
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS TRF1-DIANE 31/2022

 

 

PAe 0042040-19.2022.4.01.8000
Interessada: SECBE
Assunto: Análise e providências para regularização de situações decorrentes de achados de auditoria -
PAe 0016752-74.2019.4.01.8000

 

 

Aos Senhores Conselheiros do
CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL
 

Trata-se de processo autuado com o objetivo de adotar providências para regularização
de situações decorrentes de achados de auditoria, constantes nos autos do PAe 0016752-
74.2019.4.01.8000, especificamente, em relação ao que se segue:

 

Item 01:
 

Relatório Final de Auditoria (15550085)
Item 2.1: Com relação aos beneficiários pais/padrastos/mães/madrastas:

2.1.1: Ausência de declaração de Imposto de Renda do titular ou do próprio beneficiário
ou justificação judicial que comprove a dependência econômica em relação ao
beneficiário  titular, no cadastro do Pro-Social (e-Pro-Social).

2.1.1.4: Manifestação da unidade auditada e Análise da equipe de auditoria
[...] 
"Foram mantidos beneficiários pais/padrastos/mães/madrastas, sem apresentação da
documentação específica prevista no 5º, inciso VIII, alínea b ou d, do Regulamento-Geral
do Pro-Social - Resolução Presi/SECBE 9/2014 , qual seja, declaração de imposto de
renda do titular ou dos próprios dependentes, para verificação da dependência econômica
(alínea b), ou apresentação de justificação judicial que comprove a dependência (alínea
d).
[...]
"Em detrimento da documentação exigida no regulamento do programa, c onsta no
cadastro de beneficiários do sistema e-Pro-Social, no módulo "Documentos Entregues",
formulário preenchido com o título "DECLARAÇÃO PARA PERMANÊNCIA DOS PAIS".
Nesse documento há menção ao art. 5º, inciso VIII, do Regulamento Geral. O citado
artigo, nem na redação anterior, nem no texto atual, contemplou a possibilidade de
apresentação de declaração nos moldes do formulário em referência. Ressalta-se que a
nova redação do artigo 5º, inciso VIII, alínea b, do Regulamento-Geral do Pro-Social -
Resolução Presi/SECBE 9/2014, deixou ainda mais contundente a obrigatoriedade de
apresentação da declaração atualizada de imposto de renda apresentada pelo beneficiário
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titular à Secretaria da Receita Federal do Brasil, para verificação de dependência
econômica ou declaração de imposto de renda apresentada pelos próprios
pais/padrastos/mães/madrastas. É de se destacar que com a redação dada pela Resolução
Presi 10393449, de 15/6/2020, a declaração de imposto de renda deve ser atualizada. A
única hipótese que dispensa a declaração de imposto de renda está prevista na alínea d do
artigo em comento, qual seja, a apresentação de justificação judicial que comprove a
dependência em relação ao beneficiário. Com efeito, a citada "DECLARAÇÃO PARA
PERMANÊNCIA DOS PAIS", disponível aos beneficiários na página do Pro-Social
hospedada no Portal do TRF1, não afasta a obrigatoriedade de apresentação de
declaração de imposto de renda ou de justificação judicial, em face do que prevê o 5º,
inciso VIII, alínea b ou d, do Regulamento-Geral do Pro-Social.
[...]
Consonante se dessume do artigo 65, inciso II, c/c o art. 69, inciso XI, e art. 79, do
Regulamento-Geral, a gestão do cadastro dos beneficiários do Pro-Social deve observar o
normativo próprio do Programa, sendo certo que as dúvidas quanto à aplicação de
dispositivos ou de casos omissos precisam ser submetidas à apreciação do Conselho
Deliberativo do Pro-Social".

