
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN  (Relator):

Trata-se  de  questão  residual  pertinente  à  decisão  do  Conselho  de  Administração  (7868095),  de
21/03/2019,  que,  à  unanimidade,  decidiu  acolher  o  pedido  de  inclusão  do  magistrado  William
Matheus Fogaça de Moraes no Regime Próprio de Previdência do Servidor Público, nos termos do
voto do Relator.

2.  A  Seção  de  Pagamento/Diretoria  do  Núcleo  da  Seção  Judiciária  de  Minas  Gerais  lançou  a
Informação nº 8600746, quando do ajuste das contribuições pretéritas no cumprimento da referida
decisão do T.R.F. da 1ª Região.

3. O referido magistrado, em sua manifestação (8631895), trouxe as seguintes considerações: “solicito
sejam excluídas a multa e juros moratórios do valor que é de minha responsabilidade (parcela do
segurado),  e  por  consequência,  seja  quitada  a  parcela  de  minha  responsabilidade  com  o  PSS
(R$107.100,34), mediante a utilização do montante contribuído ao Funpresp-JUD (R$ 107.134,38).”.

4. Retornando os autos para a operacionalização do citado acerto, a SEPAG levantou (8639673) a
seguinte questão:

“Aproveitando a oportunidade, lembro que o montante contribuído ao Funpresp-Jud será devolvido
corrigido pela rentabilidade do plano. Assim, sugiro que seja decidida de ofício sobre a destinação do
valor referente à rentabilidade: se creditada ao magistrado, ou se compensada com o débito total do
PSS.”.

5. Assim, a Diretoria do Foro da SJMG submeteu (8749856) o presente ao T.R.F. da 1ª Região a que
fossem esclarecidos os seguintes pontos: 1) juros e multa - previstos na Lei n. 10.887, art. 8º-A, que
poderão alcançar o período em que o magistrado, por imposição administrativa, estava impedido de
contribuir para o PSS sobre a totalidade da base de contribuição; e 2) rentabilidade do montante
contribuído ao Funpresp-Jud, a quem se destina o valor referente.

6. Em Despacho (9016656) o E. Presidente desta Corte fez-me a conclusão dos autos.

É o relatório.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
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V O T O

PROCESSO  ADMINISTRATIVO.  REGIME  DE  PREVIDÊNCIA.
DECISÃO  DO  CONSELHO  DE  ADMINISTRAÇÃO.
ENQUADRAMENTO  REQUERENTE  NO  REGIME  PRÓPRIO.
APLICAÇÃO.  DÚVIDAS DA UNIDADE DE PAGAMENTO DA
DIRETORIA  DO  FORO.  ACRÉSCIMOS  PELO  ERÁRIO  ATÉ
NOTIFICAÇÃO  DO  ADMINISTRADO  PARA  EXERCÍCIO  DA
OPÇÃO. JUROS E MULTA DA PARCELA DO SEGURADO PELA
ADMINISTRAÇÃO.  DESTINAÇÃO  VALOR  DA
RENTABILIDADE  DO  MONTANTE  DA  PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR AO REQUERENTE. CONSULTA A QUE SE
PROPÔS SOLUÇÃO.

I  –  Decisão  do  Conselho  de  Administração,  sobre  inclusão  de
magistrado no Regime Próprio de Previdência do Servidor Público,
suscitou dúvidas na unidade de pagamento da Diretoria do Foro da
SJMG: 1) a quem cabe suportar os juros e multa do período de não
recolhimento da contribuição para o PSS; e 2) qual a destinação do
valor  referente  à  rentabilidade  do  montante  contribuído  ao
Funpresp-Jud.

II  – O magistrado teve a posse e exercício em 04/11/2016, quando
solicitara seu enquadramento no antigo regime próprio de previdência
social, o qual, inicialmente, foi negado pelo Tribunal.

III – Apreendo que o fato do não recolhimento das contribuições nos
prazos  previstos  foi  apenas  por  conta  do  tempo  necessário  à
apreciação da questão pelo Poder Judiciário, a quem coube decidi-la
de forma justa e adequada.

