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VOTO-VOGAL 

 

O SR. CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA (DIRETOR-GERAL): Senhor 

Presidente, vou divergir do voto no sentido de que entendo que a norma já existia 

anteriormente com relação a permitir que o programa pudesse descontar até 10% (dez por 

cento) do vencimento dos contribuintes, dos servidores. O que o programa vinha fazendo é 

aplicar o índice de 5% (cinco por cento); não editou uma norma para prejudicar 

retroativamente nenhum contribuinte do Pro-Social, nenhum beneficiário. O que o programa 

fez foi no sentido de tentar preservar sua saúde financeira, e, ao passar a usar o percentual 

7,5% (sete e meio por cento), ele quis, daquela parcela do programa que mais utiliza dele, 

ter uma contribuição maior no sentido da sua utilização, para que, com isso, não 

precisássemos taxar ainda mais aqueles servidores que pouco utilizam o programa. Então, 

foi uma medida que o programa encontrou de taxar aqueles que mais o utilizam, que eles 

possam contribuir com essa utilização, em detrimento daqueles que pouco o utilizam e não 

têm aquela dívida toda com o programa. A norma já existia, ela já permite que a gente 

desconte até 10% (dez por cento), a gente não estava era aplicando. Então, passamos a 

aplicar 7,5% (sete e meio por cento). Assim, entendo, sim, que pode ser retroativo a todos 

esses casos. Se assim não for, não vai surgir efeito neste momento em que a gente mais 

precisa equilibrar as contas do programa e vamos ter que adotar outras medidas que vão 

atingir não só esses mas todos aqueles outros que pouco utilizam o programa, trazendo, 

com isso, um efeito negativo e até a possibilidade de que esses venham a sair do programa. 

Essa medida foi necessária, a aplicação dessa norma não tem esse caráter colocado. Nesse 

sentido, divirjo do voto do Corassa, para negar o provimento. 
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