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Da não tipicidade pela ausência de anotação da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social  
 
Particularidades e singularidades de Direitos dos Empregados Domésticos.  
 
Lei 9799/99: Breves Comentários sobre o Papel Isonômico da mulher à luz 
da Constituição Federal de 1988.  
 
Revistas do TRT 18 (Especializada), anos 5, 4 e 2, ns. 1 
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PROPOSTA DE ATUAÇÃO E PLATAFORMA 
 
 - É importante que haja uma maior divulgação entre os beneficiários 
do Pró-Social da pauta das Sessões Deliberativas do Pró-Social, 
notadamente daquelas que alteram valores de contribuição; 
 
 - Propor a instituição de uma premiação para o beneficiário que 
utilizar comedidamente o Plano. Para utilizar-se de uma exemplificação, 
superficialmente discorrendo, , o servidor ou magistrado que não procurar 
mais um especialista na mesma área num período de tempo determinado, o 
que acabaria, por trazer economicidade ao Plano, concorreria a um Prêmio 
na 1ª Região, cujo 1º lugar teria a isenção daquele mês da contribuição 
daquele titular ao Plano; o 2º lugar, redução de 50% e em 3º lugar, redução 
de 30%. 
 
 - Propor redução do custeio para os tratamentos odontológicos, bem 
como a isenção de percentual para internação como custeio ou pelo menos 
a criação de um patamar máximo de custeio mensal no valor de R$ 
3.000,00 ao mês. Manter-se a forma de custeio ilimitada atual para 
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internações traz insegurança ao beneficiário e representa um risco real de 
numa eventualidade, o magistrado ou servidor vir a suportar uma dívida 
vultosa e impagável, caso tenha um dependente acometido de traumatismo 
crânio encefálico resultando em coma por prazo indeterminado. 
 
   
 
 
 

 