IV – Não há falar em descumprimento de prazo de que trata a Lei nº
10.887/2004,  art.  8º-A,  §2º,  inciso  I,  portanto,  que  suscite  a
responsabilidade de dirigente ou ordenador de despesas, menos ainda
do administrado, em que pese ensejar a aplicação dos acréscimos de
mora previstos para os tributos federais.

V- Esses acréscimos devem ser suportados pelo erário até a data em
que o administrado for notificado para exercer o seu direito de opção,
recaindo sobre o que permanecer no Regime Próprio a obrigação de
pagar unicamente o valor nominal da diferença entre as contribuições
devidas e as contribuições recolhidas.

VI – À Administração, ao deixar de cumprir tal obrigação acessória,
os  encargos  decorrentes  se  tornaram  obrigação  principal,  Lei  nº
5.172/1966, art. 113.

VII – Na mesma linha é a inteligência do julgado da Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.112.114/SP.

VIII – O débito do PSS relativo à parcela total do Patronal mais os
juros  e  multa  da parcela  do  Segurado  devem ser  suportados pela
Administração e a diferença sem acréscimos do Segurado seja arcada
pelo Requerente.

IX - Quanto ao crédito - montante retido e recolhido ao Funpresp-Jud,
o  total  das  parcelas  relativas  ao  Patronal  mais  seus  possíveis
rendimentos  cabem  à  Administração  e  o  total  das  parcelas  -
patrocinado e facultativo – destina-se ao Participante, incluindo-se as
importâncias  dos seus rendimentos,  arts.  1.282 e 1.284 do Código
Civil.

X  -  Esse  entendimento  afasta  prejuízo  à  segurança  jurídica,  à
previsibilidade e à legítima confiança na Administração, bem como
são respeitados os atos praticados com os seus efeitos.

XI  –  A  Administração  Pública  obedece  aos  princípios da
razoabilidade,  proporcionalidade,  segurança  jurídica  e  propicia
adequado grau de certeza e segurança aos direitos dos administrados.
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XII – Conclusão: a) até a data em que o administrado for notificado
para exercer o seu direito de opção, o débito do PSS relativo à parcela
total do Patronal mais os juros e multa da parcela do Segurado devem
ser suportados pela Administração e a diferença de contribuição do
Segurado sem juros e multa pelo Requerente; e b) quanto ao crédito -
montante  retido  e  recolhido  ao  Funpresp-Jud,  o  valor  total  das
parcelas relativas ao Patronal mais seus possíveis rendimentos cabem
à  Administração  e  o  valor  total  das  parcelas  -  patrocinado  e
facultativo – deve-se destinar  ao Participante,  incluindo-se os seus
rendimentos.

XIII – Fundamento: Lei nº 10.887/2004, art. 8º-A, §2º, inciso I, Lei nº
5.172/1966,  art.  113,  Código  Civil,  arts.  1.282  e  1.284,  Lei  nº
9.784/1999, caput, art. 2º, inciso IX, art. 48, caput, e jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.

XIV – Solução da consulta nos termos do item XII retro.

O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN  (Relator):

Cuida-se da decisão do Conselho de Administração (7868095), de 21/03/2019, que acolheu o pedido de
inclusão de magistrado no Regime Próprio de Previdência do Servidor Público, cujo cumprimento pela
unidade de pagamento da Diretoria do Foro da SJMG, quando do ajuste das contribuições pretéritas,
suscitou  as  seguintes  dúvidas:  1)  a  quem  cabe  suportar  os  juros  e  multa  do  período  de  não
recolhimento da contribuição para o PSS; e 2) qual a destinação do valor referente à rentabilidade do
montante contribuído ao Funpresp-Jud.

2. Compulsando os  autos,  observa-se  que o  magistrado teve  a  posse e  exercício  em 04/11/2016,
conforme a Informação (3171420) da Assessoria de Assuntos da Magistratura, quando solicitara seu
enquadramento no antigo regime próprio  de previdência social  em 20/11/2016 (3144999),  o  qual,
inicialmente, foi negado pelo Tribunal.

3. Reconhecido posteriormente  esse direito  na aludida decisão do E.  Conselho  de Administração,
apreendo que o fato do não recolhimento das contribuições nos prazos previstos foi apenas por conta do
tempo necessário ao apreço da questão pelo Poder Judiciário, a quem coube decidi-la de forma justa e
adequada.

