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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

Resolução n. 51, de 6 de março de 2012 
 

 
Altera o Regulamento Geral do 
Programa de Assistência aos 
Servidores do Superior Tribunal de 
Justiça - PRÓ-SER. 
 

 
O Presidente do Conselho Deliberativo do PRÓ-SER, no uso da 

atribuição que lhe confere o parágrafo único do art. 68 do Regulamento Geral, 
aprovado pela Resolução nº 62, de 18 de setembro de 1992, e tendo em vista 
decisão do referido Conselho em sessão ordinária de 6 de março de 2012, resolve: 

 
 
Art. 1º Alterar o artigo 15, Parágrafo Único do Regulamento Geral do 

PRÓ-SER, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 15. .................................................................................... 

 
Parágrafo Único. Quando se tratar de reinclusão decorrente de 
desligamento voluntário, o retorno do titular e respectivos 
dependentes ao Programa ficará condicionado ao recolhimento 
das contribuições mensais do período em que permaneceram 
desligados do Pró-Ser.” 
 
 
Art. 2º Alterar o artigo 63, §§ 3º, 6º e 7º do Regulamento Geral do 

PRÓ-SER, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 63 ............................................................................…...... 

§ 3º O beneficiário titular, seus dependentes diretos e 
indiretos participarão do custo dos serviços que lhe forem 
prestados nas seguintes proporções: 

I - na área da assistência médico-hospitalar e ambulatorial.  

a) nas despesas hospitalares e ambulatoriais em 
quimioterapia, hemodiálise, radioterapia e honorários com 
internação clínica e cirúrgica, 10% para o beneficiário titular e 
dependentes diretos e 20% para os indiretos;  
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b) demais procedimentos, 30% para o beneficiário titular e 
dependentes diretos e 50% para os indiretos. 
 
II - na área da assistência odontológica, 30% em todos os 
procedimentos realizados pelo beneficiário titular e 
dependentes diretos e 50% para os dependentes indiretos. 
 
III - na área de Benefícios Sociais, conforme regulamentação 
própria de cada Programa;” 
 
§ 6º É vedada a utilização dos recursos previstos nos incisos 
II, III e IV deste artigo para contratação de pessoal. 
 
§ 7º As participações a que se referem os incisos I a IV deste 
artigo destinam-se, pela ordem, a: 
I - custear os programas de assistência médico-hospitalar, 
ambulatorial e odontológica, na falta de recursos 
orçamentários; 
II - fazer face às despesas com o transporte e diária do 
beneficiário e/ou acompanhante, na forma prevista nos §§ 1º 
e 2º do art. 26; 
III - complementar e/ou custear os Benefícios Sociais 
previstos no Título IV deste Regulamento. 
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
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