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Interessado: SECBE/DIVAF
Assunto: Reserva de Proteção Financeira – RPF, destinada a prover recursos para os eventos de perda de receita
reconhecidos conforme as condições previstas no art. 63-B, do RGPS.
 
 

 

AO CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL,

 
 

Senhores Conselheiros,

 

Trata-se da aplicação  de transação contábil por meio da Reserva de Proteção Financeira – RPF, criada a
partir da publicação da Resolução Presi 10393449, de 15/06/2020, que alterou o Regulamento Geral do Pro-Social, aprovado
pela Resolução Presi/Secbe 9 de 23 de abril de 2014, para liquidação de fatos contábeis pela remissão de dívida de saldo
devedor de beneficiários falecidos, sem espólio ou pensionistas, para a qual se faz necessária seja observada a escrituração dos
aportes e resgates em conta contábil específica.

Na  composição da RPF, o registro foi realizado, mensalmente, a partir da entrada em vigor da nova tabela de
contribuição, implantada pela Resolução Presi 10393449, de 15/06/2020.

Dessa forma, foi realizado o levantamento de valores devidos por ex-beneficiários titulares falecidos sem
pensionista/espólio, com vistas à autorização de baixa contábil de saldo devedor, pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social, por
meio da Reserva de Proteção Financeira - RPF, nos termos do art. 63-B do Regulamento Geral do Pro-Social c/c o art. 2º, §§ 4º
ao 7º da Portaria Presi 600-366, de 31 de dezembro de 2008, com redação dada pela Portaria Presi 282/2021, in verbis:

Regulamento Geral do Pro-Social:
(...)
Art. 63-B. A composição da RPF será efetivada mensalmente, com a aplicação do montante correspondente a
1% (um por cento) da arrecadação na rubrica contribuição. (Incluído pela Resolução Presi 10393449, de
2020)
§ 1º A RPF somente será utilizada, mediante instrução de processo administrativo específico e autorização do
CDPS, para efetuar transação contábil de remissão de dívida de todo o saldo devedor de ex-beneficiário titular
falecido sem espólio ou pensionista. (Incluído pela Resolução Presi 10393449, de 2020)
§ 2º A previsão disposta no § 1º será utilizada para liquidação de saldo devedor, de acordo com regramento a
ser definido em norma complementar. (Incluído pela Resolução Presi 10393449, de 2020)
§ 3º A remissão de dívida nos temos do § 1º dar-se-á somente na existência de saldo suficiente na RPF para a
transação. (Incluído pela Resolução Presi 10393449, de 2020).
 

Portaria Presi 600-366, de 31 de dezembro de 2008, com redação dada pela Portaria Presi 282/2021:
(...)
Art. 2º Encerrada a execução do crédito orçamentário previsto no Programa de Trabalho 0569 disponibilizado
no âmbito de cada seção judiciária, os processos, devidamente analisados pela unidade de bem-estar social da
seção judiciária, referentes às despesas identificadas no art. 1º desta Portaria, deverão ser encaminhados à
Divisão Administrativa e Financeira – Divaf, da Secretaria de Bem-Estar Social – Secbe, para que sejam pagos
à conta dos recursos próprios do Pro-Social, obedecida a ordem de liquidez e os pré-requisitos de utilização
das reservas financeiras do Programa previstos no art. 61 do Regulamento Geral do Pro-Social.
§ 1º [...]
§ 4º A remissão de dívida de saldo devedor de ex-beneficiários titulares falecidos, sem espólio ou pensionistas,
por meio da Reserva de Proteção Financeira – RPF, prevista no inciso IV do art. 61 do Regulamento Geral do
Pro-Social, dependerá de instrução em processo administrativo eletrônico específico, encaminhado pelas
unidades de bem-estar social para deliberação do Conselho Deliberativo do Pro-Social – CDPS, o qual deverá
conter:



