
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

RELATÓRIO E VOTO

PAe 0001416-98.2017.4.01.8000
Interessado: Secretaria de Bem-Estar Social - SECBE
Assunto: Plano de Aplicação Anual – PAA. Reajuste da tabela de contribuição per capita por faixa
etária. Redução do percentual do custeio sobre as despesas hospitalares decorrentes de internações
clínicas e cirúrgicas. Procedimentos necessários à contratação de serviço de assessoria e consultoria
técnica em cálculo atuarial.
 
 

E M E N T A

 
Altera a tabela de contribuição per capita por faixa etária, prevista na
Portaria PRESI 69, de 23/02/2017, reduz percentual do custeio sobre as
despesas hospitalares decorrentes de internações clínicas e cirúrgicas,
previstas no inciso II do art. 58 do RGPS e  autoriza à SECBE dar início
aos procedimentos necessários à contratação de serviço de assessoria
e consultoria técnica em cálculo atuarial, com vistas a ajustar
disposições para resguardar o equilíbrio econômico e financeiro do
Programa, em vista do crescimento das despesas, considerando
especialmente a necessidade de gestão e monitoramento eficientes dos
recursos da ação 2004-AMOS, que se tornou imprescindível em razão
da promulgação da Emenda Complementar 95/2016, que limitou o teto de
gastos da administração pública em geral por 20 (vinte) anos.

 

R E L A T Ó R I O

 

O Exmº. Sr. Desembargador Federal HILTON QUEIROZ ( Relator):
 

O CONSELHO DELIBERATIVO do Programa de Assistência aos Magistrados e
Servidores da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus da Primeira Região – PRO-SOCIAL, apreciou,
em sessão ordinária realizada em 21/02/2018, o Plano de Aplicação Anual – PAA – 2018, que projetou
montante de receitas insuficientes para a cobertura das despesas Médico-Hospitalares e Odontológicas no
exercício de 2018,  razão pela qual foi apresentado pela SECBE proposta de revisão da Tabela de
Contribuições dos Beneficiários por faixa etária per capita, prevista na Portaria PRESI 69, de 23/02/2017,
em cumprimento ao disposto no art. 57, § 4º, do Regulamento-Geral do Pro-Social.

 
Art. 57. A contribuição mensal do beneficiário titular e de seus dependentes é fixada em valores
monetários, conforme suas respectivas faixas etárias.
(...)
§ 4º A SECBE apresentará ao Conselho Deliberativo do Pro-Social, anualmente, em fevereiro,
proposta de revisão nas tabelas de contribuição por faixa etária dos beneficiários, considerando-
se as despesas pagas no ano anterior, a qual vigorará de março do ano corrente até fevereiro do
ano seguinte. (Grifou-se)
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As projeções do PAA foram elaboradas a partir da média aritmética simples dos

percentuais de variação relativos aos dados quantitativos e valores monetários, dos exercícios financeiros de
2015 a 2017, extraídos dos relatórios gerenciais Despesas por Áreas Competência, Quantitativo de
Beneficiários do Pro-Social, Demonstrativo de Receitas e Despesas do Pro-Social, Custo mensal per
capita/faixa etária médico-hospitalar e odontológico, Composição dos Recursos, todos disponíveis na Seção
Transparência do Pro-Social do Portal TRF1, na intranet.

Verificou-se, pelo estudo do PAA que o Pro-Social, para o exercício de 2018, tem
projeção de receita de R$ 138.928.431,70 e de despesa de R$ 156.236.112,98, resultando em déficit
estimado de R$ 17.307.681,28, que constitui cerca de 15% da Reserva Técnica de R$ 110.707.404,49,
contabilizada em dez/2018 e correspondente ao saldo das contas bancárias do Programa.

Assim, os autos vieram a este Conselho de Administração para homologação da
autorização de reajuste da tabela de contribuição per capita por faixa etária, no percentual de 11,00%, a
partir de março de 2018, em cumprimento ao disposto no art. 57, § 1º, do Regulamento do Programa.

