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Aniversariantes
Hoje: Graziela de Vasconcelos Machado 
(4ª Vara), Alexsandra Santos Fraga Pas-
sos (Feira de Santana), Dilson Nunes 
Araújo (Ilhéus), Eduardo Sérgio Guima-
rães Santana (SECAD), Marcos Antonio 
da Rocha (NUCJU) e Jackson Leite de 
Oliveira (ÁQUILA). Amanhã: Elizabete 
Oliveira de Almeida (NUASG), Roberto 
Pereira Santos  (Paulo Afonso), Juan 
Pablo Barbosa de Oliveira (DIREF), Fa-
biane dos Santos Moreira e Daiane Al-
meida de Oliveria (ambas de Feira de 
Santana), Roberval Barreto dos Santos 
Filho e Luciana Figueiredo Amaral Ri-
beiro  (Campo Formoso).
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Presidente do TRF da 1ª Região informa 
sobre o novo regulamento do Pro-Social

Em mensagem encaminhada a todos os 
beneficiários do Pro-Social, o presidente do 
TRF da 1ª Região, desembargador federal 
Mário César Ribeiro informou:

A situação financeira do Pro-Social vi-
nha paulatinamente se agravando em ra-
zão, principalmente, do congelamento das 
receitas e do crescente aumento nas despe-
sas, tendo em vista que a última revisão da 
tabela de contribuições do Programa ocor-
reu em 2003 e, nesse período, houve um 
crescimento de 257% nos gastos.

O repasse da União ao Pro-Social 
(AMOS) está congelado desde 2003 em 
R$ 90,00 por beneficiário. Embora a Ad-
ministração tenha viabilizado, para o cor-
rente ano, acréscimo no valor da AMOS, 
esse foi pequeno, passando para R$ 
105,00 per capita, muito aquém do míni-

mo necessário para equalizar as finanças 
do programa.

No final de 2011, o Programa chegou 
a um ponto crítico, com clara ameaça a 
seu equilíbrio financeiro, pois, praticamen-
te, um terço da reserva financeira foi gasto 
para cobrir o déficit.

O Conselho Deliberativo do Pro-Social 
havia aprovado em 2010, proposta de al-
teração no Regulamento Geral que, entre 
outras modificações, procurava estabelecer 
um critério de reforço à solidariedade, co-
brando percentual por dependente.

A proposta previa cobrança de 2,5% da 
remuneração do titular, 0,5% do depen-
dente direto e 1% do indireto (pais etc). 

Realizado cálculo individual – posterior-
mente à aprovação da proposta pelo Conse-
lho Deliberativo –, verificou-se que ela im-
plicava diminuição de R$ 7.426.078,80 na 
arrecadação, uma vez que contava com os 
rendimentos de aplicações financeiras que 
tiveram redução em face da utilização de re-
cursos da reserva técnica, o que levou à al-
teração dos critérios pelo relator do proces-
so, o desembargador federal Catão Alves.

Assim, foi apresentada pelo relator nova 
proposta à Corte Especial Administrativa, 
no último dia 21/2 – Processo Administra-

tivo 6.839/2006-TRF1 –, que foi aprova-
da, após o colegiado decidir pela desneces-
sidade de retorno dos autos ao Conselho 
Deliberativo. 

A nova forma aprovada – que será deta-
lhada aos beneficiários nos próximos dias – 
permitirá aumento de arrecadação de recei-
tas estimado em R$17.122.445,64, ainda 
inferior ao déficit apurado no final de 2011, 
estando prevista para ser implementada em 
60 dias, a partir da publicação da Resolu-
ção que foi aprovada pela Corte Especial.

Além do acréscimo nas faixas salariais 
de contribuição, o titular pagará por depen-
dente direto 0,5%, limitada tal cobrança a 
4 dependentes, e ainda 2,0 % por depen-
dente indireto, tendo como base de cálculo 
a remuneração respectiva, descontados o 
PSS e o Imposto de Renda.

Lembrem-se que o Pro-Social é diferen-
ciado, oferecendo inúmeros benefícios e 
serviços especiais, como ampla assistência 
odontológica, Tratamento Fora do Domicí-
lio – TFD com auxílio na cobertura de des-
pesas com hospedagem e deslocamento, 
cobertura pelo Programa das órteses, pró-
teses e implementos médico-hospitalares e 
odontológicos, entre outros, sendo um pa-
trimônio dos magistrados e servidores a ser 
preservado.

