
Por que a APEA entrou com uma ação coletiva 
tributária?
Os associados estão pagando as contribuições 
extraordinárias, e desde 2017 a Receita Federal emitiu um 
entendimento de que os valores das contribuições 
extraordinárias são tributáveis e não são dedutíveis.

E as contribuições normais, a denominada taxa 
administrativa?
Essa sempre foi e continua sendo isenta de imposto retido 
na fonte e o valor taxa é dedutível no ajuste anual. No 
exemplo acima, se você ganha R$ 5.000,00 de benefício 
mensal, e paga R$ 200,00 de taxa administrativa, o imposto 
retido na fonte será calculado sobre R$ 4.800,00, e você 
poderá deduzir no ajuste anual R$ 200,00, limitado o valor 
da dedução a 12% do rendimento tributável anual. Paga 
menos imposto todo mês e ainda pode ter uma 
restituição maior no ajuste anual.

INFORMA

O que isso significa?
Significa que, além de pagar o equacionamento, o assistido 
paga imposto de renda sobre o valor equacionado. E que 
além de pagar imposto retido na fonte, não pode 
deduzir o valor das contribuições na declaração de 
ajuste anual.
Ex. Se o seu benefício é de R$ 5.000,00 e você paga R$ 
500,00 de contribuição extraordinária, paga imposto na 
fonte sobre R$ 5.000,00, e esses R$ 500,00 da contribuição 
extraordinária não podem ser deduzidos no ajuste anual.



E o que a APEA está pedindo na ação?
Está pedindo que seja dado às contribuições extraordinárias 
o mesmo benefício que existe para a taxa administrativa, 
com uma diferença, que as contribuições extraordinárias 
possam ser integralmente dedutíveis, ou seja, sem 
limitação de 12%.
Assim, se você recebe R$ 5.000,00 de benefício, com R$ 
500,00 de contribuição extraordinária e R$ 200,00 de taxa 
administrativa, o imposto de renda retido na fonte será 
calculado sobre R$ 4.300,00, e no ajuste anual você poderá 
deduzir integralmente o valor da extraordinária. Usando o 
exemplo acima, no ajuste anual você poderá deduzir R$ 
6.000,00.
E não é só, a APEA está pedindo a devolução de todo 
imposto que foi pago a maior desde o início do 
equacionamento, então a ação terá um efeito para a frente e 
retroativo.

Por que a APEA pediu a liminar para haver o 
depósito do imposto sobre as contribuições 
extraordinárias retido na fonte? Não estou 
pagando do mesmo jeito? Qual o benefício?
O benefício é receber mais rápido no final do 
processo. Sem a liminar o imposto estaria sendo 
remetido para os cofres da União. Depois de 
transitada em julgado a ação, você teria que 
entrar na fila do precatório e da RPV para 
receber. Com o imposto depositado o juiz libera 
por alvará, o dinheiro já está à disposição. 



Mas e se a liminar fosse para parar de pagar, não seria 
melhor para o associado?
Não seria pelo risco de grande prejuízo. Se o valor está 
depositado e a ação é julgada improcedente, o juiz 
encaminha o valor para a Receita e você não paga nada a 
mais. Não existe multa, juros e correção. Se você não paga e 
a ação é julgada improcedente, você teria que pagar tudo de 
uma vez, com juros, correção e multa, que representaria um 
grande transtorno e prejuízo

Por causa da ação eu estou com risco de pagar 
dobrado quando faço minha declaração de ajuste 
anual?
NÃO, NÃO E NÃO! O que está acontecendo é que se você 
seguir cegamente o Demonstrativo de Rendimentos 
enviado pela FUNCEF, chega-se a um valor de 
rendimentos tributáveis maior do que você efetivamente 
recebeu e isso sim pode levar ao pagamento de imposto 
a mais.

Como assim?
Até que haja uma sentença com trânsito em julgado 
declarando o valor das contribuições extraordinárias como 
rendimentos isentos de tributação, eles continuam 
tributáveis, mas as parcelas que tiveram o imposto 
depositado são tributáveis, mas com a exigibilidade desse 
imposto suspensa.
Isso é o que está na lei!!! Artigo 151 do Código Tributário 
Nacional.



