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"RECDÓ.- - ·1 ·uNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
IIDV 1 JOAQUIM BATISTA DE FIGUEIREDO 

AC-HG 90.0100083-~ REL. JUIZ CATAO ALVES 
IIPTE INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCI-A SOCIAL - INPS 
AOV JAYR SALDANHA 
APOO 1 ~ISIO ARCURI E OUTROS 
AOV 1 MARCIO JULIO DE NAZARETH E OUTRO 
REC AOESI NISIO ARCURI E OUTROS 

JUIZ EUCLYDES AGUIAR 
Presidente da_Turma 

C Comissão Diretora do Pró-Social 

. --------~-----------~~--------------~ 
NORMA COMPLEMENTAR N9 02, DE 29 DE DEZEMBRO DE 11989 

DISPÕE SOBRE O CREDENCIAMENTO DE 
PROFISSIONAIS E INSTITUIÇÕES AO 
PRO-SOCIAL 

O Presidente da Diretoria Executiva da Comissão D·iretora 
do PRO-SOCIAL, no uso de suas atribuições, conferidas pelo artigo 12, 
do ·Régulamento-'Geral do Programa de Assistência aos Servidores do Tri 
bunal Regional .Federal da 11 Região, aprovado pela Resolução n2 002-;-
de 08 de agosto de .l!Í89, publicada .no Diário da justiça do dia se 
guihte, resolve baixar a seguinte Norma Comp1ementar: -

1. CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS E INSTITUIÇÕES 

1,1. Para' candidatar-se ao credenciamento, o interessado deve 
rá requerê'-lo através dê formulário prÓprio fornecido pelo Setor de 
Àtendimento do PRO-SOCIAL, anexan·do a documentação constante do mes 

1. . .. 2 .. Apresentados os· .documentos sera f'ormadç.. o processo, pas 
sando-se ·então.- ao julgamento do mesmo pela COD-SOCIA"L, classif'icaçãõ 
.dó curri.culum apre.sen,tado e vistoria do cort.sul tÓrio. 
1.;3. Não se acei·tará, sob nenhum pretexto, a documentação que 
não satisf'aça a. todas as exigências legais. 

1.4. o· credenciamento ficará .na. dependência da COD-SOCIAL apÓs 
$-nal :l;sar: 

a) curriculum do profissional; 
b} capacidade técnica do atendimento; 
c) qualidade do atendimen:to; e 
d) necéss.idade do credenciamento. 

1. 5.. O cre~·enciamento de profissiona,is dependerá das necessi 
dades dentro .de cada especialidade., em função d.o número de b.enefici~ 
rio,s do· PRO,. SOCIAL. 

1.6. O profi ssional ou instituição só poderá iniciar o atehdi 
rilento apÓs receber a: autor:j.zação para o ·credenciamento,, bem como as 
normas que régem o respecti.vo Programa .• · 
:)..:_ 7. . Para o credenciame11to na especialidade de radiologia se · 
rao exigidos todos os requisitos técnicos previstos em lei, como o 
X:Í, tulo na ref'erid;;t espec·i ali<;lade, · 

1. 8, A resc-isão do credi:mcia.mento poderá ocorrer por inicia ti 
."~a de qualquer .das partes., ou quando nouver infração das normas estã 
·belec.-fdás .pel<los partes.. ~ 

2 . . ASSIST~NCIA M6DICJ\ 

·2 . L . O laudo de v·istori.a será feito por médico do Tribunai Regional Fe
der.a:l · .da· 1 ~ Região, que informará das instalações e instrumental ade
ql!ádo com. a(s) especialic!ade·(s) para a(s) qual(is) requereu o creden~ 
ciamento. · 

2 . 2. J\ COO-SOCIAL de posse d~ laudn de v~storia e dos docufuentos apre
·s:entados., deverá considerar para .o c·redenclame.nto .a experiência do pro
fissiomil na éspéci a'lidade a· s.er credenciado, que deve ser de no (llinimo 
03 (três) anos, de ·efetivo · e.xercíc.ro da profissão. 

