
Opinião legal sobre a dedutibilidade ou não de contribuições extraordinárias vertidas aos planos de 
benefícios previdenciários, na base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. 
 
O presente parecer do escritório de advocacia Castro Barcellos Advogados aborda a questão relacionada 
ao imposto de renda da pessoa física, mais especificamente sobre as contribuições extraordinárias 
destinadas à cobertura de déficit atuarial (equacionamento) poderem ou não ser deduzidas da base de 
cálculo daquele imposto. 
  
A origem da questão remonta a um processo administrativo de Consulta Fiscal tramitado perante a 
Secretaria da Receita Federal. 
  
O processo de Consulta Fiscal foi instaurado a pedido de um participante, pessoa física, no Estado do Rio 
de Janeiro. 
  
Em 06 de Julho de 2017, houve apreciação do Processo Administrativo de Consulta Fiscal por parte da 
Superintendência da 7ª Região Fiscal da Secretaria da Receita Federal. O resultado desta apreciação por 
parte da Secretaria da Receita Federal gerou a chamada “Solução de Consulta Fiscal – COSIT nº 354/17”. 
  
A COSIT nº 354/17, ainda sob vigência, representa o normativo utilizado pela Receita Federal do Brasil 
para dar tratamento no tocante ao imposto de renda da pessoa física no que diz respeito a dedutibilidade 
ou não de contribuições extraordinárias vertidas aos planos de benefícios previdenciários. 
  
O marco legal e regulatório impõe à FAPERS cumprir com as determinações promovidas diretamente pelo 
Estado ou por meio de suas agências reguladoras. 
  
Recai a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) o papel de normatizar e 
fiscalizar as entidades fechadas de previdência complementar conforme determinado no Art. 3º da Lei 
Complementar nº 109 e Art. 2º e 3º da Lei 12.154/09. Todavia, cumpre destacar que a mesma Lei 
Complementar nº 109 faz expressa menção em seus Art. 41 e Art. 64 para que as entidades fechadas de 
previdência complementar se submetam ao controle, fiscalização e normatização da Receita Federal do 
Brasil em matéria tributária. Assim, não teria a FAPERS outra alternativa senão obedecer aos comandos 
editados da Consulta Fiscal COSIT nº 354/17 editado pela Secretaria da Receita Federal. 
  
Por seu turno, a solução COSIT nº 354/17 impede a dedução dos valores vertidos à título de contribuição 
extraordinária para cobertura de déficit atuarial na base de cálculo do imposto de renda da pessoa física.  
 
Cita-se trecho da decisão: 
  
"Constata-se assim que, os rendimentos recebidos de entidades fechadas de previdência privada a título de 
complementação de aposentadoria são tributados, observadas as isenções elencadas no art. 39 do RIR/1999, incisos 
XXXIII (art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com redação dada pela Lei nº 11.052, de 29 
de dezembro de 2004) e XXXIV (art. 6º, inciso XV, da Lei nº 7.713, de 1988, com redação dada pela Lei nº 13.149, 
de 21 de julho de 2015). 
Dessa forma, é de se concluir que, os valores descontados do benefício recebido (complementação de aposentadoria) 
pelos assistidos de entidade fechada de previdência complementar com a finalidade de custeio de déficits 
(contribuições extraordinárias) integram o rendimento bruto para fins tributários, não podendo ser excluídos como se 
fosse parte isenta do rendimento. 
(...) 
Assim sendo, pelo princípio da estrita legalidade em matéria tributária (§ 6º do art. 150 da Constituição Federal de 
1988), entende-se que as contribuições descontadas dos valores pagos a título de complementação de aposentadoria, 
pelas entidades fechadas de previdência complementar, destinadas a custear déficits, não podem ser deduzidas da 
base de cálculo do imposto sobre a renda de pessoa física. Tais contribuições não têm a mesma natureza das 
contribuições normais." 
  
  



Em que pese a decisão acima tenha de ser cumprida pela FAPERS consoante as razões já apresentadas, 
é importante referir que o Castro Barcellos Advogados se sensibiliza com a situação vivenciada pelos 
participantes e assistidos da entidade. E se sensibiliza especialmente pelo fato de, se por um lado a 
entidade deve cumprir a determinação da COSIT nº 354/17, por outro lado o poder judiciário federal vem 
julgando procedente as ações judiciais movidas por participantes irresignados com o entendimento exigido 
pela Secretaria da Receita Federal. 
  
Os resultados das ações judiciais vêm reconhecendo a possibilidade de dedução do valor das contribuições 
extraordinárias para cobertura de déficit atuarial da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. 
As decisões judiciais têm se posicionado no sentido de admitir a dedução dessas contribuições da base de 
cálculo do imposto sobre a renda, limitados ao teto de 12% do rendimento bruto anual do contribuinte, 
pessoa física. 
  
O posicionamento do Judiciário tem levado em conta a tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização 
– TNU, por meio do verbete nº 171, suscitada pela União Federal por meio do processo nº 5008468-
36.2017.4.04.7108, pelo qual se buscava saber se o direito à dedução da base de cálculo do imposto de 
renda das contribuições extraordinárias instituídas em razão de déficit dos planos de entidades de 
previdência privada estaria limitado ao percentual de 12% previsto no art. 11 da Lei n. 9.532/97. 
  
A tese assentada pela TNU, por meio do tema 171/2017, foi a seguinte: 
  
"As contribuições do assistido destinadas ao saneamento das finanças da entidade fechada de previdência 
privada podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto sobre a renda, mas dentro do limite legalmente 
previsto (art. 11 da Lei nº 9.532/97)." 
  
