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RELATÓRIO

 
Tratam os presentes autos de Recurso 4112276 interposto pelo contribuinte-beneficiário

DENÍLSON GUERRA FIGUEIREDO, matrícula TR300557, servidor requisitado da Secretaria de Fazenda
do Governo do Distrito Federal em exercício no Gabinete da Desembargadora Federal Mônica Sifuentes,
contra decisão da SECBE 3990260 que indeferiu o pedido de inscrição de sua companheira MARIA EUDA
OLIVEIRA DE MORAES como beneficiária do Pro-Social na qualidade de dependente direto constante da
Solicitação 3939668.

A solicitação feita à SECBE trouxe, em anexos, documento comprobatório de mesma
residência, declaração de imposto de renda que comprova a dependência, identidade e CPF da convivente e a
declaração de união estável do casal feita perante tabelião, tudo de acordo com o art. 5º, III, do Regulamento-
Geral do Pro-Social.

O cancelamento do vínculo da ex-companheira dependente anterior junto ao programa deu-
se em 16/6/2014, de acordo com os registros constantes da base de dados e trazidos aos autos pela SECBE
em documento 3971616, com data de emissão em 27/4/2017.

O registro da Solicitação 3939668 no SEi deu-se em 26/4/2017, com Despacho
indeferitório 3990260 de 8/5/2017. O Recurso 4112276 foi interposto pelo contribuinte em 23/5/2017 e teve
sua distribuição a este conselheiro em 26/5/2017, por Ata 4141763.

É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Rodolfo Corassa, Conselheiro(a)
Representante dos Servidores Ativos da 1ª Região, em 13/06/2017, às 20:04 (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
4251454 e o código CRC 6FFFD9BE.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

VOTO

O recorrente DENILSON GUERRA FIGUEIREDO é servidor requisitado da Secretaria
de Fazenda do Governo do Distrito Federal, beneficiário do Pro-Social desde 2009 e permanece a ele
vinculado por autorização do art. 2º do Anexo da Resolução PRESI/SECBE 9, de 23/4/2014, que diz, no que
interessa:

Os servidores sem vínculo com a Justiça Federal da 1ª Região ou os requisitados da União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios que já estejam associados ao Pro-Social até o início da vigência deste
Regulamento poderão permanecer vinculados ao Programa (...).

O servidor enquadra-se, portanto, na categoria de titular, como requisitado de estados e
municípios, tendo em vista estar inscrito no plano quando da implementação do regramento acima, que é de
2014, conforme documento extraído diretamente do banco de dados do programa e anexado aos autos,
estando em dia com suas obrigações.

Demonstrada a condição de beneficiário-titular em situação regular de acordo com as
normas vigentes, segue-se no pedido objeto destes autos.

O titular-recorrente solicitou em 26/5/2017 a inclusão de sua companheira MARIA EUDA
OLIVEIRA DE MORAES como dependente no Pro-Social; o casal convive há 9 anos sob regime de união
estável.

Trazendo à colação o trecho final do supracitado art. 2º, tem-se que:
 
(...) poderão permanecer vinculados ao Programa [os servidores sem vínculo com a Justiça Federal da 1ª
Região], não sendo mais possível a inclusão de nenhum novo titular desta categoria de servidores a partir
da vigência desta Resolução. (grifei)

 
A solicitação do titular-beneficiário não é para inclusão de novo titular, mas de dependente.
O art. 5º do RGPS, em seu inciso III, traz condição para a inclusão de companheiro como

dependente:
 
A inscrição e a permanência de beneficiários do Pro-Social, requerida pelo magistrado, servidor efetivo do
quadro da Justiça Federal da 1ª Região ou pensionista está condicionada ao cumprimento dos critérios
previstos neste Regulamento e à apresentação dos documentos a seguir:
(...)
III – companheiro(a) que mantenha união estável, inclusive homoafetiva, com o(a) beneficiário(a) titular,
não sendo permitida a inclusão de novo(a) companheiro(a) em período inferior a 12 meses do desligamento
do anterior.
(...) (grifei)

 
No caso presente, o cônjuge anterior teve sua exclusão efetivada em 16/6/2014, quase três

anos antes de a solicitação objeto deste processo ser feita.
O pedido de inclusão atende a todos os requisitos exigidos no RGPS que estavam vigentes

à época: já ser titular quando da entrada em vigor da norma, solicitar ingresso apenas de companheiro-
dependente e não de novo titular, ter excluído o cônjuge anterior há mais de 12 meses.