 
Art. 57. A contribuição mensal do beneficiário titular e de seus dependentes é fixada em valores monetários,
conforme suas respectivas faixas etárias.
§ 1º Os valores e/ou percentuais de contribuição serão adequados à cobertura das despesas do Programa,
podendo ser alterados sempre que necessário, mediante proposta da SECBE, aprovada pelo Conselho
Deliberativo do Pro-Social e homologada pelo Conselho de Administração do Tribunal. (Grifou-se)

 

É o relatório.
Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

 
 
 
 
 

VOTO

 
O Exmº. Sr. Desembargador Federal HILTON QUEIROZ ( Relator):

 
O Plano de Aplicação Anual – PAA – 2018 ( 5517002), instrumento de planejamento que

compreende as metas e prioridades do Pro-Social para os exercícios subsequentes, apresentado pela SECBE
na 1ª Sessão Ordinária do Conselho Deliberativo do Pro-Social – CDPS, em cumprimento ao previsto no art.
63, inciso IV, c/c art. 65, IX, do RGPS, identificou montante de receitas insuficientes para a cobertura das
despesas Médico-Hospitalares e Odontológicas para o exercício de 2017.

A previsão realizada no PAA-2017 (3511380), estimou-se que o total de despesas
ultrapassaria os R$ 152,5 milhões, mas as medidas administrativas de majoração da contribuição, dos custeios
e da margem consignável, aliadas ao aporte de  R$ 22,5 milhões em créditos suplementares que reforçaram a
dotação aprovada na Lei Orçamentária de 2017, arrefeceram o crescimento da despesa projetada, resultando
o aumento efetivo de 7,30% da despesa, considerando a variação 2016/2017.

O estudo do PAA-2018 demonstrou que o Pro-Social tem projeção de receita de R$
138.928.431,70 e de despesa de R$ 156.236.112,98, resultando em déficit estimado de R$ 17.307.681,28,
cujo impacto constitui cerca de 15% da Reserva Técnica contabilizada em dez/2017, no valor de R$
110.707.404,49, correspondente ao saldo das contas bancárias do Programa.

Em vista das propostas de revisão das contribuições apresentadas no PAA-2018,
após os debates, o Conselho Deliberativo do Pro-Social optou por minimizar o impacto do déficit
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estimado e autorizou o reajuste da tabela de contribuição per capita por faixa etária, prevista na
Portaria PRESI 69, de 23/02/2017, no percentual de 11,00%, de modo a diminuir reduzir o déficit
projetado de R$ 17.307.681,28, para R$ 11.135.103,88, que deverá ser suprido por meio das
reservas financeiras do Pro-Social e de outras medidas administrativas de contenção de despesas .

O Conselho Deliberativo decidiu, ainda, a fim de dar prosseguimento às medidas de
redução de despesas, autorizar à SECBE dar início aos procedimentos necessários à contratação de
serviço de assessoria e consultoria técnica em cálculo atuarial, determinando, antecipadamente à
análise das bases atuariais, a redução do percentual do custeio sobre as despesas hospitalares
decorrentes de internações clínicas e cirúrgicas estabelecido no inciso II do art. 58 do Regulamento-
Geral do Pro-Social, cujo custeio deverá ser um dos itens de análise da consultoria.

Em síntese, as deliberações aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social
foram as seguintes:

1) o reajuste da tabela de contribuição per capita por faixa etária, prevista na Portaria
PRESI 69, de 23/02/2017, no percentual de 11,00%, proposto pela SECBE.
 

Tabela 14 - Previsão da Receita das Contribuições Mensais, por Hipótese de reajuste em 2018
Faixas
Etárias
ANS

Valor Atual Faixa
 Beneficiários
ativos
31/12/2017

Reajuste  em
11,00%

00 a 18 93,00 5.093 103,23
19 a 23 144,00 1.446 159,84
24 a 28 199,00 522 220,89
29 a 33 200,00 873 222,00
34 a 38 210,00 1.430 233,10
39 a 43 231,00 1.561 256,41
44 a 48 252,00 1.918 279,72
49 a 53 322,00 2.039 357,42
54 a 58 347,00 1.473 385,17
59 anos
ou mais 444,00 3.162 492,84

