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Relatório

O recorrente, servidor em comissão sem vinculo efetivo, Diretor de Secretaria na SJBA,
requereu a inscrição de seu filho nascituro como seu dependente no PRO-SOCIAL, o que foi negado, com
base no Art. 5º, § 2º , do RGPS, que veda a inscrição no programa de dependentes de servidores em
comissão sem vínculo efetivo.

 

 

O recorrente apresentou recurso para o Conselho Deliberativo do PRO-SOCIAL
(15086058), alegando:

a) Não é razoável nem justo que a sua mulher e mais dois filhos sejam seus
dependentes e o filho que estava para nascer não.
b) O Art. 183, §1º , da Lei 8.112/90, assegura ao servidor em comissão sem vínculo
afetivo a assistência à saúde, do mesmo jeito que o faz em relação aos servidores
efetivos, não havendo no dispositivo legal qualquer disposição que permita ao PRO-
SOCIAL tratar diferentemente uns e outros.
c) O Art. 230 da referida lei não autoriza também qualquer diferenciação, no que
tange à assistência à saúde do servidor e sua família, em razão da natureza do
vínculo com a administração pública.
d) Rebateu as manifestações no âmbito do PRO-SOCIAL, inclusive a da SECBE,
reafirmando as razões do recurso e, inclusive, de que a aplicação da Súmula
25/ANS seria contraditória, pois permitiria que o filho do recorrente pudesse ter
cobertura pelo plano por 30 (trinta) dias após o nascimento, mas não seria
definitivamente inscrito.
e) Informa que seu filho nasceu no dia 02/03/2022 e terá a cobertura do Programa
até o dia 1/05/2022 , pedindo urgência no julgamento do recurso.
 
A SECAB/DIANE (15094098) prestou informações, as quais foram acolhidas e
robustecidas pela SECBE (15159646) , que se manifestou pela acerto da decisão
atacada pelos seguintes fundamentos:
 
A SECAB/DIANE (15094098) prestou informações, as quais foram acolhidas e
robustecidas pela SECBE (15159646), que se manifestou pela acerto da decisão
atacada pelos seguintes fundamentos:
a) O indeferimento do pedido do Recorrente decorreu de norma expressa constante



do Art. 5º, § 2º , do RGPS – Regulamento Geral do PRO-SOCIAL, que, a partir da
Resolução Presi 17, de 31 de maio de 2017, veda a inclusão de dependentes de
beneficiários remanescentes da categoria de servidores sem vínculo com a Justiça
Federal da 1ª. Região.
b) Que houve um caso (6022247) em que foi deferida a inscrição de dependente de
servidor comissionado sem vínculo efetivo, após a citada vedação, mas tal se deu
em face da proteção ao nascituro.
c) O PRO-SOCIAL é um programa de autogestão pública fechada da União e não
se submete ao Código de Defesa do Consumidor nem à Lei 9.656/08 e não tem
registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar, consoante reiteradas decisões
judiciais, inclusive a Súmula 608 do STJ, e seus recursos advém de contribuições
dos servidores e de repasse de verba da União, conforme a Lei de Dotação
Orçamentária.
d) Esses recursos repassados pela União têm sido cada vez menores, de modo que,
para não se comprometer a higidez do Programa e garantir a manutenção dele,
diversas medidas de contenção de despesas tem sido tomadas, como a prevista no
Art. 5º, § 2º, do RGPS, atacada pelo Recorrente.
e) A vedação acima referida não contraria qualquer norma legal, especialmente os
Arts. 183 e 230 da Lei 8.112/90. É que, conquanto o Art. 183 tenha previsto que ao
servidor em comissão sem vínculo efetivo seja dada a assistência à saúde, o Art.
230 estabelece diversas formas como essa assistência será dada, inclusive pelo SUS-
Sistema Único de Saúde, e de e acordo com o regulamento do órgão ou entidade a
que estiver vinculado o servidor.
f) De acordo com o Arts. 2º e 4º do RGPS, titulares e assistidos pelo PRO-SOCIAL
são apenas magistrados, servidores efetivos e seus dependentes, pensionistas
estatutários vitalícios e servidores efetivos removidos para a Justiça Federal da lª
Região , através do SINAR –Concurso Nacional de Remoção/Sistema Nacional de
Remoção.
g) A disposição regulamentar atacada – Art. 5º , § 2º do RGPS, foi aprovada por
unanimidade pelo Conselho Deliberativo do PRO-SOCIAL e pelo Conselho de
Administração do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
h ) A justificativa para a alteração acima mencionada foi a redução dos recursos
repassados pela União para manutenção do plano, além de que “a lacuna que
existia anteriormente, quanto aos remanescentes da categoria extinta dos
servidores sem vínculo e requisitados da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios , que ao se desligarem da JF da 1ª Região, deixam saldo devedor,
muitas vezes elevado, ao qual não pode ser aplicado o processamento ordinário de
custeio das despesas, acarretando prejuízo financeiro ao Programa.”
i ) Pondera que o descumprimento das normas do RGPS configura risco de
enfraquecimento dos controles administrativos na gestão do Programa.
j) No tocante ao pedido de inscrição provisória do filho do Recorrente, no caso de
não ser possível o julgamento do recurso, diz que não há previsão no regulamento
para tanto.
k ) Alude à obrigatoriedade do Programa de cobrir as despesas decorrentes do
atendimento médico do recém nascido durante os primeiros 30 dias após o parto,
consoante Súmula 25/2012 da ANS.

