
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

O  objeto  do  requerimento  PAe  2960694  envolve  execução  da  folha  de  pagamentos,
Ordenação de Despesas, da atribuição do Diretor-Geral razão pela qual passo ao seu exame.

Pretende a servidora Queila Maria Mendonça França van Dongen, Técnica Judiciária,
matrícula TR 22903, que os valores relativos ao que seria devido ao PSS, no período compreendido entre
01/01/2007 a 30/06/2007, quando esteve em gozo de Licença para Tratar de Assuntos Particulares, sejam
descontados em seus vencimentos e repassados ao INSS.

Como bem asseverado pela Dilep (PAe 3422950), os §§ 3º e 4º do art.  183 da Lei nº
8.112/90, permitem "ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração a manutenção da vinculação ao
regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público, mediante o recolhimento mensal da respectiva
contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, incidente sobre a remuneração
total do cargo a que faz jus no exercício de suas atribuições, computando-se, para esse efeito, inclusive, as
vantagens pessoais", desde que o faça "até o segundo dia útil após a data do pagamento das remunerações
dos servidores públicos, aplicando-se os procedimentos de cobrança e execução dos tributos federais
quando não recolhidas na data de vencimento”. Ou seja, toda a ação independe da intervenção de seu órgão
de vinculação.

Verifica-se,  portanto,  que  o  recolhimento  deveria  ter  se  dado  mensalmente  por  ato
exclusivo da servidora,  o  que não ocorreu.  Nestes casos, a Secretaria da Receita Federal,  por  meio da
Solução de Consulta 13/Cosit/2014, assim decidiu, verbis:

 

"SERVIDOR  PÚBLICO.  UNIÃO.  FUNDAÇÕES.
AUTARQUIAS.  SEGURIDADE  SOCIAL.
 CONTRIBUIÇÃO.   CPSS.   ATRASO.  LICENÇA.
ASSUNTOS  PARTICULARES.  QUITAÇÃO.  OPÇÃO.
MORA. JUROS. MULTA.

O servidor público ocupante de cargo efetivo pode optar
pela quitação de contribuição para o Plano de Seguridade
Social do Servidor (CPSS) em atraso, referente a período de
apuração em que esteve licenciado para tratar de assuntos
particulares,  calculada sobre  a mesma base e  no mesmo
percentual  devido  pelos  servidores  ativos,  desde  que
acresça, ao principal da dívida, juros de mora e multa de
mora previstos para a cobrança e a execução de tributos
federais.

Nessas condições, a União e as suas autarquias e fundações
estão autorizadas a recolher, sem acréscimos moratórios, a
CPSS correspondente à cota patronal, até o décimo dia útil
do mês posterior àquele em que o órgão ou entidade foi
informado(a)  do  recolhimento  mensal  da  CPSS,  pelo
servidor optante pela manutenção de seu vínculo ao Plano
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de Seguridade do Servidor Público (PSS).

Dispositivos Legais : Lei nº 8.112, de 1990, art. 183; Lei nº
10.887, de 2004, art. 8º; IN RFB nº 1.332, de 2013, arts. 7º,
16 e 17."

 

Assim, cabe à interessada dirigir-se diretamente ao órgão do INSS para que promova os
recolhimentos das parcelas que deseja ajustar e após, comunicar a esta Corte que terá "até o décimo dia útil
do mês posterior àquele em que (...) foi informada" para recolher a cota patronal sem acréscimos moratórios.

Em face do exposto, INDEFIRO o pedido.

Publique-se.

Comunique-se à interessada.

 

WÂNIA MARÍTIÇA ARAÚJO VIEIRA
Diretora Geral em exercício

Documento assinado eletronicamente por Wânia Marítiça Araújo Vieira , Diretor(a)-Geral da
Secretaria em exercício, em 17/01/2017, às 16:44 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3434285 e o código CRC C5F4F5BE.
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