Total
Anual

R$
56.114.340,00 19.517 R$

62.286.917,40
Expetativa
de Déficit

R$
17.307.681,28  R$

11.135.103,88
Fonte: Demonstrativo Financeiro Custo Per Capita

2) a redução em 20% o percentual do custeio sobre as despesas hospitalares
decorrentes de internações clínicas e cirúrgicas, previstas no inciso II do art. 58 do
RGPS, que passará de 10% para 8%, com a possibilidade de ampliação dessa
redução, após a conclusão dos estudos de cálculo atuarial, a serem realizados por
empresa contratada pelo Programa;
 

CAPÍTULO III –
DA

PARTICIPAÇÃO
DIRETA

 Regulamento
PROPOSTO  JUSTIFICATIVAS

 DECISÃO
DO CDPS
(1ª Sessão

ordinária de
21/02/2018)

Seção I – Da
Participação de
Beneficiários
Diretos

   

Art. 58. Além da
Contribuição Mensal
prevista no art. 56,
as despesas dos
beneficiários diretos
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terão custeio sobre o
valor do
procedimento, em
parcelas mensais
fixas de 7,5% (sete
e meio por cento) da
remuneração,
descontados o
Imposto de Renda e
Previdência –
PSSS/INSS.
(Redação dada
pela Resolução
Presi n. 17, de
2017)

   

Parágrafo único. Os
custeios são fixados
nos seguintes
percentuais:

   

I – procedimentos
médicos,
ambulatoriais e
tratamentos
seriados: 20% (vinte
por cento);
(Redação dada
pela Resolução
Presi n. 17, de
2017)

   

II – internações
clínicas e cirúrgicas:
10% (dez por
cento); (Redação
dada pela
Resolução Presi n.
17, de 2017)

II – internações
clínicas e
cirúrgicas: 8%
(oito por cento);

A redução proposta
poderá ou não ser
ampliada após a
conclusão dos estudos
de cálculo atuarial, a
serem realizados por
empresa contratada
pelo Pro-Social.

Aprovado
por
unanimidade.

III – procedimentos
Odontológicos: 30%
(trinta por cento);
(Redação dada
pela Resolução
Presi n. 17, de
2017)

   

IV – UTI aérea ou
terrestre: de acordo
com norma
específica;

   

V – OPMES: de
acordo com norma
específica.

   

 
3) autorização à SECBE para dar início aos procedimentos necessários à contratação
de serviço de assessoria e consultoria técnica em cálculo atuarial, para apresentação
das empresas interessadas, com as respectivas cotações de preços, na próxima sessão
do Conselho.
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O cenário para o exercício de 2018 se projeta com restrições orçamentárias em função do
Novo Regime Fiscal — que limitou o teto de gastos da administração pública por 20 anos (Emenda
Constitucional 95/2016); imprevisibilidade quanto a possíveis suplementações de créditos orçamentários; e
baixo retorno das aplicações financeiras remuneradas com juros — CDB, fundos DI e de renda fixa, como é o
caso do Pro-Social; razão pela qual se mostra necessário melhorar o nível de arrecadação do Pro-Social e a
redução, dentro do possível, das suas despesas, uma vez que as medidas adotadas até o presente momento
não se mostraram suficientes para o restabelecer o equilíbrio financeiro.

Nesse sentido, lembro que o valor mensal per capita relativo à  participação da União no
custeio da assistência à saúde é de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) desde 2016, conforme fixado pela
Portaria CJF 82, de 23 de fevereiro de 2016.

Oportuno alertar que a receita destinada ao Pro-Social, oriunda de recursos da União tende
a ser cada vez mais reduzida ao longo dos anos, a exemplo da recente publicada Resolução Interministerial
CGPAR 23, de 18/01/2018, aprovada pela Comissão interministerial de Governança e de Administração de
Participações Societárias da União, que determina, entre outros dispositivos, a limitação de participação de
empresas estatais federais no custeio dos planos de saúde de autogestão (limites de valor, fixação de
quantitativo mínimo de 20 mil beneficiários, limites de inscrição e teto de gastos calculados sobre a folha de
pagamento de pessoal), levando em consideração a qualidade do benefício ofertado, as possibilidades
financeiras da empresa, bem como os resultados alcançados pela oferta do benefício.

Desse modo, submeto as alterações do Regulamento-Geral do Pro-Social, aprovadas pelo
Conselho Deliberativo do Pro-Social, à apreciação e homologação deste Conselho de Administração, nos
termos do art. 77 do Regulamento do Programa.