 

Esclarecimentos e providências no âmbito da SECBE:
 

No tocante à exigência de apresentação da declaração atualizada de imposto de renda
apresentada pelo beneficiário titular à Secretaria da Receita Federal do Brasil, para verificação de
dependência econômica ou declaração de imposto de renda apresentada pelos próprios
pais/padrastos/mães/madrastas, exigência constante no art. 5º, inciso IX, alínea “c” do RGPS, esclarece-se:

- Em atendimento ao relatório preliminar de auditoria 8551264, de 12/11/2019, foi
enviada notificação a todos os beneficiários titulares para que apresentação da documentação em apreço;

- Alguns beneficiários titulares, ao serem notificados para apresentação da
documentação, informaram que não declaram seus dependentes em virtude de que a redução dos valores a
serem restituídos não compensa ou apresentam outras justificativas;

- Muitos beneficiários dependentes não fazem sua própria Declaração de Imposto de
Renda por receberem valores abaixo do teto estipulado, sendo assim isentos da declaração, inclusive
aqueles com rendimentos de aposentadoria ou pensão abaixo do valor estipulado anualmente para
declaração.

- Oportuno informar que no site oficial da Receita Federal do Brasil traz o seguinte
esclarecimento:

"A Receita Federal do Brasil não emite declaração de que o(a) cidadão(ã) está isento(a)
de apresentar a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), pois a Instrução Normativa
RFB nº 1548, de 25 de fevereiro de 2015, regula que, a partir do ano de 2008, deixa de existir a
Declaração Anual de Isento. Ademais, a Lei nº 7.115/83 assegura que a isenção poderá ser comprovada
mediante declaração escrita e assinada pelo próprio interessado. Mais informações podem ser obtidas na
página da RFB na internet, no seguinte endereço eletrônico:
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dai-declaracao-anual-
de-isento"

- Atualmente, em relação aos beneficiários remanescentes da
categoria pais/padrastos/mães/madrastas, existem 167 beneficiários inscritos, sendo que 129 estão
declarados como dependentes em Imposto de Renda e 38 permaneceram na categoria com a apresentação
de Declaração para Permanência dos Pais firmada pelos beneficiários titulares (modelo 16550821).

- Esta Secbe adotou o uso da citada declaração com o objetivo de suprir a exigência
cadastral e tendo como base a Resolução 529, 16550807, do Conselho da Justiça Federal, de 20/03/2019,
que dispõe sobre a instituição do Programa de Desburocratização e Simplificação da Justiça Federal –
FLUI JF, da Rede Colaborativa de Desburocratização e Simplificação da Justiça Federal – Rede FLUI, e
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do Selo de Desburocratização e Simplificação da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, que
deverão ser adotados para os procedimentos judiciais, extrajudiciais, de administração judicial e aos
administrativos em geral, correspondendo à prestação de serviços em geral, aos processos de trabalho, às
iniciativas estratégicas, à gestão da informação e à gestão da inovação.

 

Item 2:
 

Relatório Final de Auditoria (15550085)
Item 2.3: Com relação aos beneficiários filhos e/ou enteados estudantes de 21 até

completar 24 anos:
2.3.1: Declaração de imposto de renda do pai ou da mãe na qual o (a) filho (a) conste

como dependente não localizada.
2.3.1.4: Manifestação da unidade auditada e Análise da equipe de auditoria