I – informação sobre a compensação dos débitos/créditos, quando houver processo administrativo de acerto
financeiro do desligamento do servidor;
II – manifestação explícita da unidade de gestão de pessoas quanto à inexistência de pensionista ou espólio;
III – notificação formal expedida pelo ordenador de despesas para transação e parcelamento da dívida com o
espólio ou pensionista do ex-beneficiário titular falecido, a fim de possibilitar a quitação do saldo devedor.
§ 5º Os processos administrativos de remissão de dívida somente serão apreciados pelo Conselho Deliberativo
do Pro-Social – CDPS quando decorridos, pelo menos, 3 (três) anos após a adoção das providências descritas
no § 4º deste artigo, sem a quitação da dívida.
§ 6º Os processos administrativos de remissão de dívida, devidamente instruídos pelas unidades de bem-estar
social, serão apresentados ao CDPS, anualmente, por ocasião da aprovação do Plano Anual de Aplicação
– PAA, que deverá conter o saldo atualizado da Reserva de Proteção Financeira – RPF.
§ 7º Inexistindo saldo suficiente na RPF para a remissão total de saldo devedor dos beneficiários titulares
falecidos, sem espólio ou pensionistas, os processos remanescentes serão adiados para apreciação no exercício
financeiro seguinte.
 

Importante registrar que foram identificados, nos últimos 05 anos, no âmbito do TRF1 e Seccionais, os casos
de beneficiários titulares desligados por motivo de óbito, até 31/12/2016, sem providências de cobrança junto aos
herdeiros/inventariantes, registrados nos autos do PAe 0005991-54.2019.4.01.8009, distribuído à relatoria do Conselheiro
representante dos servidores ativos, com requerimento de prescrição de dívida, para apreciação deste Conselho, conforme
quadro abaixo:

Tabela 01 - Processos para análise do CDPS com indicativo de prescrição de dívida 

 

Importa destacar, ainda, que a maior parte dos processos administrativos eletrônicos de desligamento de
beneficiários titulares, por motivo de falecimento, não foram instruídos com todas as informações necessárias para
enquadramento na remissão de dívida do art. 63-B do RGPS, conforme pode-se verificar nos autos relacionados a seguir.

Tratam-se de processo que não tramitaram pela respectiva unidade de gestão de pessoas e/ou pagamento de
pessoal, para manifestação sobre a compensação dos débitos/créditos; ou ainda, sem manifestação explícita da unidade de
gestão de pessoas quanto à inexistência de pensionista ou espólio.

Há também processos que não possuem notificação formal expedida pelo Ordenador de Despesas para
transação e parcelamento da dívida com o espólio ou pensionista do ex-beneficiário titular falecido, a fim de possibilitar a
quitação do saldo devedor.

Tabela 02 - Processos com instrução incompleta nos termos do art. 63-B do RGPS



Matrícula Ano de
Cancelamento PAe/SEI Rubrica Saldo Devedor

(R$)

DF130911 2018 0012525-
26.2019.4.01.8005

DIFERENÇA -
CUSTEIOS DIVERSOS 1.015,20

DF130911 2018 0012525-
26.2019.4.01.8005 CUSTEIOS DIVERSOS 147.823,75

DF587811 2018 0012525-
26.2019.4.01.8005 CUSTEIOS DIVERSOS 20.207,70

DF83311 2018 0012525-
26.2019.4.01.8005 CUSTEIOS DIVERSOS 12.476,80

BA313212 2017 0011811-
06.2018.4.01.8004 CUSTEIOS DIVERSOS 104.319,41

BA313212 2017 0011811-
06.2018.4.01.8004

DIFERENÇA -
CUSTEIOS DIVERSOS 2.301,68

RO380246 2018 0003088-
37.2019.4.01.8012 CUSTEIOS DIVERSOS 542,58

PA7013 2018 0007414-
46.2019.4.01.8010 CUSTEIOS DIVERSOS 885,52

MG117811 2018 0021982-
73.2019.4.01.8008 CUSTEIOS DIVERSOS 2.839,47

MG1711 2018 0021982-
73.2019.4.01.8008 CUSTEIOS DIVERSOS 52.055,80

MG1711 2018 0021982-
73.2019.4.01.8008

DIFERENÇA -
CUSTEIOS DIVERSOS 268,71

MG62703 2017 0021982-
73.2019.4.01.8008

DIFERENÇA -
CUSTEIOS DIVERSOS 8,74

MG62703 2017 0021982-
73.2019.4.01.8008 CUSTEIOS DIVERSOS 903,16

   Total 345.648,52

 

