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RELATÓRIO E VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso administrativo interposto pela servidora aposentada VIRGÍNIA DE
BERREDO GUIMARÃES SOARES de decisão em que indeferido pedido de parcelamento de débito
proveniente de recolhimento a menor de contribuição previdenciária no período de nov/2019 a fev/2020
(id 14050212), no valor atualizado de R$ 2.507,39, em 14/05/2020 (id 13/05/2020).

É o relatório.

JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator

 

VOTO

Requerimento (id 13701952).

Recurso administrativo (id 14050212):
Conforme já informado a este Tribunal, venho dizer que reconheço a dívida relativa à diferença do valor da
contribuição previdenciária descontada a menor em meus proventos por este TRF. Entretanto, solicito que
tal valor seja descontado de forma parcelada (5 parcelas), tendo em vista os compromissos financeiros por
mim assumidos, a atual situação econômica do Brasil, em face da inflação decorrente da pandemia e
ausência de reposição salarial dos servidores do Poder Judiciário Federal. Cumpre ainda ressaltar que a
Receita Federal permite o parcelamento de tributos, consoante normas próprias. Isto posto, solicito que este
requerimento seja recebido em grau de recurso, sendo o mesmo submetido ao Conselho de Administração
desta casa, para deliberação.

 

A servidora reconhece a dívida, no valor atualizado, em 14/05/2020, de R$ 2.507,39.
Requer, todavia, parcelamento em 05 vezes.

A DIPAG opinou (id 14145634):
Trata-se de diferenças de contribuições previdenciárias recolhidas a menor, no período de 13/11/2019 a
fevereiro/2020, no valor de R$ 2.507,37 (dois mil quinhentos e sete reais e trinta e sete centavos) a serem
descontadas da ex-servidora aposentada VIRGÍNIA DE BERREDO GUIMARÃES SOARES, em face da
mudança de entendimento quanto ao início da vigência do artigo 35, inciso I, alínea "a" da Emenda
Constitucional 103/2019, publicada em 13/11/2019, que revogou a regra prevista no § 21 do art. 40 da
Constituição Federal.
Após notificada (13487120) e intimada (13621330), a interessada solicitou o parcelamento do débito,
conforme e-mail requerimento geral 13701952.
Considerando a possibilidade de parcelamento prevista no art. 46 da Lei n. 8.112/90, e observado o § 6º,
incisos I a III, do artigo 8º da IN RFB 1.332/2013, que impõe que o parcelamento deve ser requerido pelo
interessado, e está limitado a 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas e cada parcela não pode ser
inferior ao valor devido em sua competência, conforme explicitado no Parecer Dilep 468/2021 (13444928)
e na Informação Sedea/Secau 12841037, informo a impossibilidade de parcelamento, haja vista a ex-
servidora perceber proventos no valor bruto de R$ 24.700,07 (vinte e quatro mil e setecentos reais e sete
centavos), sendo a parcela mínima permitida pela lei correspondente a R$ 2.470,00 (dois mil
quatrocentos e setenta reais).
Pelo exposto, proponho o encaminhamento do processo à Diretoria-Geral opinando pelo indeferimento do
pedido da ex-servidora.
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...

 

O requerimento administrativo foi indeferido pelo Diretor-Geral (id 14145903):
Em face da Informação DIPAG/SECGP 14145634, INDEFIRO o pedido de parcelamento de débito
previdenciário formulado pela ex-servidora aposentada VIRGÍNIA DE BERREDO GUIMARÃES
SOARES, considerando que a ex-servidora percebe proventos de R$ 24.700,07 (vinte e quatro mil e
setecentos reais e sete centavos), sendo a parcela mínima correspondente a R$ 2.470,00 (dois mil
quatrocentos e setenta reais), nos termos do art. 46 da Lei n. 8.112/90.
AUTORIZO o desconto imediato, em parcela única, na folha de pagamento.
...

 

Dispõe a Lei n. 8.112/1990:
Art. 46. As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, serão previamente
comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no prazo máximo de trinta
dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado.
§ 1º O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a dez por cento da remuneração,
provento ou pensão.
§ 2º Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a
reposição será feita imediatamente, em uma única parcela.
...

 

Se o valor do débito é de R$ 2.507,39 e a parcela mínima de desconto em folha admitida
para a autora é de R$ 2.470,00, o pagamento em única parcela significará quantia quase insignificante
acima desse mínimo.

Nego, por isso, provimento ao recurso administrativo.
JOÃO BATISTA MOREIRA

Desembargador Federal - Relator

Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Desembargador Federal, em
29/11/2022, às 18:11 (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 16549405 e o código CRC 94AAC46A.

SAU/SUL - Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br
0012191-70.2020.4.01.8000 16549405v4

Relatório e Voto 16549405         SEI 0012191-70.2020.4.01.8000 / pg. 2
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EMENTA

SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL APOSENTADA DO TRF1. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO.
PARCELAMENTO. LEI N. 8.112/1990, ART. 46, § 1º. PRESTAÇÃO EM VALOR INFERIOR A
10% (DEZ POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO, PROVENTO OU PENSÃO. INDEFERIMENTO.

1. Trata-se de reposição de diferenças de contribuições previdenciárias recolhidas a menorpor servidora
aposentada deste TRF1, no período de 13/11/2019 a fevereiro/2020, no valor de R$ 2.507,37, em razão da
mudança de entendimento quanto ao início da vigência do artigo 35, I, "a", da Emenda Constitucional n.
103/2019, que revogou a regra do art. 40, § 21, da Constituição.

2. Nos termos do art. 46, § 1º, da Lei n. 8.112/1990, as reposições ou indenizações ao erário poderão ser
objeto de parcelamento, a pedido do interessado, em parcela não inferior ao correspondente a 10% (dez por
cento) da remuneração, do provento ou da pensão.

3. Se o valor do débito a ser reposto é de R$ 2.507,39 e a parcela mínima de desconto na folha da servidora
aposentada é de R$ 2.470,00, via de regra, ela teria direito ao parcelamento em duas vezes, sendo a primeira
no valor da parcela mínima e a segunda, no valor da diferença. Ocorre que a diferença é irrisória (R$ 37,39),
do que se presume irrelevante o parcelamento pretendido.

4. Negado provimento ao recurso administrativo.

ACÓRDÃO

Decide o Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal - 1ª Região, por
maioria, negar provimento ao recurso administrativo, nos termos do voto do relator.

Brasília, 10 de outubro de 2022.

JOÃO BATISTA MOREIRA
Desembargador Federal - Relator

Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Desembargador Federal, em
29/11/2022, às 18:13 (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 16549429 e o código CRC BB276AF4.

SAU/SUL - Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br
0012191-70.2020.4.01.8000 16549429v3

Ementa 16549429         SEI 0012191-70.2020.4.01.8000 / pg. 3


	Relatório e Voto 16549405
	Ementa 16549429