Desde então a discussão judicial com relação à possibilidade de dedução das contribuições extraordinárias 
restou superada, desde que respeitada a limitação de 12% do rendimento bruto anual. Veja-se que as 
decisões atuais se alinham nesse sentindo, conforme exemplo a seguir transcrito: 
  
"Trata-se de recurso interposto pela União contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, 
declarando a inexistência de relação jurídica tributária qualificada pela incidência do imposto de renda sobre 
os valores pagos à PETROS a título de contribuição extraordinária instituída em razão de déficit do plano 
de benefícios que superem o limite dedutível de 12% e condenando a ré à restituição do indébito tributário. 
Em síntese, a União alega que o imposto de renda incide sobre o rendimento bruto auferido, ressalvadas 
as deduções previstas em lei. Assevera que o fato do plano necessitar das contribuições para suprir seu 
déficit não se confunde com a contribuição do participante, tratando-se de relações jurídicas diversas. 
Ainda, aduz que a pretensão de dedução integral das contribuições pagas ao plano de previdência 
complementar dependeria da existência de lei específica, o que não se observa no caso dos autos. 
Razões do voto 
O recurso merece provimento. 
Apreciando em oportunidades anteriores a questão discutida na presente ação, esta Turma Recursal já 
havia consolidado entendimento em sentido favorável à pretensão da parte autora, reconhecendo que "a 
quantia paga a entidade de previdência privada a título de contribuição extraordinária instituída em razão 
de déficit do plano não configura acréscimo patrimonial", razão pela qual "os contribuintes possuem direito 
à dedução dos valores correlatos da base de cálculo do imposto de renda que superem o limite dedutível 
de 12%". Nesse sentido: 
IMPOSTO DE RENDA - ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - PLANO DEFICITÁRIO - 
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE SUPERAM O LIMITE DEDUTÍVEL DE 12% - DEDUÇÃO 
DA BASE DE CÁLCULO 
1. A quantia paga a entidade de previdência privada a título de contribuição extraordinária instituída em 
razão de déficit do plano não configura acréscimo patrimonial. 
2. Os contribuintes possuem direito à dedução dos valores correlatos da base de cálculo do imposto de 
renda que superem o limite dedutível de 12%. 
3. Caso em que, para efeito de liquidação, deve ser considerada 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. 



(RCI 5030913-81.2017.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relatora MÁRCIA VOGEL 
VIDAL DE OLIVEIRA, julgado em 07/03/2018) 
No entanto, em recente julgamento, a Turma Nacional de Uniformização assentou entendimento em sentido 
contrário, concluindo que, no caso, "o Judiciário não pode alterar os limites de dedução previstos em Lei. 
Além disso, mesmo que não fosse o caso de ser dedutível, a parcela extra (adicional) paga a entidade 
privada de previdência constitui mera recomposição do capital em razão do déficit nas reservas destinadas 
aos pagamentos dos respectivos planos previdenciários e, por isso, é fato indiferente ao direito tributário e 
não se incluiria entre os valores dedutíveis". Confira-se: 
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PEDILEF. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. 
CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTIDO PARA SANEAR AS FINANÇAS DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA 
PRIVADA E CONTINUAR A RECEBER INTEGRALMENTE O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 
CONTINUADA. JULGADO TRAZIDO COMO PARADIGMA NÃO REFLETE A JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, ALIÁS, AINDA NÃO ESTÁ SEDIMENTADA 
QUANTO À MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE. SUPERADA A PRELIMINAR, NO 
MÉRITO PRETENDE O AUTOR A REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA 
PELA SUPERAÇÃO DO LIMITE DE DOZE POR CENTO PREVISTO EM LEI PARA AS DEDUÇÕES. A 
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
SÃO FIRMES NO SENTIDO DE QUE O JUDICIÁRIO NÃO PODE ALTERAR OS LIMITES DE DEDUÇÃO 
PREVISTOS EM LEI. ALÉM DISSO, MESMO QUE NÃO FOSSE O CASO DE SER DEDUTÍVEL, A 
PARCELA EXTRA (ADICIONAL) PAGA À ENTIDADE PRIVADA DE PREVIDÊNCIA CONSTITUI MERA 
RECOMPOSIÇÃO DO CAPITAL EM RAZÃO DO DÉFICIT NAS RESERVAS DESTINADAS AOS 
PAGAMENTOS DOS RESPECTIVOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS E, POR ISSO, É FATO 
INDIFERENTE AO DIREITO TRIBUTÁRIO E NÃO SE INCLUIRIA ENTRE OS VALORES DEDUTÍVEIS. 
(TNU, PEDILEF Nº 5008468-36.2017.4.04.7108/RS, Rel. Juiz Federal Guilherme Bollorini Pereira, julgado 
em 26/10/2018) 
Diante do entendimento uniformizado pela TNU, é o caso desta Turma rever sua posição anterior, a fim de, 
pelos fundamentos acima, reconhecer a improcedência da pretensão deduzida pelo autor na presente 
ação." ( 5046043-77.2018.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator GUY VANDERLEY 
MARCUZZO, julgado em 14/02/2019). 
    
Por fim, Castro Barcellos Advogados opina pela boa viabilidade de sucesso de os próprios participantes 
e/ou assistidos, na via de ação judicial, individual ou coletiva, contra a União Federal, reverterem a 
impossibilidade de dedução de contribuições extraordinárias da base de cálculo do imposto de renda da 
pessoa física imposta pela COSIT nº 354/17. 
  
  
Atenciosamente, 
 
Guilherme Castro Barcellos   
OAB/RS 56.630 
  
 


