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RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de requerimento administrativo, formulado pelo beneficiário titular
FRANCISCO NOGUEIRA ALMEIDA JÚNIOR, em lotação na Seção Judiciária do Estado do Piauí,
que solicita a isenção do cumprimento de carência, em favor de sua filha recém-nascida e
beneficiária dependente, Liz Sophia Nogueira de Aguiar, nascida em 19/12/2017 e com inscrição
em 08/02/2018.

É o Relatório.

 

VOTO

O recorrente em suas razões alega que:

“ Cumprimentando-o, venho através deste, enviar formulário de inscrição no PRO SOCIAL de
minha dependente(filha) LIZ SOPHIA NOGUEIRA DE AGUIAR, nascida em 19/12/2017 na cidade
de Tianguá-CE. De certo modo informo o não envio em tempo hábil, por achar que a inscrição
seria automática, no ato do envio dos documentos para inserção de dependente para
recebimento de AUXILIO NATALIDADE, AUXILIO CRECHE e INCLUSÃO DE DEPENDENTES
para efeito de IR. Documentação esta enviada ao SECAP no dia 03/01/2018. Diante do
acontecido, peço encarecidamente a dispensa de carência para tal e a inscrição UNIMED com a
consequente emissão da carteira. Sem mais, Atenciosamente FRANCISCO NOGUEIRA
ALMEIDA JUNIOR Mat. PI 29403 ”

A SECBE apresenta manifestação com o seguinte teor naquilo que interessa:

“...Trata-se de recurso 5575876 formulado pelo beneficiário titular, Francisco Nogueira Almeida
Junior, contra negativa da SEBES-PI para isenção do cumprimento de carência, em favor de sua
filha recém-nascida e beneficiária-dependente, LIZ SOPHIA NOGUEIRA DE AGUIAR, nascida em
19/12/2017 (5575748), cuja solicitação de inscrição no Pro-Social se deu somente em
08/02/2018 (5575862).

Assevera o requerente que o nascimento da dependente foi devidamente informado ao Núcleo de
Recursos Humanos da Seção Judiciária, unidade à qual está subordinado o Pro-Social, por
ocasião do encaminhamento da documentação do nascimento e outros requerimentos ao RH,
sem anexar, contudo, o formulário próprio de inscrição no Programa.

Quanto à inscrição no Programa, o art. 5º do Regulamento-Geral do Pro-Social, Resolução
PRESI/SECBE 09/2014, assim estabelece:
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Art. 5º. A  inscrição e a permanência de beneficiários no 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...

I. (...)

b) formulário de solicitação de inscrição onde declara o conhecimento das regras que regem
o Programa.

Dessa forma, esclarece-se que a inscrição no Programa é feita mediante solicitação formal com o
preenchimento do "Formulário de Solicitação de Inscrição", documento obrigatório para o
ingresso de qualquer beneficiário no Programa, e as orientações relativas a esse assunto estão
disponíveis na página eletrônica do Pro-Social em: Rotina de
Atendimento/Beneficiário/Documentos necessários para Inscrição Pro-Social.

A imprescindibilidade do pedido de inscrição formalizado se deve ao fato de que a inscrição
implica descontos na folha de pagamento do servidor, o que somente pode ser feito quando
devidamente autorizado, nos temos do art. 46 da Lei 8.112/90.

Quanto ao cumprimento de carência, o art. 7º do RGPS estabelece:

Art. 7º Haverá o cumprimento de carências para a concessão dos benefícios previstos neste
regulamento, nas formas e situações a seguir estabelecidas:

I – 24 horas – para os atendimentos de urgência/emergência, com direito a serviços
ambulatoriais, mesmo em ambiente hospitalar;

II – 30 dias – para consultas médicas e exames laboratoriais e radiológicos simples;

III – 60 dias – para procedimentos de diagnose, tratamentos especializados, tratamentos
seriados, procedimentos especiais e terapias ambulatoriais;

IV – 180 dias – internações hospitalares clínicas e cirúrgicas, inclusive parto e Assistência
odontológica.

§ 1º (...).

§ 2º (...).

§ 3º Novos dependentes terão um prazo de até 30 dias para serem incluídos, sem o
cumprimento das carências, contados a partir da data do fato gerador (certidão de
nascimento, de casamento e das posteriores averbações de separação ou divórcio).

A carência é o período de tempo em que o beneficiário inscrito no Pro-Social não tem direito ao
atendimento para as coberturas elencadas no art. 7º do Regulamento-Geral do Programa.

Considerando a data da inscrição da dependente em 08/02/2018, a filha está em período de
carência para procedimentos Odontológicos e Internações Hospitalares Clínicas e Cirúrgicas até
07/08/2018, destacando-se que eventuais atendimentos de urgência/emergência poderão ser
realizados, independentemente do período de carência em curso.

A inscrição no Pro-Social consiste em ato voluntário de cada magistrado e servidor da Justiça
Federal de Primeiro e Segundo Graus da Primeira Região mediante termo de adesão, não
podendo a beneficiária arguir isenção do cumprimento das carências do Programa, visto que tal
argumento equivaleria a venire contra factum proprium, porquanto anuiu com o cumprimento das
carências previstas no Regulamento-Geral do Pro-Social.
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Esclarece-se, ainda, que a referida inscrição não pode ser feita de ofício pela área recursos
humanos, visto que implica em inclusão de descontos em folha de pagamento, o que só possível
mediante expressa autorização do servidor, na forma prevista no art. 45, da Lei 8.112/2016:

Art. 45.  Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a
remuneração ou provento.

Cumpre registrar os precedentes do Conselho Deliberativo do Pro-Social, que indeferiram
isenção de carência em inscrição, solicitada posteriormente ao prazo regulamentar,
exarados nos PAe(s) 0008453-50.2015.4.01.8000 e 0010541-46.2015.4.01.8005....”

Diante do exposto, julgou improcedente o pedido nos termos art. 7º, § 3º do Regulamento Geral
do Programa.

É o voto.

Augusto César da Silva Ramos – Relator –

representante dos servidores aposentados

Documento assinado eletronicamente por Augusto Cesar da Silva Ramos , Diretor(a) de
Divisão, em 12/04/2018, às 09:33 (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
5893119 e o código CRC 5555B3F7.
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