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                                    I N F O R M E   J U R Í D I C O 

 

NÃO INCIDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O BENEFÍCIO ESPECIAL, DIZ 

RECEITA 

20 de fevereiro de 2019 – Consultor Jurídico 

 

Não incide contribuição previdenciária sobre o benefício especial previsto na 

Lei n. 12.618/12. O entendimento é da Receita Federal que respondeu a uma consulta 

feita pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais (Unafisco). 

Segundo a solução de consulta publicada nesta segunda-feira (18/2) no Diário 

Oficial da União, o benefício especial permite caracterizá-lo como benefício estatutário de 

natureza compensatória, não podendo ser classificado como de natureza previdenciária. 

"O benefício especial não pode ser considerado ou equiparado a provento de 

aposentadoria ou pensão, para fins de aplicação da legislação de custeio previdenciário, 

não se encontrando sujeito à incidência da Contribuição para o Plano de Seguridade Social 

do Servidor", diz a solução de consulta. 

Na consulta, a Unafisco apresentou um parecer encomendado ao jurista 

Gilson Dipp demonstrando que não deve incidir contribuição previdenciária sobre o 

benefício especial previsto na Lei n. 12.618/2012. O parecer, segundo a Unafisco, também 

colaborou para que a Advocacia-Geral da União consolidasse entendimento favorável ao 

servidores. 

Seguindo o entendimento da AGU, a quem compete fixar a interpretação das 

leis no âmbito da Administração Federal, a Receita Federal publicou a solução de consulta 

confirmando que não incide contribuição previdenciária sobre o benefício especial 

previsto na Lei n. 12.618/12. 

Fonte: Revista Consultor Jurídico 
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DECISÃO: PENSÃO POR MORTE É REGIDA PELA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO 

INSTITUIDOR 

6 de março de 2019 - Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1)  

 

Não faz jus o postulante ao benefício de pensão por morte rural, porquanto 

inexistente a sua condição de dependente de acordo com a lei vigente à época do 

falecimento da pretensa instituidora. Com esse entendimento, a Câmara Regional 

Previdenciária da Bahia (CRP/BA) deu provimento ao recurso do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) contra a sentença que concedeu o benefício de pensão por morte ao 

marido de uma segurada da Previdência Social. Em seu recurso de apelação, o INSS 

requereu a reforma do julgado. 

Ao analisar o caso, o relator, juiz federal convocado Valter Leonel Coelho 

Seixas, explicou que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

e da própria Câmara, para a concessão do benefício de pensão por morte aplica-se a 

legislação vigente ao tempo do óbito da instituidora: 

 

“Tendo em vista que o falecimento da esposa do autor ocorreu em 

27/fevereiro/1984, aplicam-se os preceitos da Lei Complementar nº 

11/1971 (que instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural - 

Prorural), com alterações introduzidas pela LC 16/1973 (v. art.5º), 

regulamentadas pelo Decreto nº 83.080/1979. Nessa conformidade, 

apenas eram considerados dependentes do trabalhador rural a 

esposa/companheira ou o marido inválido (dependência decorrente do 

matrimônio ou união estável)”, afirmou o magistrado. 

 

Segundo o relator, como não ficou demonstrado nos autos que a falecida 

figurava como chefe ou arrimo de família, e nem que o autor fosse inválido à época do 

óbito da companheira, não há como reconhecer o direito vindicado na ação. 

Diante do exposto, a Câmara, por unanimidade, deu provimento à apelação do 

INSS, nos termos do voto do relator. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. 
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DECISÃO: CONCEDIDA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA À PORTADORA DE PSICOSE 

INESPECÍFICA 

21 de fevereiro de 2019 - Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1)  

 

A 7ª Turma do TRF da 1ª Região deu provimento parcial à apelação interposta 

pela autora, portadora de psicose não orgânica especificada, contra a decisão proferida 

pelo Juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que julgou improcedente 

pedido de reconhecimento de direito à isenção e restituição de Imposto de renda. 

