FEDERAL, FAZENDA NACIONAL

 

DECISÃO

 

Cuida-se de ação ordinária ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NA
INDÚSTRIA DE DESTILAÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E

 em face da , objetivando provimento judicial, em sede de pedido de tutela de urgência,OUTROS UNIÃO
para determinar a cessação da incidência de imposto de renda (IR) sobre as parcelas das contribuições
extraordinárias.

Alega, em síntese, que:  busca a cessação de prática equivocada, objeto da exação do imposto dea)
renda mensal e anual apurado sobre as contribuições extraordinárias, que os petroleiros vêm sendo obrigados
a verter ao fundo de Pensão Petros, decorrente de plano de equacionamento do Plano Petros BD;  foib)
instituída uma contribuição compulsória e extraordinária de equacionamento do Plano Petros BD, que teve
seu início em 03/2018, onde se verifica que os participantes do plano estão tendo a incidência da exação
sobre a referida contribuição, o que caracteriza o bis in idem;  todas as contribuições, ordinárias ouc)
extraordinárias, são destinada ao mesmo fundo de pensão que se presta ao pagamento de benefícios aos seus
participantes, conforme preleciona o art. 19 da LC 109/2001.

A análise do pedido de tutela de urgência foi postergada para após a vinda da contestação (id
5611716).

Citada, a União apresentou contestação alegando, em síntese, que:  a previdência privada objetiva,a)
mediante contribuição, auferir renda complementar quando do implemento da aposentadoria ou, ainda,
presta-se como fórmula acumuladora de reservas;  para compreender o funcionamento do modelo deve-seb)
alcançar os conceitos de patrocinador e instituidor; o patrocinador tem por objetivo proporcionar plano de
benefícios de caráter previdenciário para seus empregados ou servidores e, por outro lado, o instituidor que é
a pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial que ofereça plano de benefícios previdenciários
para seus associados e membros;  patrocinadores e instituidores participam do custeio dos planos dec)
benefícios juntamente com os participantes, por forma de disposição legal  o participante é a pessoa física; d)
que tenha aderido aos planos de benefícios oferecidos. O assistido é o participante ou seu beneficiário em
gozo de benefício de prestação continuada, que caracteriza a aposentadoria complementar;  o benefícioe)
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consiste no valor recebido em decorrência da implementação de todas as condições consignadas no
regulamento do respectivo plano de previdência complementar;  os benefícios de prestação continuadaf)
pagos pela EFPC têm natureza previdenciária. No presente caso, o interessado não está disponibilizando
recursos em favor de fundo próprio, indenizando-o, como contrapartida a investimentos que resultam em
prejuízo, que ocorre é o denominada socorro de caixa  há um elemento aleatório que informa o modelo,; g)
isto é, o resgate futuro depende do sucesso do investimento presente, por parte dos gestores do fundo  os; h)
aportes extras tem por objetivo o enfrentamento de prejuízos;  a linha argumentativa da parte contrária temi)
por finalidade a fixação judicial de modalidade de isenção, não prevista em lei;  não há lei de isenção quej)
atenda a pretensão, o que se tem é um mero fato contábil ao qual se pretende plasmar um fato jurídico
absolutamente inexistente  são tributáveis os rendimentos recebidos de entidades fechadas de previdência; k)
privada, a título de complementação de aposentadorias. A norma de exceção (inciso XXXIII do art. 39 do
RIR) não alcança a situação presente;  não há natureza indenizatória em torno dos valores aqui discutidos,l)
portanto deve incidir o imposto de renda.

Foi deferido o pedido de tutela de urgência (id 8763956).

A Fundação PETROBRÁS de Seguridade Social – PETROS apresentou petição para informar que,
para o cumprimento do pedido de tutela de urgência, é necessário que o Sindicato-Autor apresente relação
dos sindicalizados representados com indicação do nome completo e número do CPF de cada filiado, bem
como a dilação de prazo de 60 dias úteis, após o recebimento da relação, para o cumprimento da decisão
proferida (id 12046968);

A PETROBRAS peticionou nos autos requerendo que seja esclarecido os pontos de obscuridade da
decisão proferida, bem como requer a análise da proposta apresentada, que, em suma, atribui a
responsabilidade de cálculo e apuração do IR ao contribuinte, em seu ajuste anual, bem como a Receita
Federal do Brasil a possibilidade de reter parte das restituições que teria correlação com o discutido no juízo
(id 14589461).