 
É como voto.
Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Documento assinado eletronicamente por Hilton Queiroz, Presidente do TRF - 1ª Região, em
02/03/2018, às 16:55 (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
5646443 e o código CRC 7790939D.

SAU/SUL - Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br
0001416-98.2017.4.01.8000 5646443v53
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EXTRATO - TRF1-ASMAG

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO 0001416-98.2017.4.01.8000 – TRF1

Data do julgamento: 01/03/2018

Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Presidente da Sessão: Exmo. Sr. Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Assunto:  Homologação  da  Decisão  do  Conselho  Deliberativo  do  Pro-Social,
realizada  em 21/02/2018,  que  trata  do  reajuste  da  Tabela  de  Contribuições  dos  Beneficiários  do
Pro-Social por faixa etária per capita, e redução do percentual do custeio sobre as despesas hospitalares
decorrentes de internações clínicas e cirúrgicas.

Decisão: O Conselho de Administração, à unanimidade, homologou a decisão, nos
termos do voto do Relator.

Presentes os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Federais Federais JOÃO
BATISTA MOREIRA (Corregedor Regional),  JIRAIR ARAM MEGUERIAN, ÂNGELA CATÃO, 
MARCOS AUGUSTO DE SOUSA e DANIEL PAES RIBEIRO (convocado para compor quorum).

Ausentes os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Federais I´TALO MENDES
(Vice-Presidente), por motivo de viagem institucional, OLINDO MENEZES, por motivo justificado,
CÂNDIDO RIBEIRO e HERCULES FAJOSES, por motivo de férias.

GABRIEL DE DEUS MACIEL
Secretário

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Hilton Queiroz, Presidente do TRF - 1ª Região, em
01/03/2018, às 17:19 (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 5670286 e o código CRC 63B2D392.

SAU/SUL - Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br
0000185-02.2018.4.01.8000 5670286v2
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

ATA DE JULGAMENTO

ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALI ZADA EM 1º
DE MARÇO DE 2018.

Presidente: Exmo. Senhor Desembargador Federal HILTON QUEIROZ   

Diretor-Geral: Carlos Frederico Maia Bezerra

Secretário: Gabriel de Deus Maciel

Às nove horas e quarenta minutos do dia primeiro do mês de março do ano de dois mil
e  dezoito,  presentes  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Federais  JOÃO  BATISTA
MOREIRA (Corregedor Regional),  JIRAIR ARAM MEGUERIAN, ÂNGELA CATÃO,  MARCOS
AUGUSTO DE SOUSA e DANIEL PAES RIBEIRO (convocado para compor quorum), foi aberta a
sessão.

Ausentes os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Federais I´TALO MENDES
(Vice-Presidente), por motivo de viagem institucional, OLINDO MENEZES, por motivo justificado,
CÂNDIDO RIBEIRO e HERCULES FAJOSES, por motivo de férias.

Foi aprovada a Ata da sessão anterior.

JULGAMENTOS

PROCESSO 0002307-22.2017.4.01.8000 – TRF1

Assunto: Aprovação de  minuta  de  Resolução que  dispõe  sobre  a  certificação nos autos quanto à
tempestividade do recurso e ao recolhimento do preparo no âmbito da justiça federal da 1ª Região.

Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Decisão: O Conselho de Administração, à unanimidade, aprovou a minuta de Resolução.

PROCESSO 0001416-98.2017.4.01.8000 – TRF1

Assunto: Homologação da Decisão do Conselho Deliberativo do Pro-Social, realizada em 21/02/2018,
que trata do reajuste da Tabela de Contribuições dos Beneficiários do Pro-Social por faixa etária per
capita, e redução do percentual do custeio sobre as despesas hospitalares decorrentes de internações
clínicas e cirúrgicas.

Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Decisão: O Conselho de Administração, à unanimidade, homologou a decisão, nos termos do voto do
Relator.

PROCESSO 0011977-21.2016.4.01.8000 – TRF1

Assunto: Reposição ao erário (vacância).

Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal JOÃO BATISTA MOREIRA

Recorrente: DIOGO ABE RIBEIRO

Recorrido: Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

SEI/TRF1 - 5670088 - Ata de Julgamento https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...
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Decisão: O Conselho de Administração, à unanimidade, julgou prejudicado o recurso.