A apelante alegou que a documentação acostada aos autos demonstra que ela 

foi acometida de psicose inespecífica de caráter incurável, em agosto de 2002, tendo sido 

submetido à curatela e desde então está em tratamento, devendo ter direito à isenção do 

imposto de renda, nos termos da Súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

O relator, desembargador federal José Amilcar Machado, citou a redação da 

Lei nº 7.713/88 para justificar seu voto. “A redação do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 

concede isenção aos proventos de reforma ou aposentadoria e a Fazenda alega que o 

dispositivo não alberga a situação da autora, porque não comprovada a condição de ser a 

autora portadora de incapacidade definitiva”, sustentou: 

 

 “Cumpre ressaltar, inicialmente, que no caso concreto, a documentação 

acostada aos autos demonstra que a autora foi acometida de psicose 

inespecífica, de caráter incurável, desde agosto de 2002, tendo sido 

submetida desde então a tratamento e submetida à curatela por sua 

irmã de criação, assegurando-lhe a isenção do imposto de renda, nos 

termos da Súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça. A norma legal, 

como visto, já prevê a isenção para os rendimentos percebidos pelas 

pessoas físicas, decorrentes de aposentadoria e/ou afastamento para 

tratamento da doença grave”, destacou. 

 

“Dou parcial provimento à apelação para, reconhecendo a isenção 

pretendida a partir do conhecimento da doença e, observando a 

prescrição quinquenal, assegurar o direito à restituição de valores 

indevidamente descontados nos vencimentos da autora, a título de 
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imposto de renda, conforme se apurar em liquidação de sentença, 

observada a correção monetária e juros previstos no Manual de Cálculos 

da Justiça Federal, condenando a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico 

obtido”, finalizou.Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. 

 

DECISÃO: SERVIDOR EM DESVIO DE FUNÇÃO DEVE RECEBER DIFERENÇAS 

REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

06 de março de 2019 - Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1) 

 

A 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) reconheceu o 

direto de uma servidora da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) receber as diferenças 

remuneratórias existentes entre o cargo de Agente de Serviços Complementares e o cargo 

de Técnico em Assuntos Educacionais, durante o período em que se encontrou em desvio 

de função. 

Em seu recurso contra a sentença do Juízo da 9ª Vara da Seção Judiciária do 

Distrito Federal, a Funasa alegou a inexistência do desvio de função, pois o exercício 

eventual e emergencial de funções que não inerentes aos seus cargos não é suficiente 

para gerar direito ao reenquadramento ou mesmo percepção da diferenças de 

vencimentos. 

Ao analisar o caso, a relatora, desembargadora federal Gilda Sigmaringa 

Seixas, explicou que o desvio de função não é reconhecido como forma de provimento, 

originário ou derivado, em cargo público (CF, art. 37, II). No entanto, a jurisprudência tem 

assegurado aos servidores que, comprovadamente, experimentam tal situação o 

pagamento relativo às diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função, 

enquanto este perdurar. 

Segundo a magistrada, no caso específico dos autos, “restou demonstrado 

pela oitiva das testemunhas e pelos documentos que acompanham o feito que a parte 
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autora exerce desde 2005 atribuições típicas do cargo de Técnico em Assuntos 

Educacionais, uma vez que passou a supervisionar trabalhos de educação sanitária 

desenvolvidos pela Funasa em diversas regiões do país, atuando muitas vezes como 

coordenadora dos eventos realizados com esse propósito, tendo sido, inclusive, substituta 

da Coordenadora do Setor de Educação em Saúde em determinados períodos. 

 

 “Remanescendo inconteste que a parte autora, mesmo considerada a 

disparidade dos cargos, apesar de ser Agente de Serviços 

Complementares, exerce as funções de Técnico em Assuntos 

Educacionais, laborando em desvio de função, correto o pagamento da 

diferença remuneratória existente entre os cargos, bem como seus 

reflexos”, concluiu a relatora. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. 