Em Informação 3971629 trazida aos autos, a DIANE argumenta que, no que interessa:
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(...) a Resolução [PRESI/SECBE 9, de 23/4/2014] concedeu aos servidores sem vínculo com a Justiça
Federal da 1ª Região (...) inscritos até a data de entrada em vigor da norma o direito a sua permanência
e seusdependentes já inscritos, ou seja, quem já constava como inscrito permanece, não possibilitando a
inserção de novos dependentes.

 

Baseando-se na Informação acima, a SECBE trouxe em sua negativa o argumento de que
não é admissível a inclusão de dependente no plano, sustentando-se no mesmo supracitado art. 2º da
Resolução PRESI/SECBE 9, de 23/4/2014, mas desconsidera que esse próprio artigo traz o termo “nenhum
novo titular”, não tratando ele especificamente sobre a inclusão de dependentes. Fica claro, pela norma
exposta, que a limitação era quanto a novos titulares na categoria de servidores sem vínculo com a Justiça
Federal da 1ª Região.

A proposta de alteração do RGPS acerca do assunto apreciada e aprovada pelo CDPS
em 10/5/2017 trouxe a seguinte alteração:

 
Regulamento PROPOSTO
§2º Aos beneficiários pensionistas e aos beneficiários remanescentes da categoria de servidores sem
vínculo com a Justiça Federal da 1ª Região ou requisitados da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios é vedada a inclusão de dependentes .
JUSTIFICATIVAS
Proposta de alteração de dispositivo, haja vista lacuna quanto aos remanescentes da categoria extinta de
servidores sem vínculo com a Justiça Federal da 1ª Região e requisitados da União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios (art. 2º da Resolução Presi/Secbe 9 de 23/04/2014).
 

Tal proposta deixa óbvia a possibilidade de inclusão de dependentes no momento do
pedido — feito em 26/4/2017. Outra interpretação do que está escrito na norma de 2014 traz consigo uma
clara extrapolação, acrescentando informações ausentes no texto original ou aplicando-o em contexto diverso
do presente à época; é ferir a boa hermenêutica.

Neste ponto, diz Miguel Reale, em seu texto “Para uma Hermenêutica Jurídica Estrutural”:
 
Na realidade, o processo hermenêutico, muito embora adquira maior raio de ação, inclusive pelo
reconhecimento da criatividade do intérprete nos casos de lacunas no sistema, tem a balizá-lo a estrutura
ou o contexto das normas in actu. Por mais que a interpretação possa tirar partido da "elasticidade
normativa", preenchendo os vazios inevitáveis do sistema, deve ela sempre manter compatibilidade lógica e
ética com o ordenamento jurídico positivo, excluída a possibilidade, verbi gratia, de recusar-se eficácia a
uma regra de Direito Positivo a pretexto da colisão com ditames de uma "justiça natural" ou de uma
"pesquisa sociológica". (grifei).
(http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66792/69402)
 

A Informação TRF-DIANE 3971628 traz que não há previsão expressa para autorização
de inscrição de dependente na categoria do recorrente, mas, na verdade, com as vênias da Divisão, o que há é
a proibição para o acesso de novos titulares, o que não é o caso dos autos. Remete-se, aqui, novamente, a
Miguel Reale no trecho grifado acima.

Ainda, é de se aplicar o princípio do Direito de que o acessório segue o principal: ora, em
se mantendo o titular como beneficiário — e não havendo norma limitadora de ingresso de dependente quando
do pedido objeto deste recurso —, vem, por consequência, a aplicação dos demais regramentos pertinentes,
dentre eles, a possibilidade de inclusão de beneficiário-   -dependente.

Por fim, não há falar em eventual sobrecarga financeira ao plano de saúde com a abertura
de um precedente. A própria SECBE não trouxe aos autos nada a respeito de processos que tais. Em consulta
feita por e-mail por este conselheiro àquela Secretaria, a resposta foi a de que não há casos semelhantes.

Diante do exposto, tendo em vista a tempestividade e a regularidade da Solicitação
3939668, fatos contra os quais não há argumentos, dou provimento ao recurso, deferindo o pedido de
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inscrição exclusivamente da Sra. MARIA EUDA OLIVEIRA DE MORAES como dependente de Denílson
Guerra Figueiredo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Rodolfo Corassa, Conselheiro(a)
Representante dos Servidores Ativos da 1ª Região, em 13/06/2017, às 19:53 (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
4251467 e o código CRC 2496B6C2.
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