A parte autora, por meio de petição, aduz que a PETROBRAS não deu cumprimento a decisão
judicial, bem como traz argumentos insustentáveis para justificar sua omissão (id 14816080).

A União apresentou petição para informar, em síntese, que: a) há óbice ao ingresso da PETROBRAS
no feito na condição de terceira interessada; b) em relação aos beneficiários da decisão judicial, deve abarcar
todos aqueles com filiação ao ente coletivo e que tenha autorizado a representação processual ou pertencem a
categoria, independente de filiação ao sindicato, até o ajuizamento da referida demanda; c) as questões
supervenientes com que se deparou a PETROBRAS ao tentar dar cumprimento à liminar merecem
manifestação do juízo (id 15121094).

Foi proferido despacho para que a parte autora apresentar manifestação acerca da sugestão
apresentada pela PETROBRAS, no tocante à forma de operacionalizar o cumprimento da tutela de urgência
deferida (id 15205954).

É o breve relato. .DECIDO

Por oportuno chamo este feito à ordem para elucidar, bem como fazer especificas alterações, com o
fito de dirimir a controvérsia instalada no tocante ao cumprimento da determinação judicial.

Pontuo que os efeitos desta decisão recaem sobre os sindicalizados, bem como os não sindicalizados,
desde que todos pertencentes às categorias abrangidas pelos Sindicatos-Autores da presente ação. 

Insta salientar que a Constituição de 1988 estabelece, em seu art. 8º, inciso III, a legitimidade
extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos
integrantes da respectiva categoria profissional ou econômica. A jurisprudência pacificou o entendimento de
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que os sindicatos têm ampla legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos direitos individuais e
coletivos das respectivas categorias, atuando como substituto processual nas ações de conhecimento,
liquidações de sentenças e execuções, sem necessidade de autorização individual ou apresentação de

, cf. precedentes do STF e do STJ.relação nominal dos substituídos

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

 

PROCESSO CIVIL. SINDICATO. ART. 8º, III DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE
DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 8º, III da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária
dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou
individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade
extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos
reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição
processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos. Recurso
conhecido e provido.

(RE 210029/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe 16/08/2007)

 

Superado este ponto. Passo a análise da decisão proferida nos autos (id 8763956).

Em relação à decisão dos autos, que deferiu o pedido de tutela de urgência, mantenho a
fundamentação, uma vez que está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal que
decidiu caso análogo. Cito:

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra julgado da Quinta Turma
Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul, assim fundamentado,
na parte que interessa:

(...)

No caso dos autos, discute-se exatamente a hipótese de contribuição

extraordinária cobrada em razão dos déficits apresentados pelo plano, que encontra
previsão também no art. 21 da Lei Complementar 109/2001:

Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será
equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente
entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou
terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência
complementar.

§ 1o O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas,
por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição
adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas
estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.
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§ 2o A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos assistidos, sendo
cabível, nesse caso, a instituição de contribuição adicional para cobertura do
acréscimo ocorrido em razão da revisão do plano.

§ 3o Na hipótese de retorno à entidade dos recursos equivalentes ao déficit
previsto no caput deste artigo, em conseqüência de apuração de responsabilidade
mediante ação judicial ou administrativa, os respectivos valores deverão ser
aplicados necessariamente na redução proporcional das contribuições devidas ao
plano ou em melhoria dos benefícios.

Trata-se, portanto, de quantia que não visa à formação de reserva matemática, mas à
mera recomposição da parcela que foi perdida. Em verdade, configura, por via
transversa, redução temporária do benefício percebido, já que a simples redução de
valores é vedada pelo art. 21, § 2º, da LC 109/2001.

