
RESOLUÇÃO 5 DE 17 DE NOVEMBRO DE 1989 
 
 
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, 

no uso das atribuições que lhe confere o art. 21, XXII, do Regimento Interno e tendo 
em vista o que foi decidido na reunião plenária realizada em 26 de outubro de 1989, 
RESOLVE: 

 
Os arts. 59, 60, caput, 62, 63, 64 e 79 do Regulamento Geral do Programa de 

Assistência aos Servidores do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aprovado 
pela Resolução 2 de 8 de agosto de 1989, publicada no Diário da Justiça do dia 9 do 
mesmo mês, Seção II, passam a vigorar da forma seguinte: 

 
Art. 59.   As assistências e benefícios que constituem a assistência indireta 

terão seus custos cobertos pelo Pro-Social, consoante disposições deste Regulamento. 
 
Art. 60.  Constituem receitas do Pro-Social: 

I – contribuição mensal do servidor assistido em 2% (dois por cento) de sua 
remuneração, limitada a contribuição máxima a valor igual a duas vezes o salário 
mínimo de referência (2 SMR), devendo a indexação ser alterada se e quando outra 
equivalente vier a ser adotada oficialmente; 

II – contribuição mensal de 3% (três por cento) do Tribunal Regional Federal da 
Primeira Região e das respectivas seções judiciárias, sobre a execução orçamentária do 
pessoal, cuja despesa correrá à conta das atividades: assistência médica, odontológica 
e social, assistência materno-infantil e capacitação de recursos humanos; 

III – participação direta do servidor no preço dos serviços assistenciais 
utilizados, conforme estabelecido em atos próprios; 

IV – outras receitas, inclusive rendimentos da aplicação de saldos credores no 
mercado financeiro. 

 
Art. 62. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região e as respectivas 

seções judiciárias procederão, mensalmente, a crédito do Pro-Social, ao recolhimento 
das parcelas relativas aos itens I, II e III do art. 60, apuradas em folha de pagamento 
do pessoal. 

 
Art. 63. Os recursos do Pro-Social serão movimentados por uma Comissão de 

Administração, organizada na forma do Título VI deste Regulamento. 
 
Art. 64. Fica criada a Comissão Diretora do Pro-Social – COD-Social com a 

finalidade de administrar o Programa de Assistência aos Servidores do Tribunal 
Regional Federal da Primeira Região – Pro-Social e de gerir os seus recursos, previstos 
neste Regulamento. 

 
Art. 79. Em caráter de excepcionalidade, devidamente justificada, a COD-

Social poderá contratar mão-de-obra especializada para a execução das suas 
atividades, correndo as despesas à conta dos recursos oriundos das contribuições dos 
servidores, previstas nos itens I e III do art. 60 deste Regulamento. 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

 
Juiz VIEIRA DA SILVA 

Presidente 
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