[...]
Em detrimento da documentação exigida na regulamento do programa, admitiu-se para
manutenção de dependente no Pro-Social a apresentação de "DECLARAÇÃO DE
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA FIRMADA PELO BENEFICIÁRIO TITULAR" em vez da
declaração de imposto de renda, taxativamente exigida pelo art. 5º, inciso VI, alínea c, do
Regulamento-Geral do Pro-Social. Na resposta apresentada aos achados apontados no
Relatório Preliminar 8551264, por meio do doc. 9775337, foi informado que após a
publicação da Resolução CJF 529/2019, adotou-se, em relação aos beneficiários filhos
e/ou enteados estudantes de 21 até completar 24 anos, "(...) o entendimento de que, na
ausência da apresentação da Declaração de Imposto de Renda do pai ou da mãe na qual
o(a) filho(a) conste como dependente, para atender à exigência cadastral, o próprio
beneficiário titular apresente Declaração de Dependência Econômica expedida em
formulário próprio, para atendimento das exigências do art. 5º, inciso VI, alínea c, do
Regulamento Geral do Pro-Social, acompanhada da declaração do pai/mãe, em que o
dependente figure, frequentemente em razão de percepção de pensão alimentícia."
Todavia, a adoção de declaração firmada pelo titular não foi acolhida na revisão do
Regulamento-Geral. A nova redação dada à alínea c do inciso VI do artigo 5º do
normativo de regência passou a exigir para manutenção no Programa a declaração
atualizada de imposto de renda apresentada pelo pai ou pela mãe à Secretaria da Receita
Federal do Brasil na qual o(a) filho(a) conste como dependente. Mesmo após as alterações
promovidas no Regulamento-Geral do Pro-Social, pela Resolução Presi 10393449,
publicada em 16/06/2020, e retificada parcialmente em 23/02/2021, foi emitida, por ofício,
orientação no sentido de que "[...] na ausência da declaração de imposto de renda do pai
ou da mãe na qual o(a) filho(a) conste como dependente, objetivando atender à exigência
cadastral, em auditoria pela Secau, o beneficiário titular poderá preencher a Declaração
de Dependência Econômica, em formulário próprio encaminhado anexo a este ofício",
consoante se extrai do PAe SEI 0000821-26.2022.4.01.8000 (v,g. docs. 14834996 e
14855678).
[...]

 

Esclarecimentos e providências no âmbito da SECBE:
 

Em relação à categoria filho(a) ou enteado(a) maior de 21 anos – estudante,
especificamente quanto à exigência de apresentação da Declaração de Imposto de Renda do pai ou da mãe
na qual o(a) filho(a) conste como dependente, tem-se a esclarecer:

- É alta a incidência de beneficiários titulares que não declaram seus filhos(as) ou
enteados(as) em Imposto de Renda;
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- Ao serem questionados, muitos beneficiários informam que optam por não o fazer em
virtude de que a redução dos valores a serem restituídos não compensa ou, ainda, os filhos recebem
pensão alimentícia, ficando a cargo do alimentante a declaração no imposto de renda;

- Também é bastante elevada a incidência de beneficiários dependentes que não fazem
sua própria Declaração de Imposto de Renda por receberem valores abaixo do teto estipulado, sendo assim
isentos da declaração.

- Oportuno informar que no site oficial da Receita Federal do Brasil traz o seguinte
esclarecimento:

A Receita Federal do Brasil não emite declaração de que o(a) cidadão(ã) está isento(a)
de apresentar a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), pois a Instrução Normativa
RFB nº 1548, de 25 de fevereiro de 2015, regula que, a partir do ano de 2008, deixa de existir a
Declaração Anual de Isento. Ademais, a Lei nº 7.115/83 assegura que a isenção poderá ser comprovada
mediante declaração escrita e assinada pelo próprio interessado. Mais informações podem ser obtidas na
página da RFB na internet, no seguinte endereço eletrônico:
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dai-declaracao-anual-
de-isento.

- Atualmente, há 158 dependentes na categoria filho(a) ou enteado(a) maior de 21 anos
- estudantes, sendo que, deste total, apenas 83 foram declarados como dependentes em Imposto de Renda
e 75 permaneceram ou ingressaram na categoria, mediante apresentação de Declaração de Dependência
Econômica firmada pelos beneficiários titulares (modelo 16550813);

- Esta Secbe tem adotado, desde o início do Programa, o entendimento de que, na
ausência da apresentação da Declaração de Imposto de Renda do pai ou da mãe na qual o(a) filho(a)
conste como dependente, para atender à exigência cadastral, o próprio beneficiário titular apresente
Declaração de Dependência Econômica expedida em formulário próprio, para atendimento das exigências
do art. 5º, inciso VI, alínea c, do Regulamento Geral do Pro-Social.