2 .• 3. O, credenciamento se. fará basicamente nas seguintes especi.al idades: 

a) pediatria; 
b.) ort·ope.dla; 
c) ginecol-ogia e· obstetrícia; 
d} clí'ni:ca méd_ica;. 
.e) cirurgi-a.; 
f) cardiologia. ~ 
g) o.ftal:rnol,o_g.i,a .. ;. 

.':~·. i:>J '<.:·.h) cps:J;qu):.at,rfa.•. 
B;: i~ r ·:; !:· U;r:P~J·QPÍq.g). a..t·' : -.: · 

• l <iri Lcii .,rj ),~;Q.j;j).J'J<;i;llpc.,kà;rcin_gO:lQg-ia j 
.,n-,~-.no ,!c) igru;,t.®eJ1:l:;~ii;J)l,Q.9lP..i.· , ., . .• .. ~. 

m} ur.ologia: . 
n) dermatolÔ·gia: 
o)- proctolqg.i,a: 
p) alergolog.i,a; 
qJ endocrinologia; e 
r } neur..ológia. 

2 . 4. O credenciamento cie profissionais e serviços, cu J a especial i zação 
nã o esteja previ s t <~ nos iten ::; j~ •:;er>cionaacs , :;ed fe- i t o d~ acarc.:o co;;; 
o paxece r da COD-SOCi qL, 

2.5. Serão dispensáveis os 03(três) anos de efetivo e xercício para os 
profi s sionais que, após a residência médica de 02(dois) anos, possuírem 
o titulo de especialidade expedido pelas Sociedades responsáveis pelo 
controle d.e especialidades. 

3. ASSISTtNCIA ODONTOLOGICA 

3.1. O laudo de vistoria é feito por dent~sta do Tribunal Regional Fe
deral da 1 ª Regiaõ, que in formará das instalações e instrumental ade
quado ~(s) especialidade(s~ pa r a a(s) qual(is) requereu o credenciamen
to. 

3.2. O profissional, em princípio, poderá ser credenciado no máximo em 
02(duas) •especialidades, desde que sejam correlatas .. 

3.3 . O credenciamento se fará basicamente nas seguintes especialidad~s: 

a) dentistica e prótese· 
b) odontopediatria · 
c) endodont ia: 
d ) periodont i a· 
e) ortodontia· 
f) radiologia· e 
g) cirurgia. 

3.4 . o credenciamento de profissionais e serviços, cuja especialização 
não esteja prevista nos ltens antedore·s., será feito de acordo· com o 
parecer do Se:tor Odonto1qgico. 

4. DISPOSIÇOES GERAIS 

4.1 . Atendimento .fora do domicílio: 

a) servidor a passeio· ·ou a serviço em outro Estado: 

a. 1 . nos Estados que integram o Tribunal Regional Feder-l da 
1ª Região, os servidores poderão ser atendidos por Profissionais e/ou 
Insti t uições da Rede Credenciada Local: 

a.2 . nos Estados não integrantes do Tribunal Regional F.ederal 
da 1ª Região, os servidores poderão ser atendidos por Profiss i onsis 
e/ou Instituiç6es de livre escolha , desde que seja efetuado o pagamento 
no a to da prestação do serviço., sendo facul tado ao funcionário o reem
bolso de acordo com as normas vigentes. 

b) ficando caracterizada a necessidade de realização do tra~ 
tamen t o solicitado fora do domicílio , o PRO- SOCIAL poderá arcar com as 
despesas de passa.gens e hospedagem do ser v ido r, para seu deslocamento, 
bem como de acompanhamento eventualmente necessãrio, nos limites a se
guir: 

b. 1 . 80% (oitenta por cento ) do valor das passagens do serv:i 
dor ou dependente e do respectivo acomp anhante: 

• b. 2 . diárias p~~:a o servidor ou dependente,. conforme Tabela 
de Diarias a ser instituída pela COD-SOClAL; 

b . 3 . di irias para o acompanhante, conforme Tabela de Oiirias 

As di árias do paciente a. que se refere a aline.a. "b 2" · do 
.i. tem anterior, somente poderão ser pagas pa·ra os dias em que o berwn
clirio não se encontrar em regime de hospitalização~ 

pedagens 1 
qua1 sera 
nº 02, de 

Sobre o va.lor total das despesas com o·s deslocamentos e hos
incid.irá o Custeio correspondente a 20% (vinte por cento), o 

cobrado do servidor nos termos do Art. 60 i tº da Reso~ução 
08 de agosto de 1989. 