A Secretaria de Bem Estar Social dis-
ponibilizou o e-mail: duvidasnovoregula-
mentoprosocial@trf1.jus.br específico para 
responder às dúvidas individuais sobre o 
novo Regulamento Geral e encaminhou co-
municação aos beneficiários detalhando as 
mudanças aprovadas, visando a dar amplo 
esclarecimento aos associados.

Superintendente da Transalvador garante 
solução para problemas de trânsito 

do Fórum Teixeira de Freitas

Começam a dar frutos o pedido do juiz 
federal diretor do Foro, Ávio Novaes, à Se-
cretaria de Transportes da Prefeitura, para 
solucionar os problemas enfrentados pelos 
usuários do Fórum Teixeira de Freitas por 
conta do semáforo em frente à nossa sede, 
frequentemente desrespeitado pelos con-
dutores que trafegam na Avenida Ulisses 
Guimarães, o que tem criado muita tensão 
e até já provocou acidentes.

Após a visita à Direção do Foro do se-
cretário José Carlos Aleluia, titular da pasta 
de Urbanismo e Transportes da Prefeitura, 
esteve no nosso Fórum nesta segunda-fei-
ra, 4/3, o novo superintendente da Transal-
vador, Fabrízzio Muller, que, acompanhado 
do diretor do Foro, (foto acima) verificou, in 
loco, o problema do desrespeito ao semáfo-
ro por parte de carros particulares, ônibus, 
motocicletas, pedestres e bicicletas e o fe-

chamento da saída de veículos que preci-
sam deixar o prédio da Justiça Federal.

Segundo o economista Fabrízzio Muller, 
de 36 anos, houve determinação do pró-
prio secretário José Carlos Aleluia para que 
ele fizesse “o possível e o impossível para 
resolver o problema da Seção Judiciária”. 
O superintendente garantiu que irá instalar 
no local um par de fotossensores, o que irá 
reduzir o desrespeito à sinalização e mini-
mizar os riscos de acidentes. O superinten-
dente também garantiu que determinará a 
revitalização da pintura das faixas verticais 
e horizontais e disponibilizará funcionários 
da Transalvador para fazer avaliação do nú-
mero de carros que trafegam no local.

A Direção do Foro recebeu com entu-
siasmo a visita do superintendente, que foi 
escolhido para o cargo, segundo o secre-
tário Aleluia, por ser um jovem disposto a 
fazer mudanças radicais e positivas, além 
do seu conhecimento tecnológico, pois se 
especializou na área de tecnologia de segu-
rança para a área de tráfego. 

Diretora do NUASG faz 
apresentação sobre 
o novo prédio anexo
A diretora do NUASG, Maria de Lourdes 

Araújo, realizou uma apresentação em Po-
wer Point sobre o novo prédio anexo que a 
Seccional irá construir. 

A apresentação, na Sala de Treinamen-
to, foi uma oportunidade para os servidores 
saberem dados da futura edificação. 

Maria de Lourdes Araújo detalhou, com 
imagens das plantas de todos os pavimen-
tos, quais destinações serão dadas a cada 
um dos três pisos previstos.

O pavimento térreo será ocupado por 
garagens cobertas e o primeiro piso será 
destinado à Seção de Administração de 
Material (SEMAT) e à Seção de Administra-
ção de Patrimônio (SEPAT), que hoje têm 
pouco espaço disponível para a guarda dos 
equipamentos, ficando muitos deles dis-
postos pelos corredores.

O segundo andar será destinado à guar-
da dos processos judiciais e adminsitrati-
vos, o que fez com que o prédio precisasse 
de um forte reforço na sua estrutura, já que 
tais arquivos são muito pesados. A vanta-
gem adicional para a Seção Judiciária é 
que não mais será necessário pagar aluguel 
pelo arquivo judicial, que hoje fica localiza-
do em um prédio do bairro da Sussuarana, 
além de concentar a guarda desses proces-
sos na própria sede da Seção Judiciária, o 
que também garante maior segurança.

E o terceiro e último pavimento será 
destinado a uma grande sala multiuso, 
onde haverá espaço para reuniões, semi-
nários, eventos de capacitação, videoconfe-
rências, mutirões de conciliação e uma sala 
especial para coffee breaks. 

Na edição 131 do
Primeira Região na TV
 Novos juízes federais substitutos 

tomam posse e já iniciam curso de for-
mação;  Inaugurada 3ª Vara Federal da 
Subseção Judiciária de Uberaba;  Maté-
ria especial em homenagem ao Dia Inter-
nacional da Mulher.

Participe: primeiraregiaonatv@trf1.jus.br 


