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RELATÓRIO 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo 
autor da ação e pela Fazenda Nacional face ao julgado da Turma Nacional de 
Uniformização relativo ao Representativo de Controvérsia relativo ao Tema 171 
(Evento 26, RELVOTO1, Página 1, Evento 38, VOTOVISTA1, Página 1, Evento 
39, VOTO1, Página 1 e Evento 40, ACOR1, Página 1). 

Diz a Fazenda que no julgado recorrido houve contradição, já que a 
tese fixada foi no sentido de que "as contribuições do assistido destinadas as 
saneamento das finanças da entidade fechada de previdência privada podem ser 
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda, mas dentro do limite legalmente 
previsto (atr. 11 da Lei nº 9.532/97)”. 

Já no voto vista do Juiz Federal Bianor Arruda, diz a 
embargante, considerou-se que as contribuições destinadas ao saneamento do 
déficit  da entidade previdenciária não constituiriam valores dedutíveis, não se 
aplicando, portanto, o percentual (12%) previsto noa rt. 11 da Lei nº 9.532/97. 

Como o fundamento do segundo julgado foi incorporado à ementa, 
há entendimentos conflitantes, diz a embargante. Afirma que a "tese fixada deve 
estar clara na ementa, sem possibilidade de gerar dubiedade. Importante frisar que 
se trata de recurso representativo da controvérsia e eventual contradição na ementa 
do julgado pode acarretar na aplicação confusa ou divergente do repetitivo pelos 
juízes federais dos Juizados Especiais Federais". 

Houve ainda, alega a Fazenda, omissão no voto do relator do 
incidente, que considerou que as contribuições extraordinárias podem ser 
deduzidas da base de cálculo até o limite de 12%, quando a redação do art. 11 da 
Lei nº 9.532/97 nada prevê a respeito, pelo que questiona qual seria o fundamento 
legal específico que autorizaria a dedução das contribuições extraordinárias da 
base de cálculo do tributo. 



Diz ainda que, se for o caso de dar interpretação extensiva à referida 
regra do art. 11, houve omissão quanto à aplicação do art. 111 do Código 
Tributário Nacional. 

O autor da ação, por outro lado, alega contradição, pois "ao passo 
que o Relator indica fundamento de segunda instância para referir a ausência de 
acréscimo patrimonial que resultaria na ocorrência do fato gerador do imposto de 
renda, o Dr. Bianor, em seu voto, também sinaliza neste sentido, contudo, ao findar 
sua posição, o Relator afirma que não há como ampliar a hipótese de legal de 
dedução". 

A seguir o embargante adentra pelo mérito do incidente de 
uniformização, afirmando não ter ocorrido fato gerador, dizendo não existir 
"socialização dos prejuízos" relativos ao déficit do plano de previdência, citando 
o julgado recorrido da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul. 

Afirma que houve omissão no que respeita ao princípio da proibição 
do bis in idem, citando novamente o julgado da 5ª Turma Recursal do Rio Grande 
do Sul. 

Por fim, diz que há obscuridade no fato processual de a União, no 
incidente de uniformização, afirmar que as contribuições extraordinárias não 
puderam ser deduzidas da base de cálculo, por ausência de previsão legal, pelo 
que, na verdade seria o caso de dar provimento parcial ao incidente, pois houve 
sucumbência da União nesse ponto. 

É o relatório. Passo ao voto. 

VOTO 

Antes de tudo, não se deve perder de vista o objeto deste processo. 
Ele consta do pedido (Evento 1, INIC2, Página 10); 

... julgar a procedência da ação com a declaração de não incidência do Imposto 
de Renda sobre as contribuições extraordinárias pagas à Fundação Banrisul 
de Seguridade Social que extrapolem o limite dedutível de 12%, pelas razões de 
fato e de direito expostas, sendo repetido o indébito apurado desde o início dos 
pagamentos das aludidas contribuições extraordinárias, a saber, a partir do mês 
de agosto do ano de 2014 

Pois bem, no que respeita aos embargos de declaração da Fazenda 
Nacional, realmente consta da ata de julgamento e da ementa os acréscimos 
dos fundamentos do voto do Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto, o que 
levaria a uma contradição. 



No entanto, a intervenção do revisor para acrescer novo fundamento 
não teve o acompanhamento deste Colegiado Nacional, tendo permanecido como 
manifestação isolada, embora de acordo com a conclusão do voto condutor. 