4 2 Em q\Jalquer .reg1me de atend·imento (credenciamento ou livre esco
l~a) poçler.á o PRO~SOCII\L, a seu J•J.Í.zo; determina·r a realização de pe
ncias medicas 

4 3 Os caso.s omissos serao devidamente analisados p.elo Presiden t e da 
COD-SOCIAL 

FELIPE DOS SANTOS JACINTO 

·t<ORMA COMPLEMENTAR N9 03, DE JANEIRO DE 1990 

' DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO DÓ 
PROJETO ~TERIAL ~SCOLAR 

O Pre:?idente da Diretoria Executivã da Comissão Diretora ·. · ·do 
PRO-SOCIAL, no uso de suas atribuiçÕes, .conferidas pelo az:tigp 12, do 
Regulamento-Geral do Programa d~ .Assis t .ência aos Ser_vido;;es . dó Tr.ib.!:!· 
nal Regional Federal da 1~ -Regi ao, ap;-ovado pela Resoluçao. n2 002 ; ·:. de 
08 de agosto de 1989, publicada no Diario da Justiça do c!ia seguinte,, 
resolve baixar a seguinte Norma Complementar: 

1. FINALIDADE 

1. i. O Projeto Material Escolar, previ sto no Capitulo I:I:I do Reg.!! 
lamento-Geral, ·tem como finalidade minimi zar .os custos dós servidores. 
com a educação de seus dependentes, através da distribuição de um ·p?-c2 
te de material escolar. 

1.2. A composição deste pacote será f eita a partir da análise das 
listas de material escolar forne cidas pe los estabelecimentos de ensino 
da r -= de pÚbli ca c privada . · 

1 .. 3 . ü c c~ ~ ~· .. eú .:.:ti L.~· f..'i;;.((· ~2 ~ , ... J. ·r~ at t.:al l::adC· ai'lU9.~rrl:Jr:t~ r:: f ornecidü 
J_l;! lC' PF.u - ~;L~ ·-"'zt :~~ ;_ :-.··:•,r ..:- ~..~ . _;c i ~;.: (~ -:. : li;.:: ·::r 4.çào. 
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2. BENEFICIÁRIOS 

2 .1. são beneficiários deste Projeto os dependentes dos servidores 
inscritos no PRO-SOCIAL, em pleno gozo de seus direitos funcionais 
e que possuam dependentes regularmente matriculados em esto.belecimen 
tos de ensino de 12 Grau na rede oficial ou particular, em idade de o7 
(sete) a 14 (quatorze anos). 

2.2. O dependente perderá o direito ao beneficio do Projeto: 

a) quando ultrapassar o limite de idade estipulado; 
b) quando o servid.or responsável entrar em licença para tra 

·tar de interesses parti cu! ares; 
c) quando o servidor responsavel tiver seu desligamento total 

do Tribunal. 

2. 3. Os casos especiais relacionados aos dependentes qve estejam 
fora da faixa etária estipulada, mas regularmente matriculados no ensl 
no de lº grau, serão objeto de análise pela COD-SOCIAL. 

3. INSCRIÇÃO 

Para inscrição do depE-ndente, o beneficiário deverá dirigir-se 
à coo~SOCIAL, em prazo previamente estipulado, munido dos seguintes 
documentos: 

a) carteira de inscrição J).O. PRO-SOC~f'L (dependentes); e 
b) comprovante(s) de matricula. ç]o(sJ' set\(s) dependentes(s). 

4. ATENDIMENTO 

4. ~; O material escolar será distribuido no inicio d6 cada ano, 
apos ·cumpride,s as exigências contidas no i tem 3. 

4. 2. O servidor terá direi to a tantos pacotes de material quantos 
f'orem seus dependentes matriculados. 

4 .3.. O conteÚdo do pacote de material a ser distribui do será o me.ê_ 
· mo ·para os dependentes matriculados em, qualquer vma das redes de ensl 

no do 1 e Grau, em qualquer parte do pais e devera ser dividido em dois 
grupos. 