 

MUDANÇAS NAS REGRAS PARA CESSÃO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

22 de fevereiro de 2019 - Núcleo de Direito Administrativo do Torreão Braz Advogados 

 

Recentemente, o Decreto n. 9.707, de 11 de fevereiro de 2019, promoveu 

algumas mudanças nas regras para cessão e requisição de pessoal, alterando o Decreto n. 

9.144/2017, que regulamenta o tema. As alterações passam a valer para mais de 200 

órgãos do Sistema de Pessoal Civil (SIPEC), no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta. 

A cessão é instrumentalizada por ato administrativo que autoriza o exercício 

funcional de servidores públicos em órgãos (ou entidades) diversos daqueles de origem 

(investidura inicial). O Decreto n. 9.707/2019 alterou, principalmente, normas relativas ao 

reembolso, à expedição do ato de cessão e, também, mudou a competência para a 

regulamentação de normas complementares. 

Quanto às regras de reembolso, as gratificações concedidas pelo órgão 

cedente incluem-se, agora, na categoria de “parcelas reembolsáveis” independentemente 

da denominação adotada para tais rubricas (art. 11, II, do Decreto n. 9.144/2017). Vale 
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lembrar que, além das gratificações em geral, já estavam sujeitas a reembolso quaisquer 

verbas ou vantagens pessoais incorporadas à remuneração do servidor, salvo aquelas de 

natureza indenizatória. 

Ainda sobre o reembolso, outra mudança importante é que, para autorizar 

“cessões que impliquem reembolso”, foi unificada para o nível 4 a exigência mínima de 

graduação no cargo do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), nos termos do 

art. 15 do Decreto n. 9.144/2017, com redação alterada pelo Decreto n. 9.707/2019. 

Também houve mudanças em relação ao próprio ato de cessão. Agora, na 

hipótese de o agente público cedido ser nomeado para exercício de cargo em comissão ou 

função de confiança diverso daquele que ensejou o ato originário, não será necessário 

expedir novo ato de cessão (art. 17, § 2º). 

Por fim, o Decreto n. 9.707/2019 estabelece que as cessões sejam 

regulamentadas em atos conjuntos do Secretário Especial de Desburocratização, 

Secretário Especial da Fazenda, Secretário da Gestão e Governo Digital do Ministério da 

Economia, deixando de ser exclusivamente de competência de um único central (o extinto 

Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão) 

Fonte: Núcleo de Direito Administrativo – Torreão Braz Advogados. 

 

MEDIDA PROVISÓRIA QUE REABRE PRAZO PARA MIGRAÇÃO DE REGIME 

PREVIDENCIÁRIO É CONVERTIDA EM LEI 

26 de fevereiro de 2019 - Núcleo de Direito Administrativo do Torreão Braz Advogados 

 

Foi recentemente publicada no Diário Oficial da União (DOU1, 22.2.2019), a 

Lei n. 13.809/2019, que reabriu o prazo de opção para o Regime de Previdência 

Complementar (art. 40, §§ 14 a 16 da Constituição Federal) de que trata a Lei n. 

12.618/2012. A reabertura da opção resulta de conversão da Medida Provisória n. 

853/2018, que estendeu o período para adesão ao Regime de Previdência Complementar 

gerido pela Funpresp (Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público 

Federal). 

A nova Lei estabelece 29 de março de 2019 como prazo final para os 

servidores optarem pelo Regime de Previdência Complementar. Vale lembrar que o prazo 
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original havia se encerrado em 29 de julho do ano passado. Porém, o Poder Judiciário já 

havia deferido a suspensão do prazo para migração ao Regime de Previdência 

Complementar, em razão de inconsistências no simulador do benefício especial e da 

incerteza acerca da natureza jurídica da parcela, conforme noticiado por Torreão Braz 

Advogados em 7 de agosto de 2018. 

Com a conversão em lei da Medida Provisória n. 853/2018, ratifica-se o prazo 

prorrogado (29 de março de 2019) para que o servidor possa avaliar o seu cenário 

particular e refletir, diante das possíveis mudanças, acerca da opção que mais lhe convém. 

Fonte: Núcleo de Direito Administrativo – Torreão Braz Advogados. 