4.  Em  sendo  assim,  quanto  ao  recolhimento  dessas  contribuições,  não  há  que  se  falar  em
descumprimento de prazo de que trata a Lei nº 10.887/2004, art. 8º-A, §2º, inciso I,  portanto, que
suscite a responsabilidade de dirigente ou ordenador de despesas, menos ainda do administrado, em que
pese ensejar a elas a aplicação dos acréscimos de mora previstos para os tributos federais.

5. Nessa esteira, a meu ver, esses acréscimos devem ser suportados pelo erário até a data em que o
administrado  for  notificado  para  exercer  o  seu  direito  de  opção,  recaindo  sobre  aquele  que
permanecer no Regime Próprio a obrigação de pagar unicamente o valor nominal da diferença entre as
contribuições devidas e as contribuições recolhidas.

6. Pois quando a Administração deixou de cumprir tal obrigação acessória os encargos decorrentes se
tornaram obrigação principal, na exegese da Lei nº 5.172/1966, art. 113, reproduzido abaixo, verbis:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
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§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária.” (Grifo nosso)

7. Ainda em relação aos acréscimos supracitados, os quais devem ser suportados pela Administração, na
mesma linha é a inteligência do julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,  Recurso
Especial nº 1.112.114/SP da relatoria do E. Ministro Arnaldo Esteves Lima, transcrito na ementa abaixo,
in verbis:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA  REPETITIVA.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL. FATOR  DE  ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA – FAM. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
NOMINALMENTE  CONFESSADO  PELA  ADMINISTRAÇÃO.  RECURSO CONHECIDO  E
PARCIALMENTE PROVIDO.”

8. Nessa perspectiva, entendo que o débito do PSS relativo à parcela total do Patronal mais os juros e
multa da parcela do Segurado devem ser suportados pela Administração e a diferença do Segurado seja
padecida pelo Requerente.

9. E, de outro lado, quanto ao crédito - montante retido e recolhido ao Funpresp-Jud, alcanço que o
total das parcelas relativas ao Patronal mais seus possíveis rendimentos cabem à Administração e, a
outra parte, o total das parcelas - patrocinado e facultativo – destina-se ao Participante, incluindo-se as
importâncias dos seus rendimentos, a teor dos arts. 1.282 e 1.284 do Código Civil.

10. Assim,  esse  entendimento  afasta  prejuízo  à  segurança jurídica,  à  previsibilidade  e  à  legítima
confiança na Administração, de modo a serem respeitados os atos praticados com os seus efeitos.

11. Outrossim, a Lei nº 9.784/1999, caput, art. 2º, inciso IX, estabelece para a Administração Pública
obedecer, dentre outros, aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, e, de
forma simples, propiciar adequado grau de certeza e segurança aos direitos dos administrados.

12. Portanto, concluo o seguinte, à vista da manifestação do Requerente e da Decisão da Diretoria do
Foro da SJMG que conduziu as dúvidas técnicas colocadas quando do cumprimento da decisão do eg.
Conselho de Administração, com fulcro na Lei  nº 10.887/2004, art.  8º-A, §2º,  inciso I,  na Lei  nº
5.172/1966, art. 113, no Código Civil, arts. 1.282 e 1.284, na Lei nº 9.784/1999, caput, art. 2º, inciso
IX, art. 48, caput, e na citada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

a) até a data em que o administrado for notificado para exercer o seu direito de opção, o débito do
PSS relativo  à  parcela  total  do  Patronal  mais  os  juros e  multa  da  parcela  do  Segurado  devem ser
suportados pela Administração e a diferença de contribuição do Segurado sem juros e multa seja arcada
pelo Requerente; e

b)  quanto ao crédito -  montante retido e recolhido ao Funpresp-Jud,  o  valor  total  das  parcelas
relativas ao Patronal mais seus possíveis rendimentos cabem à Administração e, a outra parte, o valor total
das parcelas - patrocinado e facultativo – deve-se destinar ao Participante, incluindo-se as importâncias
dos seus rendimentos.

Consulta que proponho seja solucionada nos termos do item 12 retro.

É como voto.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

Relator

Documento assinado eletronicamente por Jirair Aram Meguerian , Desembargador Federal, em
03/03/2020, às 17:59 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 9809821 e o código CRC 36FC4752.
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