- Tal entendimento encontra respaldo, atualmente, na Resolução 529, 16550807, do
Conselho da Justiça Federal, de 20/03/2019, que dispõe sobre a instituição do Programa de
Desburocratização e Simplificação da Justiça Federal – FLUI JF, da Rede Colaborativa de
Desburocratização e Simplificação da Justiça Federal – Rede FLUI, e do Selo de Desburocratização e
Simplificação da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, que deverão ser adotados para os
procedimentos judiciais, extrajudiciais, de administração judicial e aos administrativos em geral,
correspondendo à prestação de serviços em geral, aos processos de trabalho, às iniciativas estratégicas, à
gestão da informação e à gestão da inovação.

Dentre as diretrizes a serem observadas nas relações estatais com os usuários, dispostas
no art. 3º da citada Resolução, estão a presunção de boa-fé e a eliminação de formalidades e exigências
cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido.

De outro modo, o servidor tem fé pública, sendo responsável em todas as instâncias,
cíveis e criminais, pelas informações prestadas e/ou documentos que por ventura venha a assinar, em
virtude do Princípio da Presunção de Legitimidade do Ato Administrativo, conforme reiterada
jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a exemplo do Acórdão - TCU - Plenário 1130/2017,
relator Ministro Bruno Dantas.

Nesse mesmo sentido, tem-se o acompanhamento do TCU quanto aos avanços relativos
à desburocratização dos serviços públicos, conforme Acórdão, quando o Ministro Relator Aroldo Cedraz,
afirma que “A desburocratização pode ser traduzida como simplificação na prestação de serviços públicos,
tornando-os mais rápidos e baratos aos cidadãos, ou seja, com foco na experiência do usuário”. A
desburocratização é essencial para a eficiência dos processos de trabalho.

 

Item 03:
 

Relatório Final de Auditoria (15550085)
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Item 2.6.1 - Declaração prevista no inciso X do art. 5º do Regulamento-Geral do Pro-
Social - Resolução Presi/SECBE 9/2014 não localizada no cadastro do e-Pro-Social.
2.6.1.4 - Manifestação da unidade auditada e Análise da equipe de auditoria
[...]  
As unidades auditadas alegaram que a exigência de apresentação da declaração sobre a
inexistência de vínculo a outro plano de saúde custeado pela União se aplica aos
beneficiários inscritos no Programa após a alteração promovida no Regulamento-Geral
do Pro-Social pela Resolução Presi 13, de 13 de abril de 2016.
[...] 
A discussão sobre a aplicabilidade de norma nova, a que se refere a Diane/Secbe na
informação antes reproduzida, foi extraída da análise da área técnica da Secretaria de
Recursos da Corte de Contas, constante do corpo do Acórdão TCU 2864/2019-Plenário, e
está relacionada à regra de Direito Processual, sendo assim, tal julgado não se aplica à
situação em evidência.
O Conselho Deliberativo do Pro-Social se pronunciou a respeito do tema, em 16/12/2016,
no caso do dependente de servidora da Seção Judiciária do Distrito Federal que na
declaração apresentada para manutenção do filho maior de 21 anos não marcou o campo
sobre a inexistência de custeio pela União de outro plano de saúde.
Consoante se extrai do PAe SEI 0013061-42.2016.4.01.8005, que tratou da situação acima
reportada, o dependente pertencia, também, a outro plano de saúde custeado pela União.
Na Exposição de Motivos 3263989 que precedeu a decisão do Conselho, a Secbe informou
que seria realizado o recadastramento de todos os beneficiários, de acordo com as
necessidades de atualização e de segurança determinadas pelo Programa (art. 65, XI do
RGPS), por meio da DIANE/SECBE, com o apoio técnico da DIMPE/SECGE, a partir de
formulário próprio referente à "Declaração de não ser beneficiário de outro Plano de
Saúde custeado pela União", em elaboração nos autos do PAe 0005944-
03.2016.4.01.8004.
No caso em apreço, o Conselho Deliberativo do Pro-Social decidiu, à unanimidade, no
sentido de autorizar a assinatura de prazo para que a interessada fizesse opção de manter
seu dependente vinculado exclusivamente ao Pro-Social, findo o qual deveria ser
processado o desligamento de ofício, do beneficiário dependente, conforme preconiza o
inciso X do artigo 5º c/c o caput do art. 6º do RGPS (doc. Decisão 3305286).
[...]
Com efeito, reitera-se, com ajustes, a recomendação preliminar para que a Secbe avalie a
pertinência de se realizar o recadastramento de todos os beneficiários do Pro-Social para
apresentarem a declaração prevista no inciso X do art. 5º do Regulamento-Geral do Pro-
Social, e, por oportuno, complementarem a documentação constante do cadastro, em face
das alterações promovidas no Regulamento-Geral, pela Resolução Presi 10393449/2020.
Alternativamente, caso não se delibere favoravelmente ao recadastramento, recomenda-se
que a Secbe promova a notificação de todos os beneficiários para apresentarem a
declaração prevista no art. 5º, inciso I, alínea e, e inciso X, do Regulamento-Geral do Pro-
Social."
[...]