PROCESSO 0026039-42.2016.4.01.8008 - SJMG

Assunto: Devolução de valores (greve).

Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal JOÃO BATISTA MOREIRA

Recorrente: CARLOS HUMBERTO RODRIGUES

Recorrido: Diretoria do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais

Decisão: O Conselho de Administração, à unanimidade, nos  termos do voto do relator, deu provimento
ao recurso, para  permitir  a  compensação da carga  horária  devida, com subsequente  reposição das
quantias descontadas, ficando a cargo da Diref/MG a respectiva supervisão.

PROCESSO 0000272-80.2017.4.01.8003 - SJAP

Assunto: Ajuda de custo.

Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal JOÃO BATISTA MOREIRA

Recorrente: EVERTON GOMES TEIXEIRA

Recorrido: Diretoria do Foro da Seção Judiciária do Amapá

Decisão: O Conselho de Administração, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

 

PROCESSO 0004289-08.2016.4.01.8000 - TRF1

Assunto: Reposição ao erário (Restabelecimento do Adicional de Tempo de Serviço).

Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal JOÃO BATISTA MOREIRA

Recorrente: JOSÉ XIMENES LUSTOSA NETO

Recorrido: Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Decisão: O Conselho de Administração, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos
do voto do relator.

PROCESSO 0008071-86.2017.4.01.8000 - TRF1 (em mesa)

Assunto:  Referenda  do  Provimento  COGER  136,  de  15/12/2017,  que  estabelece  regras  para  a
distribuição e  a  redistribuição de processos decorrentes da transformação da 15ª Vara/DF em vara
criminal e da especialização da 12ª Vara/DF para processar e julgar crimes contra o sistema financeiro
nacional e de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores e aqueles praticados por
organizações criminosas.

Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal JOÃO BATISTA MOREIRA

Decisão: O Conselho de Administração, à unanimidade, nos termos do voto do relator, referendou, com
ajustes, o Provimento COGER 136, de 15/12/2017.

      PROCESSO 0006115-91.2015.4.01.8004 - SJBA (sigiloso)

Assunto: Recurso contra penalidade administrativa.

Relatora: Exma. Sra. Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO

Recorrente: R. R.

Recorrido: Diretoria do Foro da Seção Judiciária da Bahia
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Decisão: O Conselho de Administração, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

      PROCESSO 0014858-34.2017.4.01.8000 - TRF1

Assunto: Cumprimento de sentença simplificado.

Relatora: Exma. Sra. Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO

Recorrente: Juiz Federal ADELMAR AIRES PIMENTA DA SILVA

Recorrido: Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Decisão: O Conselho de Administração, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

PROCESSO 0003892-80.2015.4.01.8000 - TRF1

Assunto: Reajuste contratual.

Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA

Interessado: Capital Service Serviços Profissionais Ltda.

Decisão: O Conselho de Administração, à unanimidade, nos termos do voto do relator, autorizou o
reajuste contratual.

PROCESSO 0011322-25.2016.4.01.8008 - SJMG

Assunto: Pagamento de diárias.

Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA

Recorrente: SILVANIA CORRÊA DE PAULA

Recorrido: Diretoria do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais

Decisão: O Conselho de Administração, à unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator.

                  PROCESSO 0007505-59.2016.4.01.8005 - SJDF

Assunto: Reposição ao erário.

Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA

Recorrente: HERMÍNIA PFEILSTICKER GONÇALVES DE OLIVEIRA

Recorrido: Diretoria do Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal

Decisão: O Conselho de Administração, à unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator.

PROCESSO 0001181-34.2017.4.01.8000 - TRF1

Assunto: Reposição ao erário.

Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA

Recorrente: MARIA CAROLINA REVORÊDO MARTINIANO

Recorrido: Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Decisão: O Conselho de Administração, à unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator.

Encerrou-se a sessão às onze horas e dez minutos.

Pelo que eu, Gabriel de Deus Maciel, servindo como Secretário, lavrei a presente Ata,
que vai assinada pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Presidente.
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Desembargador Federal HILTON QUEIROZ
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Hilton Queiroz, Presidente do TRF - 1ª Região, em
01/03/2018, às 17:19 (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 5670088 e o código CRC A3593E14.
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