
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CONSULTA

PAe 0005939-41.2017.4.01.8005
Interessado: NUBES-DF
Assunto: Consulta sobre a exclusão de ex-cônjuge dependente do Pro-Social

 

Ao Conselho Deliberativo do Pro-Social - CDPS,
 
Senhores Conselheiros,
 
Trata-se de consulta formulada pelo Diretor do NUBES-DF, concernente à validade do

Termo de Audiência de Conciliação em processo comum de Exoneração (DIREITO CIVIL, Família,
Alimentos) para manutenção/exclusão de ex-cônjuge como dependente do Pro-Social.

Por ocasião do recadastramento geral dos beneficiários no Programa, o questionamento foi
suscitado nos seguintes termos:

(...) O servidor apresentou Termo de Audiência de Divórcio 4060219, para solicitar a
permanência de ex-cônjuge como dependente, baseado no item 1.2 do referido termo:
1.2- Os Requeridos permanecerão dependentes do Requerente em seu Plano de Saúde
(Pro-Social).
A Resolução PRESI/SECBE 9 de 23/04/2014, que aprova o Regulamento Geral do Pro-
Social, determina em seu artigo 5º, §6º e 7º:
§6º - É vedada a inscrição/manutenção de ex-cônjuge/ex-companheiro.
§7º - Considera-se para fins deste Regulamento:
(...)
II- Beneficiários indiretos: titulares, seus dependentes e pensionistas inscritos/mantidos
por decisão judicial ou do Conselho Deliberativo do Pro-Social.
Ante o exposto, encaminho para deliberação superior e solicito retorno quanto:
a) O Termo de Audiência é suficiente para manutenção da ex-cônjuge como
dependente;
b) Em caso afirmativo, a dependente deverá ser cadastrada como beneficiária indireta.

 
Os beneficiários que não atenderam à convocação foram notificados individualmente sobre

a necessidade do recadastramento e da previsão regulamentar de exclusão de ofício. Assim, os documentos
apresentados posteriormente revelaram a manutenção de ex-cônjuge, em desobediência aos termos
previstos no Regulamento Geral do Pro-Social - RGPS.

No que tange à suficiência do Termo de Audiência, verificou-se que a homologação do
divórcio está expressa pela magistrada às fls. 05 do próprio documento (4060219). E ainda pode-se conferir
o andamento do Processo Judicial 2016.14.1.002792-7, cuja certidão homologatória foi emitida sem
complemento, na mesma data, 25/07/2016, por tratar-se de documento único.

Importa relembrar que o cerne da questão, qual seja, a manutenção/exclusão de ex-
cônjuge, foi objeto de apreciação pelo CDPS nos autos do PAe 0010622-58.2016.4.01.8005, ocasião em
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que o Conselheiro CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA assim se manifestou:
(...)
Além do que, pelo que já foi exposto no relatório, entendo que não cabe mais nenhuma
discussão sobre o caso. Gostaria apenas de esclarecer o seguinte: o precedente referido
procurou, a seu tempo, resolver um problema então recorrente que era a manutenção de
ex-cônjuge por força da sentença de separação judicial.
Como os casos eram relativamente frequentes e não havia proibição expressa no
regulamento, este Conselho resolveu admitir a permanência no Programa de ex-cônjuge
que fosse pensionista do titular, ou que após a separação ainda mantivesse com o
beneficiário algum tipo de relação financeira, como a assunção comum de despesas
(aluguel, escola dos filhos, etc.), também reconhecida na sentença de separação judicial.
Além disso, o precedente reconhecia que, mantido o ex-cônjuge, não seria possível a
entrada de um novo consorte no Programa, uma vez que o então regulamento proibia a
inscrição simultânea do cônjuge e outro companheiro (amásio). Nesse caso, ainda de
acordo com o precedente, o beneficiário titular precisaria escolher quem ficaria no
Programa.
Particularmente, não creio que o referido precedente tenha de fato ajudado ao que se
propôs, até porque, independentemente daquelas condições por ele impostas, alguns
beneficiários, ao se separar judicialmente, deram continuidade à prática de solicitar à
vara de família a manutenção de seus ex-cônjuges no Programa. Contra isso, restava
apenas ao Pro-social, representado pela União, recorrer também judicialmente,
alegando em princípio a ilegitimidade do juízo estadual.
Contudo, vê-se que no âmbito administrativo deste Conselho toda essa discussão ficou
superada com o ajuste do novo regulamento (Res. Presi Secbe 9/2014), que em seu art.
5º, § 6º é taxativo: "É vedada a inscrição e a manutenção de ex-cônjuge/ex-
companheiro".
 

Registra-se, ainda, outro precedente similar, nos autos do PAe  0025698-
40.2016.4.01.8000-TRF1, quando este CDPS autorizou a exclusão de ex-cônjuge,
conforme Decisão 3308442, proferida na 9ª Sessão Ordinária do Conselho Deliberativo do Pro-Social,
realizada em 14/12/2016, nos termos do Relatório e Voto 3305354, elaborados pelo
Conselheiro AUGUSTO CESAR DA SILVA RAMOS.

Outrossim, não compete à SECBE descumprir sentença homologatória judicial que
determina a manutenção da ex-esposa no Pro-Social.

A atuação da SECBE na Administração do Pro-Social está delimitada à estrita observância
da norma, por força do disposto no art. 65, inciso II, do Regulamento-Geral do Pro-Social, encaminho os
presentes autos, solicitando orientação normativa deste Conselho Deliberativo.

Art. 65. O Pro-Social é administrado na modalidade de autogestão, por unidade
específica do Tribunal, denominada Secretaria de Bem-Estar Social - SECBE, a quem
compete:
(...)
II – a prática de atos de gestão necessários à execução dos planos e programas
instituídos pelo Pro-Social, com estrita observância das normas pertinentes e
respeitadas as competências do Conselho Deliberativo do Pro-Social;
(...)
Art. 79. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social.

 
A fim de que não restem dúvidas a serem suscitadas pelos dirigentes das Unidades de Bem-

Estar Social, encaminho a presente consulta à deliberação normativa deste Conselho, para determinar que o
NUBES-DF proceda à exclusão, de ofício, de todos os dependentes classificados na categoria ex-cônjuge,
mesmo que expresso o direito à permanência no plano de saúde em sentença homologatória de divórcio, uma
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vez que essa permanência contraria às normas do Regulamento Geral aprovado pela Resolução
PRESI/SECBE 9/2014.

Ionice de Paula Ribeiro
Diretora da SECBE

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro, Diretor(a) de Secretaria,
em 10/10/2017, às 18:31 (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
4863240 e o código CRC 16D35AD8.
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