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Trata-se de requerimento 15213813 do servidor Geraldo Magela Rocha, Matrícula AP-
5103 pertencente ao Quadro de Pessoal desta Seção Judiciária, buscando a restituição dos valores
descontados, a título de PSS sobre a GAS (Gratificação de Atividade de Segurança) de seus proventos, nos
5 (cinco) anos anteriores ao protocolo do pedido, corrigidos monetariamente.

Considerando a Decisão do Conselho de Justiça Federal que respondeu às consultas
realizadas pelos TRFs no sentido de orientar os órgãos integrantes da Justiça Federal para adoção de
procedimentos, quanto à matéria no sentido de que os pedidos de servidores ativos e inativos sobre o
pagamento retroativo deverão ser conduzidos em conformidade com o acórdão CJF 15615609, que pontua,
em síntese, que o ressarcimento deve ser solicitado à Receita Federal, após a realização de cálculo das
quantias a serem ressarcidas a cada servidor, não podendo ser realizado na fonte por esta Seccional e que
as matérias relativas à data de retroação do cálculo das contribuições a serem restituídas, assim como
aquelas relativas ao prazo prescricional aplicável à espécie, devem ser estabelecidas na seara do Poder
Executivo.

 

INDEFIRO o pedido 15213813 do servidor Geraldo Magela Rocha, Matrícula AP-
5103 e Determino ao NucGp a adoção de procedimentos, quanto à matéria com esteio no acórdão CJF
15615609. 

Ao NucGp para as providências necessárias.

Dê-se ciência ao interessado.

À Sesud-Diref para publicar.

 

 
Jucélio Fleury Neto

Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Jucelio Fleury Neto, Diretor do Foro, em 11/05/2022, às
15:53 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 15639869 e o código CRC CC0764B1.
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