Grupo I (dependentes ma·ti::icuJ,ados na 1 a a 4g séries) ; 
Grupo II (dependentes matriculados na 5i! a 8i! séries). 

4.3 .. 3, A COD-SOCIAL fica isenta da obrigatoriedade da entrega do 
materi-al: 

a) quando o mesmo não· for encontrado na praça; e 
b) quando a inscrição do. dependente no Programa for efetuado 

fora da data previamente estipulada. 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

5 .1. Os casos omissos serao devidament.e analisados pelo Presidente 
da COD-SOCIAL. 

FELIPE DOS SANTOS JACTNTO 

I 2' Região I 
•L[~~~~~~~~~-P~r_e_s_id_e_h_n_c_ía~~~~~~~~~~~ 

POR•rA,RIAS DE 2 9 DE JANEI·RO DE 19 9 O 

·o DOUTOR ROMARIO RANGEL, PRESIDENTE .DO TRIBUNAL REGIONAL F! 
DEAAL dii 2.ª' REGI1i.O, no uso de suas qtribuic;;ões, resolve: 

N2· 23 - DESIGNAR a servidora MONICA BASTOS LOPES, Auxiliar 
àudiciãrio . Classe ,;A", Ref. NI-24, do Quadro de Pessoal Permanente do 
TribÍmal R~gionai Federal da. 2i! Região, p~ra substituir a Chefe de G.!!.; 
binete; Hilda Fe,r;reira., DAS-101.5, j.unto ao G~binete do Exmo. Sr. De-

. sembargador Federal Dr •. Ney Valadare.s, no perwdo de 01-03-90 a 
30-03-~0; por .motivo dé férias regulamentares da titular. 

N2 24 - DESIGNAR .a servidora SUELY PINTO SANTOS, Agente Ad-
1ilinistrativÓ, Classe t'B"~ Ref. ·6, Ço Quadro de Pe~soal Perm<;tnente . da 
Prefeitura .MuniCipal dé Nilqpolis, do Estado do Rlo de JaneJ.:ro, pa;ra 
substituir â· Assistente Datilógrafa, Môniça Bastos Lope:;;, junto ao 9a
binete dó. Elq!lo. sr. Desembargador Federal ~r:· Ney va·l&dares, no per7o
do· de 01-03..,90 a 30-03.,.90, por moti:.vo de ferl.'as regulamentares da tJ.:t):! iar. · · · · · · · 

ROMARIO RAN<;EL 

PORTARIAS DE 23 DE JANEIRO DE 1990 (*) 

O DOUTOR ROMARIO RANGEL, PR.E~IDENTE do TRIBUNAL ~GIONAL FE
DERAL da ii!. RÉGI1i.Ó, no·'uso de suas·àtribuic;;ões·, resolve: 

N9 14 - DESIGNAR a Drª il:ÉLIANA ROSA DE .MATTOS, Diretora da .Subsecre
taria de Atividades Auxiliares,. DAS-101.4, para responder peJ:'o expe
diente da Direção da Secretaria de Serviços Gerais, do Tribunal Regio
·nàl Federal da 2ª Regi·ão, a partir de 11-01-90, até .ulterior delibera-
ção. · 

· N9 l5 - DESI.GNAR a servidora SANDRA SILVEIRA CAZ~, Técnico Judiciá-
ria, Classe "A", NS-10, dg Quadro de Pessoal Permanente do Tribunal Re-

gional Federal da 2f! Região, para exercer as f.unções de Oficial de Ga
binete junta à Vice-Presidência-Corregedoria deste Tribunal,· a partir 
de 02-01-90. 

ROMÂRIO RANGEL 
Presidente 

(*) Nota da DIPO: Republicadas por terem saldo com omissão no D.J. de 
01/02/90, pág. 888. 

Subsecretaria da Primeira Turma 

Divisão de Procedimentos Diversos 

.EXPEDIENTE DO DIA 12 DE JANEIRO DE 1990 

Autos ·com Despachos Diversos 

1) APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA n.!! 89.02. 04312-6 - RJ 
RELATOR 
A·PELANTE 
APELANTE 
APELADO 
ADVOGADOS 

REMETENTE 

DESEMBARGADOR FEDERAL CHALU BARBOSA 
TELECOMUNICAÇÕES DO RIO DE JANEIRO S/A-TELERJ 
GUIAS TELEFÔNICOS DO BRASIL LTDA 
OS ~1ESMOS 
Dr. NEY MOREIRA DA FONSECA e outros 
Dr. ALCINDO MEDEIROS CALDAS 
JUÍZO FEDERAL DA Zõ VARA - RJ 

DESPACHO 

e outro. 

