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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PUBLICAÇÕES JUDICIAIS I - CAPITAL SP
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SAO PAULO

22ª VARA CÍVEL
  
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) Nº 5030647-71.2018.4.03.6100 / 22ª Vara Cível Federal de São Paulo
IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO SANTANDER BANESPA, BANESPREV E CABESP -
AFUBESP Advogados do(a) IMPETRANTE: MARIO DE SOUZA FILHO - SP65315, MARCELO MARCOS ARMELLINI - SP133060
IMPETRADO: DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE PESSOAS FÍSICAS, UNIAO
FEDERAL - FAZENDA NACIONAL  S E N T E N Ç A  Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, para que este
Juízo reconheça o direito liquido e certo de dedutibilidade da incidência do Imposto de Renda das contribuições extraordinárias
dos associados da impetrante, que estão com o contrato de trabalho em vigência, bem como, determinando-se a repetição dos
valores pagos à título do Imposto de Renda Pessoa Física, com a autorização de revisão das declarações de imposto de renda
dos associados da Impetrante, desde o início da vigência da Consulta 354/2017, corrigida monetariamente pela taxa SELIC.
Aduz, em síntese, a ilegalidade da vedação de dedução de imposto de renda sobre as contribuições extraordinárias realizadas ao
fundo de previdência complementar dos associados da entidade impetrante, em razão da norma contida na Solução de Consulta
Cosit n.º 354/2017, da Receita Federal, motivo pelo qual busca o Poder Judiciário para resguardo de seu direito.   O representante
judicial da pessoa jurídica interessada se manifestou, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n.º 12016/2009, Id. 13828548.   A
autoridade impetrada apresentou suas informações, Id. 16562334.   A União Federal interpôs recurso de Agravo de Instrumento
em face do deferimento da liminar, Id. 20343965.   O Ministério Público Federal apresentou seu parecer, pugnando pela
concessão da segurança, Id. 21743110.   É o relatório. Decido.  Inicialmente, afasto a preliminar de ausência de interesse
processual e de legitimidade ativa da Associação para impetração de Mandado de Segurança Coletivo para discutir questões
tributárias, fundamentada na vedação contida no art. 1º, parágrafo único da Lei n. 7.347/85, uma vez que o mandado de
segurança possui expressa previsão constitucional, que não apresenta qualquer vedação nesse sentido, de modo que uma norma
infraconstitucional (Lei n. 7.347/85) não pode se sobrepor à Constituição Federal.   Ademais, também não merece prosperar a
alegação de ilegitimidade ativa da Associação em face da ausência de autorização em relação ao pedido de restituição, já que os
associados autorizaram o ajuizamento da ação, sendo que na hipótese de reconhecimento da não incidência de imposto de renda
sobre as contribuições extraordinárias, a compensação e/ ou restituição dos valores recolhidos indevidamente por parte dos
associados será uma mera consequência da procedência do pedido.   Outrossim, destaco que a Associação dos Funcionários do
Grupo Santander Banespa, Banesprev e Cabesp representa os associados em todo o território nacional, independentemente do
local da sede da Associação, de modo que o alcance das decisões judiciais não pode ser limitado ao âmbito do órgão julgador, ou
seja, apenas a esta Subseção Judiciária.   Por sua vez, o âmbito de abrangência deste Mandado de Segurança se limita aos
contribuintes vinculados à associação impetrante, que tenham domicílio tributário sob a jurisdição administrativa da autoridade
impetrada, no caso o Delegado da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas, sem qualquer limitação
aos filiados associados à época da propositura da demanda, de forma que esta sentença beneficiará inclusive associados que se
filiaram à associação autora após a propositura desta ação.    Ademais, a presente ação alcança todos os associados,
contemporâneos ou não ao ajuizamento da demanda, já que, conforme destacado, não se aplica ao caso dos autos as limitações
e restrições contidas na Lei n.º 7347/85, no quanto se pretende que esta lei limite a plena eficácia da ação de Mandado de
Segurança, prevista no artigo 5º, incisos LXIX e, mais especificamente em relação ao Mandado de Segurança Coletivo, no inciso
LXX desse mesmo artigo da Constituição Federal.    Por fim, também afasto a preliminar quanto à necessidade de apresentação
da relação nominal dos associados, posto que inaplicáveis ao caso dos autos as disposições das Leis 9.494/97, 7.347/85 e
8078/90, uma vez que o Mandado de Segurança Coletivo encontra previsão no artigo 5º, inciso LXX da Constituição Federal,
norma de eficácia plena, que não pode sofrer restrições contidas em norma de hierarquia inferior.    Segundo entendimento
pacificado do E STF e E STJ, ?os sindicatos e as entidades de classe possuem ampla legitimidade ativa ad causam para atuarem
