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Receita Federal considera indedutíveis do IR as 
contribuições extraordinárias a plano de previdência 

complementar – Solução de Consulta COSIT nº 354/2017   
 

A Solução de Consulta nº 354 – COSIT, publicada no Diário Oficial da União de 25/07/2017, trouxe 

um preocupante e totalmente descabido posicionamento da Receita Federal do Brasil quanto ao 

tratamento tributário de contribuições extraordinárias destinadas ao equacionamento de déficits, no 

que se refere à sua dedutibilidade da base de cálculo do imposto de renda.  

A mencionada solução de consulta responde questionamento apresentado por participante 

aposentado, que além das contribuições normais ao plano, previstas no regulamento, passou a 

sofrer desconto em seu benefício também para fazer frente a contribuições extraordinárias, 
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destinadas a equacionar déficit. Com esse desconto, suas contribuições ultrapassam o percentual 

limite de 12% que a legislação tributária impõe à dedutibilidade das contribuições a plano de 

previdência, dos rendimentos tributáveis recebidos por pessoa física. 

Note-se que não é possível identificar o autor da consulta, pois embora seu inteiro teor seja 

publicado no website da Receita Federal do Brasil – RFB, os dados do consulente são omitidos. 

Todavia, acreditamos que não tenha recebido orientação de advogado, dadas algumas imprecisões 

na forma com que os quesitos foram formulados. 

Preocupa, na solução de consulta, o fato de a Receita Federal ter concluído que as contribuições 

extraordinárias não são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, 

especialmente porque o motivo para tal indedutibilidade não seria o fato de seu montante 

ultrapassar 12% do rendimento auferido no ano pelo participante, mas sim o fato de que, no 

entender da RFB, tais contribuições, por terem como objetivo o equacionamento de déficit, não 

seriam “destinadas ao custeio de planos de benefícios de natureza previdenciária”, tal como 

preconizado pelo artigo 69 da Lei Complementar nº 109/2001 e 4º V da Lei nº 9.250/95. 

Esse argumento é, claramente, equivocado, pois ao equacionar déficit, as contribuições 

extraordinárias também estão custeando o benefício previdenciário. São, inclusive, essenciais para 

que o plano tenha solvência e liquidez que lhe possibilitem a continuidade de seu pagamento. Tanto 

isso é verdade que a própria Lei Complementar 109/2001, ao tratar da questão em seu artigo 19, 

classifica as contribuições entre normais e extraordinárias, sendo ambas, conforme o caput daquele 
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dispositivo, destinadas à constituição de reservas que, por sua vez, fazem frente ao pagamento dos 

benefícios devidos pelo plano.  

Mantida essa visão equivocada da RFB/COSIT, além de se gerar prejuízo indevido ao participante, 

que sofrerá tributação sobre renda não auferida, em afronta ao conceito constitucional de renda e ao 

princípio da capacidade contributiva, o racional adotado poderá contaminar o tratamento aplicável 

às contribuições extraordinárias realizadas pelas patrocinadoras dos planos que se encontram em 

situação de déficit, elevando ainda mais o ônus a que são submetidas quando se fazem necessários 

tais aportes. 

Inadmissível que, neste momento em que se discute a reforma previdenciária a qual, certamente, 

demandará dos planos de previdência complementar papel ainda mais relevante do que aquele que 

já desempenham, o fisco venha a lançar tal ameaça sobre o sistema. O que se espera do Estado é 

uma atuação de incentivo à formação de poupança previdenciária e o posicionamento sinalizado por 

meio da referida Solução de Consulta está em total descompasso com essa expectativa.  

Os profissionais de previdência complementar precisam, rapidamente, atuar para a correção do 

equivocado entendimento, antes que ele produza maiores malefícios ao sistema. 

Julia de Menezes Nogueira 

Área Tributária 

jnogueira@santosbevilaqua.com.br 
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Área de Previdência Complementar 

anamariamartin@santosbevilaqua.com.br 
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