 

Esclarecimentos e providências no âmbito da SECBE:
 

Em relação à Declaração prevista no inciso X do art. 5º do RGPS, esta Secbe esclareceu,
em resposta (9775337) ao relatório preliminar de auditoria, que a referida declaração de não ser
beneficiário de outro plano de saúde custeado pela União foi incluída no Regulamento apenas em
2016, pela Resolução Presi 13, de 13 de abril de 2016, portanto, a exigência não se coaduna com a linha
de tempo da norma referida, que foi expedida posteriormente, tendo em vista que a expressiva maioria dos
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beneficiários dependentes, constantes no Relatório de Acompanhamento da Gestão de Cadastro de
Beneficiários do Pro-Social (8551264), ingressaram no Programa antes da referida exigência.

Alegou-se, ainda, à época, que os atos jurídicos são regidos pela lei vigente à época em
que praticados, seguindo o princípio Tempus regit actum , regra de direito intertemporal, reconhecido pela
reiterada jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a exemplo do Acórdão - TCU - Plenário
2864/2019, relator Ministro Vital do Rêgo.

Em análise, aquela Secretaria de Auditoria reitera a recomendação para que esta
Secbe avalie a pertinência de se realizar o recadastramento de todos os beneficiários do Pro-Social para
apresentarem a declaração prevista no inciso X do art. 5º do Regulamento-Geral do Pro-Social, e, por
oportuno, complementarem a documentação constante do cadastro, em face das alterações promovidas no
Regulamento-Geral, pela Resolução Presi 10393449/2020, informando que o princípio alegado é regra de
Direito Processual, sendo assim, tal julgado não se aplica à situação em evidência. 

 

Informa-se, finalmente, que será realizado o recadastramento de todos os beneficiários
no exercício 2023, com vista a atender ao previsto no art. 65, inciso XI, do RGPS.

 

 

Diante do exposto, submeto à apreciação e decisão deste Conselho Deliberativo do Pro-
Social:

- Proposta de autorização de apresentação da Declaração de Dependência Econômica e
d a Declaração para Permanência dos Pais, modelos 16550813 e 16550821, respectivamente, com o
objetivo de atender à exigência cadastral, a ser efetivamente regularizada mediante alteração do RGPS, a
ser apresentada a este CDPS, com fundamento na Resolução 529/2019, do Conselho da Justiça Federal -
CJF (16550807), observado o princípio da eficiência dos serviços públicos advinda de processos de
trabalho desburocratizados;

- A não obrigatoriedade de apresentação da declaração prevista no inciso X do art. 5º do
Regulamento-Geral do Pro-Social, para aqueles beneficiários que ingressaram no Programa antes da
exigência trazida pela Resolução Presi 13, de 13 de abril de 2016;

 

 
IONICE DE PAULA RIBEIRO

Diretora da SECBE
 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro , Diretor(a) de Secretaria, em
19/10/2022, às 13:20 (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 16693026 e o código CRC 744A9E4E.
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