Assim, os embargos, nesse ponto, merecem acolhimento e, como 
consequência lógica, haverá retificação da ementa, do acórdão e também da ata de 
julgamento, que deverá ser republicada. 

Essa providência pode ser adotada em sede de embargos de 
declaração, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nos ED no RE 
300.256, Relatora Ministra Ellen Gracie, que, se não era exatamente o caso 
presente, presta para embasar a providência ora adotada, a fim de sanar o equívoco 
ocorrido na Sessão de Julgamento de 26/10/2018 (evento 37). 

Quanto à alegação de omissão em relação ao fundamento constante 
do voto do relator, que considerou como dedutível a parcela paga ao fundo de 
pensão para saneamento do déficit, mas até o limite de 12% previsto no art. 11 da 
Lei nº 9.732/97, trata-se de questão afeta à rediscussão da causa, pois os 
fundamentos da adoção desse entendimento estão claros no voto, 
conforme trechos contantes do Evento 26, RELVOTO1, Páginas 13, 14 e 15. 
Além disso, em nenhum trecho do voto do relator há qualquer alusão à 
"interpretação extensiva" do art. 11 da cita lei. O fundamento legal adotado consta 
do voto do relator, conforme Evento 26, RELVOTO1, Página 13, razão pela qual 
não há omissão quanto à aplicação da regra do art. 111 do Código Tributário 
Nacional. 

No que respeita aos embargos interpostos pelo autor da ação, não 
houve contradição no voto do relator quanto à adoção dos conceitos expostos no 
julgado recorrido, da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, pois são de 
conhecimento geral em função do que já foi decidido pela Corte Suprema. 
Naturalmente não foram adotados todos os conceitos lá expostos, já que houve a 
reforma do julgado recorrido, mas tão somente aqueles genéricos, admitidos tanto 
pela doutrina como pela jurisprudência. Não houve contradição nesse ponto e 
os demais argumentos do embargante são típicos de rediscussão da matéria já 
examinada. 

No que tange à alegação de omissão quanto à proibição do bis in 
idem, o objeto do incidente de uniformização, conhecido pela maioria do 
Colegiado, não incluiu essa discussão, tanto que o julgado paradigma 
(REsp 1354409, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN) em nenhum 
momento trata desse tema, limitando-se à discussão e decisão a respeito do limite 
dedutível de 12%.  Tanto que tanto no voto do relator quanto nos dois outros votos-
vista não há menção à proibição do bis in idem. Não houve, por essas razões, 
omissão quanto a esse ponto. 

Por fim, alegou o autor da ação que houve obscuridade quanto ao 
julgado que considerou dedutíveis as contribuições adicionais para e entidade de 



previdência privada, fundamento contrário ao que pretendia a União em seu 
incidente, pelo que este merecerida provimento parcial. 

Ocorre que a União, na petição de incidente, também utilizou esse 
argumento, conforme se vê no Evento 1, PU38, Páginas 7 e 8. Se a União resolveu 
embargar de declaração quanto a essa questão, dizendo não se tratar de parcela 
dedutível nos termos do art. 11 da Lei nº 9.732/97, é de seu alvitre postular o que 
entender de direito, sobre o que, aliás, já foi decidido acima. 

Pelas razões expostas, devem ser acolhidos parcialmente os 
embargos de declaração da União Federal para: 

a) Retificar a ementa do julgado para que passe a ter a seguinte 
redação: 

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. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. 

 

GUILHERME BOLLORINI PEREIRA 

Juiz Federal 
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EMENTA 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR 
AMBAS AS PARTES. REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA RELATIVO AO TEMA 171. IMPOSTO 
DE RENDA SOBRE PARTE DA RENDA DESTINADA AO 
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS. 
OBJETO PRINCIPAL DO INCIDENTE DIZ RESPEITO 
AO LIMITE DE 12% PARA DEDUÇÕES PREVISTO NA 
LEI Nº 9.732/97. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. VOTO 
DO REVISOR NÃO FOI ACOLHIDO PELO COLEGIADO. 
RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO, DA EMENTA E DA ATA 
DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU 
CONTRADIÇÃO NOS DEMAIS PONTOS TRAZIDOS 
PELOS EMBARGANTES. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.  

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, 
acolher parcialmente os embargos de declaração da Fazenda Nacional, nos termos 
do voto do Juiz Relator. 

Brasília, 21 de fevereiro de 2019. 

GUILHERME BOLLORINI PEREIRA 

Juiz Federal 

 

 


