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Nada como poder cuidar da saúde bu-
cal sem precisar sair do trabalho. E mais: 
sem custeio!

O Setor de Assistência Odontológica do 
Pro-Social continua à disposição de todos 
os servidores e magistrados para a realiza-
ção de procedimentos de prevenção odon-
tológica. 

As peritas do Pro-Social, Dras. Eliana, 
Lorena e Cibele, estão também à disposi-
ção dos servidores para consultas, realiza-
ção de perícias e homologação de atesta-
dos odontológicos.

No ato da sua Prevenção Odontológica 
o servidor receberá um cartão de acom-
panhamento de prevenção que poderá ser 
apresentado ao profissional credenciado, 
caso haja encaminhamento para algum 

Agende sua prevenção
odontológica no Pro-Social

especialista, a fim de evitar a cobrança 
de procedimentos já realizados pelo Pro-
-Social.

De acordo com as orientações da Tabela 
de Odontologia do TRF1, os procedimentos 
de Prevenção Odontológica possuem prazo 
de carência de 180 dias, ou seja, caso seja 
realizado por profissional credenciado den-
tro do prazo intervalar, poderá ser cobrado 
custeio integral do beneficiário.

O acompanhamento feito pelas peritas 
odontológicas, no entanto, permite que a 
prevenção seja realizada nas dependências 
do Pro-Social em períodos de tempo me-
nores, a depender da necessidade de cada 
beneficiário.

O agendamento pode ser feito nos ra-
mais 2649 e 2918, com Lourdes ou Jus-
sara. Para maior comodidade, o NUBES 
sugere que seja dada preferência para 
atendimento no turno da manhã, tendo em 
vista a grande procura no período da tarde.

Em respeito aos outros colegas, o Se-
tor de Assistência Odontologia solicita ser 
informado, com a maior antecedência pos-
sível, caso haja necessidade de faltar ao 
atendimento agendado.

Na foto acima, o já pré-adolescente Ga-
briel, filho da servidora Rosane Cerqueira, 
cuida do sorriso com a Dra. Cibele, ao lado 
da atendente Lourdes. 

Esperamos pelo seu sorriso!

O NUTEC esclarece que, conforme dis-
põe a Portaria Presi/Secin n. 445/2011, to-
das as requisições de serviços de TI devem 
ser realizadas exclusivamente por e-Sosti. 

Além disso, o Ofício Presi 1287, de 
05/06/2015, disponível no PAe 0011462-
20.2015.4.01.8000, estabelece que as 
solicitações de serviços de TI que implicam 
liberação de acesso a páginas específicas da 
internet ou interferem com a segurança da 
informação (e-mail, listas de e-mail, pasta 
W, acervo de processos, rotina de sistema, 
etc.), deverão ser enviadas exclusivamente 
pelo dirigente da unidade superior do inte-
ressado (gabinete, secretaria, ou núcleo, 
conforme o organograma funcional), ou de 
ordem anexando-se obrigatoriamente auto-
rização expressa do dirigente no e-Sosti, por 
exemplo, e-mail pessoal do dirigente. 

A obrigatoriedade do e-Sosti
O mesmo ofício também estabelece que 

as mudanças de local de equipamentos de 
informática deverão ser solicitadas com an-
tecedência mínima de dois dias úteis, para 
que se confirme haver disponibilidade de 
equipe técnica na data desejada. 

Em caso de algum erro de sistema que 
necessite a verificação dos técnicos da infor-
mática, o e-Sosti gerado para isso deve con-
ter a imagem da tela do recurso que motivou 
a solicitação da verificação.

É imprescindível, para um atendimento 
célere, seguir essas determinações da Presi-
dência do Tribunal, pois as solicitações em 
desacordo com as normas citadas sempre 
são devolvidas pela Secretaria de Informáti-
ca do Tribunal, fato que atrasa muito o aten-
dimento do pedido.

Horário especial a servidor cuidador 
de pessoa com deficiência 

exige compensação 
O CJF negou o recurso de servidora do 

TRF1 que solicitava mudanças na Resolu-
ção n. 5/2008 do CJF que regulamenta a 
concessão de horário especial e da licença 
por motivo de doença em pessoa da família, 
também previstas na Lei n. 8.112/1990.

A servidora solicitou ao TRF1 horário 
especial, sem compensação ou redução de 
vencimentos, para acompanhar seu filho, 
portador de autismo, em tratamento mé-
dico e multidisciplinar. O diretor-geral do 
tribunal concedeu à servidora horário es-
pecial, com a devida compensação, como 
determina a Lei 8112/90. 