 
É o relatório.

Voto

 

A questão é saber se, nos termos dos Arts. 183 e 230 da Lei 8.112/90, o servidor em



comissão sem vínculo efetivo deve ser tratado em igualdade de condições com o servidor efetivo, no que
se refere à assistência à saúde. Referida lei, ao tratar da seguridade social do servidor, nas disposições
gerais, o faz nos seguintes termos:

“Art. 183 –A União manterá Plano de Seguridade Social para o servidor e sua
família.

..........................................................................................................
§ 1º O servidor ocupante de cargo em comissão que não seja, simultaneamente,
ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração pública direta ,
autárquica e fundacional não terá direito aos benefícios do Plano de Seguridade
Social, com exceção da assistência à saúde.”

 

Art. 185. Os benefícios do Plano de Seguridade do Servidor compreendem:
I – quanto ao servidor:
a) aposentadoria
............................................................................................................
g)assistência à saúde.

 

Essas disposições deixam claro que a União, no caso de servidor em comissão sem
vínculo efetivo , somente está obrigada a prestar a assistência à saúde. Nessa condição, no que se refere aos
outros benefícios do Plano de Seguridade Social, o servidor se submete ao Regime Geral da Previdência
Social, INSS, sendo segurado obrigatório, nos termos do Art. 12, I, g, da Lei 8212 de 24 de julho de 1991,
lei posterior à Lei 8.112/90.

Por outro lado, a razão para a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, conferir o direito à
assistência à saúde do servidor em comissão sem vínculo efetivo reside no fato de que, àquela altura, já
existia o Sistema Único de Saúde-SUS, regulado pela Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, também
prestado pela União, nos termos de seu art. 4º.

Por sua vez, o Art. 230, inserido no Capítulo III, Da Assistência à Saúde, estabelece:

 

Art. 230 . A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo , e de sua família
compreende a assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e
farmacêutica, terá como diretriz básica o implemento de ações preventivas
voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo Sistema Único de Saúde,
diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou
mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante
ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus
dependentes ou pensionistas com planos de seguros privados de assistência à
saúde, na forma estabelecida em regulamento.

 
 

Assim, o Art. 183 da Lei 8.112/90, inserido nas disposições gerais do Plano de Seguridade
Social do servidor, não tem por objetivo estabelecer que, no tocante à assistência à saúde, deva haver
igualdade, independentemente da forma de ingresso, entre os servidores, mas, sim, que a assistência à saúde
é assegurada pela União, porque o Sistema Único de Saúde também é integrado por ela e é um direito de
todos.

O Art. 230, por sua vez, robustece esse entendimento, ao prever que a assistência à saúde
será prestada pelo SUS- Sistema Único de Saúde, e nas demais formas, na forma estabelecida em
regulamento.



Desde que seja prestada a assistência à saúde ao servidor em comissão sem vínculo e sua
família, como de fato é prestada pelo SUS, não há qualquer disposição legal que determine o tratamento
igualitário entre aqueles sem vínculo e os efetivos, podendo a administração do Programa , em face do
poder discricionário de conveniência, oportunidade e gestão, fazer as adequações necessárias à sua
preservação.

De fato, no decorrer dos anos, o PRO-SOCIAL tem recebido menos recursos da União e
as despesas tem aumentado, mormente em face do envelhecimento dos servidores e de seus cônjuges e
companheiros, endemias e pandemia, de modo que, independentemente da situação fática do Requerente
que já trabalha há 16 (dezesseis) anos como Diretor de Secretaria de Vara na SJBA, o fato é que a gestão
do PRO-SOCIAL tem observado as lacunas que vulneram a higidez financeira do Programa e atuado para
suprimi-las, visando a sua manutenção.

O que tem acontecido, como salienta a SECBE, é que nos casos de exoneração ou morte,
depois desses eventos, a experiência tem revelado os prejuízos que o PROGRAMA sofre, pois em muitos
casos, até de débitos elevados, não tem sido possível o recebimento, de modo que, tanto a União, como os
servidores efetivos e pensionistas, são penalizados e arcam com despesas de quem se desliga
definitivamente da Justiça Federal da 1ª Região.

No tocante à informação da SECBE de que o Programa estaria obrigado a aplicar a
Súmula 25/2012 /ANS, considero que, independentemente do PRO-SOCIAL não se submeter às regras da
ANS, pode tê-las como referência, sendo a assistência à saúde do recém- nascido, até 30 dias após o
nascimento, questão de solidariedade, dadas as condições fáticas que envolvem o parto, tanto é assim que
o RGPS concede o prazo de 30 dias para a inscrição do filho recém nascido, como está ocorrendo no caso
do Recorrente.

Diante disso, nego provimento ao recurso.

 

Maria Divina Vitória 
Juiz Federal 

Representante dos Magistrados Inativos
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