como substitutos processuais, na defesa e direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que
representam?, bem como que é desnecessária autorização individual dos filiados/associados para tal mister (AGRESP nº911288,
6ª T., Rel. Des. Celso Limongi, conv., DJ 07/07/09).   Cito, ainda, os seguintes precedentes:    ?Os precedentes jurisprudenciais
desta eg. Corte vêm decidindo pela legitimidade ativa "ad causam" dos sindicatos para impetrar mandado de segurança coletivo,
em nome de seus filiados, sendo desnecessária autorização expressa ou a relação nominal dos substituídos.? (Resp nº
253607/AL, 2ª Turma, DJ de 09/09/2002, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS).    ?Tem o sindicato legitimidade para
defender os direitos e interesses de seus filiados, prescindindo de autorização destes.? (REsp nº 352737/AL, 1ª Turma, DJ de
18/03/2002, Rel. Min. GARCIA VIEIRA).   Quanto ao mérito, conforme consignado na decisão liminar, no caso em apreço, a
impetrante se insurge contra a impossibilidade de dedução de imposto de renda sobre as contribuições extraordinárias realizadas
ao fundo de previdência complementar dos associados da entidade impetrante, em razão da vedação contida na Solução de
Consulta Cosit n.º 354/2017, da Receita Federal.   Com efeito, a Lei n.º 9250/95 determina:   Art. 4º. Na determinação da base de
cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de renda poderão ser deduzidas:   (...)   V - as contribuições para as entidades de
previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;  (...)   Por sua vez, a Lei Complementar n.º 109/2001, que trata acerca do Regime de
Previdência Complementar estabelece:   Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar,
destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária, são dedutíveis para fins de incidência de imposto
sobre a renda, nos limites e nas condições fixadas em lei.   (...)   No caso dos autos, é possível concluir que as contribuições
realizadas para o fundo de previdência podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda, de modo que a retenção e
recolhimento do imposto de renda somente será realizada no momento da disponibilização da totalidade dos recursos financeiros
ao beneficiário.   Notadamente, a legislação utiliza apenas a expressão ?contribuições?, não fazendo qualquer distinção entre
"contribuições ordinárias" e " contribuições extraordinárias" realizadas de forma compulsória pelos participantes, com vistas a
manter à recomposição do patrimônio do fundo destinado ao pagamento dos benefícios previstos no regime que criou o fundo de
previdência complementar.    Assim, em meu entender, o regime de tributação das contribuições extraordinárias deve seguir a
mesma sistemática legal das contribuições normais, uma vez que ambas se destinam à formação de reservas técnicas, provisões
e fundos, ou sejam, ambas se destinam à formação do fundo destinado ao pagamento dos benefícios previdenciários em favor
dos participantes, aplicando-se, portanto, a tais contribuições a mesma legislação de regência.    Desta feita, entendo pela
ilegalidade da diferenciação de tributação das contribuições efetuadas pelos associados ao fundo de previdência complementar,
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tal como, de forma indevida, dispõe a Solução de Consulta Cosit n.º 354/2017.   Posto isso,   JULGO PROCEDENTE O PEDIDO  ,
confirmando a liminar anteriormente deferida, a fim de autorizar a dedutibilidade, na apuração do imposto de renda pessoa física,
das contribuições extraordinárias ao fundo de previdência complementar efetuadas pelos associados da impetrante, que ainda
estão com o contrato de trabalho em vigência, inclusive daqueles associados que vierem a se filiar, afastando-se a aplicação da
Solução de Consulta n.º 354/2017, devendo a dedução de tais contribuições ocorrer no momento dos resgates e ou do pagamento
de benefícios por parte da fonte pagadora, no caso o Banco Santander S.A. .   Reconheço o direito dos associados da impetrante,
inclusive os que vierem a se associar após a propositura desta ação, à repetição dos valores pagos a maior a título de imposto de
renda pessoa física, o que será apurado através da retificação das declarações de ajuste anual do imposto de renda,
apresentadas após a vigência da Solução de Consulta 354/2017, cujos créditos serão atualizados pela taxa SELIC, até o
momento do pagamento, sem outros acréscimos.    Extingo o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Oficie-se a Secretaria da Vara ao Banco Santander S.A, para o efetivo cumprimento desta sentença,
conforme requerido no id. 29.13.0516.  Custas ?ex lege?.  Honorários advocatícios indevidos.  Sentença sujeita ao duplo grau de
jurisdição.  Publique-se. Intime-se.    São Paulo, 01 de abril de 2020.  TIPO M  22ª VARA CÍVEL FEDERAL - 1ª SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

______________________________________________________________________________