Reforça esse entendimento o fato de a contribuição extraordinária ser descontada na
folha de pagamento do benefício, de modo que o assistido não possui disponibilidade
econômica nem jurídica do numerário.

Por todo o exposto, afigura-se evidente que a quantia paga à Fundação Banrisul de
Seguridade Social a título de contribuição extraordinária instituída em razão de déficit
do plano não configura acréscimo patrimonial, de modo que os contribuintes possuem
direito à dedução do valor correlato da base de cálculo do imposto de renda.

Portanto, o recurso interposto pela parte autora merece provimento, a fim de reformar
a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais para:

(a) declarar a impossibilidade de inclusão na base de cálculo do imposto de
renda das quantias pagas à Fundação Banrisul de Seguridade Social a título
de contribuição extraordinária

instituída em razão de déficit do plano;

(b) condenar a parte ré à restituição do imposto de renda pago sobre essas
quantias, observados a prescrição quinquenal e os limites do pedido.

O indébito deverá ser atualizado pela SELIC, desde a data do recolhimento.

A restituição deverá ocorrer mediante precatório ou requisição de pequeno valor, nos
termos do art. 100 da Constituição da República.

Na liquidação, deverá ser levada em conta a dedução da base de cálculo do imposto
de renda já realizada com base no art. 8º, II, alínea 'e', da Lei 9.250/1995 c/c o art. 11
da Lei 9.532/1997.

Ademais, eventual restituição administrativa, total ou parcial, deverá ser considerada
na fase de cumprimento, consoante a ratio da Súmula 394 do STJ ('É admissível, em
embargos à execução, compensar os valores de imposto de renda retidos
indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual').
(Grifei)

Conclusão
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Desse modo, deve ser dado provimento ao recurso da parte autora, nos termos da
fundamentação”. (...) (grifei)

(STF - RE 1108944, RS – RIO GRANDE DO SUL 5012382-45.20164.01.3400,
Relator Min. Luis Roberto Barroso, data de julgamento: 26/02/2018, data da
publicação: Dje- 040, 02/03/2018).

 

Assim, diante do verossímil direito dos substituídos da parte autora, e diante da posição adotada pelo
STF sobre o tema em caso paradigma, e que ontologicamente tem os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos
do objeto da lide,    a parte conclusiva da decisão id 8763956, de fls 286/291 , e  a substituo pelaREVOGO
decisão abaixo, neste específico ponto:       

“Portanto, 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 incidência do
Imposto de Renda sobre as contribuições extraordinárias instituídas para o equacionamento do Plano
Petros BD, em relação aos substituídos dos autores (ou seja, para toda a categoria que abrange os autores,
sindicalizados ou não).

 

Devido à alteração supracitada, entendo que os questionamentos, em sua maioria, apresentados pela
PETROBRAS (petição id 14589461), restam prejudicados. Ademais, ressalto que questões burocráticas
internas  para executar o cumprimento da liminar sobeja à análise deste juízo, atinente ao objeto dacorporis
lide. Cabendo assim aos executores da determinação da decisão judicial analisar as questões aduzidas a este
juízo.      

No mais, permanecem inalterados os fundamentos jurídicos que embasaram o deferimento da tutela
de urgência.

Diante da alteração na conclusão da decisão liminar, nos termos acima consignados, determino 
, para o efetivo cumprimento destaprazo improrrogável de 30 dias, a partir da intimação desta decisão

liminar, competindo à parte ré, à PETROBRAS, e à PETROS a análise de todos aqueles que serão atingidos
pela decisão, haja vista que os legitimados extraordinários não possuem a informação quanto aos nomes dos
não sindicalizados.  

Desde já advirto que em caso de descumprimento será interposta multa diária, bem como
determinarei o envio das principais peças do processo ao MPF, para manejo da ação penal e da ação de
improbidade administrativa.

Intime-se a PETROBRAS para que informe se deseja integrar a lide na condição de assistente.

Intime-se. Publique-se.
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DIANA WANDERLEI

Juíza Federal Substituta da 5ª Vara SJ/DF.
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