A requerente recorreu ao Conselho de 
Administração do TRF1 em que argumen-
tava que a Constituição acolhia sua preten-
são, bem como a Convenção sobre Direitos 
da Pessoa com Deficiência. O órgão não 
conheceu o pedido. No CJF o relator Poul 
Erik Dyrlund entendeu não caber ao conse-
lho tratar a matéria ressaltando que o art. 
98 da Lei 8.112/90 autoriza horário espe-
cial para o servidor com deficiência física, 
sem compensação, mas, no que tange ao 
servidor com filho portador de deficiência 
física, expressamente, subordina o horário 
especial à compensação.

Firmada a absoluta compatibilidade en-
tre o texto da Resolução do CJF e o dis-
positivo legal que lhe serve de fundamento 

de validade “não nos parece ser possível 
editar ato normativo que conflite frontal-
mente com o texto da lei ordinária”.  A si-
tuação equivaleria a uma declaração de in-
constitucionalidade, em tese, do art.98 da 
Lei 8.112 porque, no âmbito da demanda, 
não abrange a resolução do caso concreto 
da servidora, função que compete ao TRF1.  

“Essa declaração de inconstitucionali-
dade não pode ser empreendida por órgão 
administrativo, como o CJF, pois, conforme 
decisão recente do STF, o CNMP não possui 
competência para exercício de controle da 
constitucionalidade, não podendo declarar 
uma norma inconstitucional, sob pena de 
exorbitar suas funções”, acrescentou. 

A questão passa, segundo o relator, pela 
alteração da lei ordinária, considerando a 
pertinência da questão, ou pela necessida-
de de o interessado recorrer ao Judiciário, 
com base em eventual inconstitucionalida-
de.  O Colegiado, não conheceu o recur-
so, mas afirmou ser o assunto de extrema 
importância. “A questão merece um tra-
tamento legal e, posteriormente, adminis-
trativo, mais coerente, já que no âmbito 
do CJF não cabe tratar a matéria.  Nada 
atrapalha, contudo, que na resolução con-
creta e específica da pretensão da servi-
dora, possa o TRF1 dar o prosseguimento 
que entender mais adequado à matéria”, 
finalizou o relator Poul Erik Dyrlund.

Nota de falecimento 
Jorge Braga Ramos, 59 anos era pedreiro e funcionário 

terceirizado da Empresa Caldas, de Manutenção Predial. 
Ele trabalhou nesta Seção Judiciária por 18 anos e fale-
ceu no último dia 19 de setembro, vitima de uma cirrose. 
Seu corpo foi enterrado em Amélia Rodrigues, sua cidade 
natal, no dia 20/9.

Os seus colegas e amigos das empresas terceirizadas que 
trabalham na Justiça Federal pedem que o Justiça Federal 
Hoje comunique seu falecimento como uma homenagem por 
sua dedicação e por tantos anos convivendo conosco.

STJ definirá índice de correção do 
FGTS e ações no país estão suspensas

O ministro do STJ Benedito Gonçalves 
determinou a suspensão em território na-
cional de todos os processos que discutam 
a possibilidade de a TR ser substituída 
como índice de correção monetária dos sal-
dos das contas vinculadas ao FGTS.

A suspensão vale até que a 1ª seção 
do STJ julgue recurso afetado como re-
presentativo da controvérsia. A decisão de 
suspender o trâmite dos processos ressal-
va as hipóteses de autocomposição, tutela 
provisória, resolução parcial do mérito e 
coisa julgada, conforme as circunstâncias 
de cada caso concreto, a critério do juízo.

Na decisão, o ministro estabeleceu 
prazo de 30 dias para manifestação dos 
órgãos e entidades interessados no julga-
mento, contado a partir da divulgação do 
despacho na página de notícias do STJ.

De acordo com as informações dos 
tribunais, já estão suspensas pelo menos 
29.461 ações que tratam do assunto. A 
afetação desse recurso especial foi deter-
minada após o REsp 1.381.683 não ter 
sido conhecido pelo ministro relator, com 

a consequente exclusão do processo como 
representativo da controvérsia.

No recurso que será julgado, um sindi-
cato alega ilegalidade da utilização da TR 
pela CEF para correção dos saldos das con-
tas de FGTS dos trabalhadores representa-
dos pela entidade.

Segundo o sindicato, o parâmetro fixa-
do para a correção monetária, estabelecido 
pela lei 8.177/91, não promove efetiva atu-
alização monetária desde 1999, distancian-
do progressivamente os saldos aplicados no 
fundo dos índices oficiais de inflação. O sin-
dicato aponta violação à lei 8.036/90 (le-
gislação que regula o FGTS) e, dessa forma, 
busca judicialmente a substituição da TR 
pelo INPC ou, alternativamente, pelo IPCA 
ou por outro índice de correção.

Com base na súmula 459 do STJ, o 
TRF da 4ª região negou o pedido do Sinta-
ema, sob o entendimento de que os crité-
rios de correção do FGTS são estabelecidos 
pela legislação, não podendo haver mera 
substituição por índice mais favorável em 
determinada época.