Em razão disso, no presente levantamento, foram considerados somente os saldos devedores deixados por
beneficiários-titulares do Pro-Social, no TRF1 e Seccionais, falecidos entre 01/01/2017 até 31/12/2018, com o respectivo
processo administrativo devidamente instruído com as medidas necessárias à recuperação de valores em favor do Programa, a
partir do Demonstrativo de Saldo Devedor de Beneficiários Desligados do Programa, 14918336, extraído do sistema
informatizado e-Prosocial.

Feitas essas considerações, apresenta-se no quadro 1, a seguir, as informações sobre os processos que
atenderam aos termos do art. 63-B do Regulamento Geral do Pro-Social c/c o art. 2º, §§ 4º ao 7º da Portaria Presi 600-366, de
31 de dezembro de 2008, com redação dada pela Portaria Presi 282/2021:
Tabela 03 - Saldo Devedor de Beneficiários Titulares Falecidos de 01/01/2017 Até 31/12/2018 para remissão de dívida nos termos do art.

63-B do RGPS

Beneficiário Origem Matrícula PAe/SEI Saldo
Devedor

Data do
óbito

Compensação de
débitos/créditos Pensionista/Espólio

Notificação
do

Ordenador

10000416700 SJAP AP20009 0000640-
89.2017.4.01.8003 12.129,00 21/02/2017

Cálculo de acerto
de contas
(6633897)

Não há
pensionista/espólio
cadastrado no
SARH.

Ofício
SJAP-Diref
8032153

10000083100 TRF1 TR106303
0016564-
52.2017.4.01.8000 3.944,82 04/06/2017

Orientação
Contábil 11180124

Ofício TJDFT
6/SCG (8121727)

Ofício
Diges
8482599

10000126000 TRF1 TR171303 0065797-
76.2021.4.01.8000 60.434,78 04/07/2017 Informação

Secab 13974632

Não há
pensionista/espólio
(13974631)

Ofício
Diges 420
(13977384)

   Total 76.508,60     
 

Conforme se observa, foram considerados apenas os débitos com indicação de inscrição da Dívida Ativa da
União - DAU, considerando que eventual recuperação desses valores se dará à conta do Orçamento.

A Reserva de Proteção Financeira - RPF é composta mediante aplicação mensal do montante correspondente
a 1% (um por cento) da arrecadação na rubrica contribuição. De acordo com o Demonstrativo de Receitas - TRF1-071REC,
acessado em 21/01/2022, a RPF alcançou o valor de R$ 1.198.305,55 (um milhão, cento e noventa e oito mil trezentos e cinco
reais e cinquenta e cinco centavos), conforme registrado na Tabela 17 do Plano Anual de Aplicação - PAA 2022.



Fonte: PAA 2022 no PAe 0002470-26.2022.4.01.8000.

Em vista do exposto, apresenta-se ao Conselho Deliberativo do Pro-Social pedido de autorização para efetuar
transação contábil de remissão de dívida do saldo devedor, no valor de R$ 76.508,60 (setenta e seis mil quinhentos e oito reais
e sessenta centavos), dos ex-beneficiários titulares falecidos sem pensionista/espólio, relacionados na Tabela 03 e nos
respectivos processos vinculados, por meio da utilização da Reserva de Proteção Financeira – RPF, criada a partir da
publicação da Resolução Presi 10393449, de 15/06/2020, que alterou o Regulamento Geral do Pro-Social, aprovado pela
Resolução Presi/Secbe 9 de 23 de abril de 2014, para liquidação de fatos contábeis pela remissão de dívida de saldo devedor de
beneficiários falecidos, sem espólio ou pensionistas, para a qual se faz necessária seja observada a escrituração dos aportes e
resgates em conta contábil específica..

À superior deliberação.

 
IONICE DE PAULA RIBEIRO

Diretora da SECBE

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro , Diretor(a) de Secretaria, em 12/04/2022, às 08:47
(horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando o código verificador
15282496 e o código CRC CDE27FE8.
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