Em face da manifestação das partes, julgo prejudicados os 
recursos, com base no artigo 38, § 12 , inciso I, do Regimento In.terno · 
deste Tribunal. 

Decorrido o prazo, voltem os autos à Vara .de origem. 

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1989 _ 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA n2 89.02.04356-8 - RJ 
RELATOR 
APELA"NTE 
APELADO 
ADVOGADOS 

Despacho 

DESEt•lBARGADOR FEI)ERAL CHALU BARBOS,A. 
ANTONIO LOPES DA SILVA 
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDftNCIA SOCIAL - I:NPS 
Dr. EDINAL DE ARAUJO MESQUITA 
Dr. FERNANDO NEVES DA SILVA 
Dr. RONALDO DE ARAUJO MENDES 

Fls. 100. An~te-se. 
Vista ao Impetrante, pe~o prazo àe 10 dias. 

Rio de Janeiro, 14 de· dezembro de 1989. 

2) APELAÇÃO CÍVEL 

APELAÇÃO CÍVEL n2 89.02 .13642-6 - RJ 
RELATOR 
APELANTE 
APELADO 
ADVOGADOS 

DESEMBARGADOR FEDERAL . CHALU BARBOSA 
INS'riTUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INí?S 
HELI.O GONÇALVES DE SANT 'ANNA e outros 
Pr. RENATO DE: ALMEIDA 
Dr. LUIZ GONZAGA CHA!A RAMOS 

DF;SPAC.HO 

26-0, do 
Verifico que se aplica à espécie ·o disposto na súmu·la n2 

antigo Tribunal Federal de Recursos, in verbis: 

20 do CPC. 

"No primei'ro reajuste do benefício previdenciário, deve-s.e 
aplicar o Índice integral do aumento. verificado, independen 
temente do ·mês da concessão, considerado nos reajustes s~b 
-seqüentes o salário mín:i.mo atualizado." · · -

Quanto· aos honorários, atendeu ao d:i.sposto no § 62 do ·artigo 

Isto posto, nego seguimento ao .pre_sente :recurso, com ba.se· 
no artigo 90, §· 22 da Lei complementar !12 35, de 14 de março de 1979 
c/ c o artigo 38, § 12, in.ciso II, do Regimento Interno deste Tripunal. 

Decorrido o prazo· legal, voltem ·às autos à Vara de· origem. 

::~~~~: cfv~;~~;~~~:~:i~~ ~;:~;;,;::::~ ., 
APELADO HELMANO LOURENCO L - ~ 
ADVOGADOS Ora. CARMELITA DA SILVA SAES "\ 

Dra. MARCIA CATÃO FERREIRA .GUIMARÃES . 

DESPACHO 

Verifico que se aplica à espécie o di.sposto na súmula n!! 
260, do antigo Tribunal Federal de Recursos, in verbis: 

''No primeiro reajuste do· benefício previdenciário, deve-,se 
aplicar o Índice integral. do aumento verificado, independen
temente do mês da concessão, considerado nos reajustes su:Q 
seqüentes o salár:i.o mínimo então atualizado." 
Isto posto,. nego seguimento ao presente recurso,. co~ base 

r,·· artigo 90, § 22, da Lei Complementar n2 35, de 14 de .março de - i97à 
c/c o artigo 38, § 1~, inciso H, do .Regimento Interno deste T.ribunal. 

. Decorrido o prazo legai, voltem os autos à .Var·a de· orig.em. 

Rio du Janeiro, 19 de· dezembro de 1989. 

AUTOS COM VISTA AOS INTERESSADOS 

Os processos abaixo relacionados, estão com vistas aos interessados, ar 
tiqo 543, C.P-C. 

APELAÇÃO CÍVEL n~ 89.02.09898-2 - RJ 
RELATOR : DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA HEINE 
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