Então o que está ocorrendo?
A Funcef lança no demonstrativo anual simplesmente como 
rendimento tributável o valor bruto das 12 parcelas do 
benefício. Vamos ao exemplo: se você recebeu benefício 
mensal bruto de R$ 10.000,00, mas usou R$ 2.000,00 para 
pagar equacionamento, você teve no ano R$ 120.000,00 de 
rendimentos tributáveis. Entretanto, se você está na ação da 
APEA, e em novembro e dezembro de 2020 o imposto que 
incidiu sobre as contribuições extraordinárias foi depositado 
judicialmente, a informação correta deveria ser:
R$ 116.000,00 de rendimentos tributáveis com .......X de 
imposto pago R$ 4.000,00 de rendimentos tributáveis, imposto 
com a exigibilidade suspensa e Y de imposto depositado.
O imposto sobre os R$ 116.000,00 você pagou. O imposto 
sobre os R$ 4.000,00 está depositado por ordem judicial, a 
exigibilidade do imposto sobre esse rendimento está suspensa, 
e existe lugar para declarar isso no programa da Receita.

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 
tributário:
  I - moratória;
 II - o depósito do seu montante integral;”
Não por outra razão, o programa da declaração de 
imposto de renda tem um campo próprio para que se 
declare RENDIMENTOS TRIBUTÁRIOS RECEBIDOS DE PJ 
(IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA).

Parece aceitável que exista a lei dizendo que com o 
depósito há a suspensão, que exista um campo na 
declaração de ajuste anual para lançar o rendimento 
com a exigibilidade do imposto suspensa e o associado 
pague imposto como se não houvesse depositado???

Lógico que não!



Mas como a FUNCEF informou no Demonstrativo de 
Rendimentos?
Usando o exemplo acima, se você seguir o Demonstrativo da 
FUNCEF você estará declarando que recebeu no ano de 2020 
o valor de R$ 120.000,00, e pagou  do IRRF sobre R$ 
116.0000,00. O que ocorre é que aí a Receita cobra no ajuste 
o imposto sobre os R$ 4.000,00.
Observe que o IRRF sobre o valor de R$ 4.000,00 foi calculado 
e lançado em exigibilidade suspensa. 
Note que a tributação de Ajuste anual sobre o Rendimento 
total R$ 120.000,00 está correta , porém lançada em campos 
específicos.

Se eu declarar da forma correta, não vou cair na 
malha, já que eu coloco uma informação e a Funcef 
manda outra?
Provavelmente sim. Mas aí você junta pelo E-CAC os seus 
doze demonstrativos mensais, o seu demonstrativo anual, 
uma cópia da liminar, uma cópia da lista de associados 
comprovando que seu nome está lá, e um texto que 
vamos disponibilizar para a APEA e comprovará que 
recebeu R$ 120.000,00 e que sobre os R$ 116.000,00 você 
pagou. Os R$ 4.000,00 você declarou como tributável, e 
informou que o imposto está depositado por ordem 
judicial. Provará que sua declaração está correta e a 
Receita terá que liberar você da malha. 

Mas a APEA não tem como obrigar a FUNCEF e a RECEITA se 
entenderem?
Essa é a primeira declaração de ajuste onde temos depósito 
judicial para os associados da APEA, a situação para os 
associados surgiu agora, então somente agora podemos levar 
ao conhecimento do Juiz e pedir que intime FUNCEF e RECEITA 
e que ajustem as informações e procedimentos, e o faremos, 
mas provavelmente não haja tempo de solucionar antes do 
encerramento do prazo de entrega da declaração.



E as contribuições extraordinárias e a taxa 
administrativa eu declaro como? Posso deduzir ambas?
Por enquanto as contribuições extraordinárias não são 
dedutíveis, então você deve declarar no campo 
PAGAMENTOS Código 99. Já as taxas administrativas, declare 
como PAGAMENTOS, código 36.

Qual a perspectiva de ganho dessa ação? 
Existem várias ações idênticas no país e a enorme maioria já 
foi julgada procedente. Não  há ainda trânsito em julgado, 
poucas foram julgadas improcedentes, mas essa possibilidade, 
ainda que pequena, existe. Todas estão em fase de recursos e 
temos casos que já tiveram julgamento favorável 
(parcialmente ou integral) em segunda instância.

As orientações têm por objetivo dirimir dúvidas sobre a 
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, mas 
pode haver situações específicas que não temos como 
abranger. Cabe ao contribuinte essa análise.

APEA/SP, COM ASSESSORIA  DO 
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA LBS
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