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O

TRF5 promoveu capacitação sobre 
averbação de tempo de serviço

de Abril14
SEGUNDA

STF aprova Súmula sobre aposentadoria de servidor

Sessão da 
Segunda Turma

Atendimento da 
SulAmérica

Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 
– TRF5 promoveu, 

nos dias 10 e 11/04, o 
curso “Averbação de Tem-
po de Serviço, Licenças/
Afastamentos e Sua Re-
lação Com a Contagem”, 
ministrado pelo professor 
e presidente do Tribunal 
de Contas do Distrito Fe-
deral (TCDF) Inácio Maga-
lhães Filho. Participaram 
do curso o diretor da Subsecreta-
ria de Pessoal (SP) do TRF5, Onal-
do Mangueira, e servidores que 
trabalham na área de gestão de 
pessoas, tanto do TRF5 como das 
seções judiciárias da 5ª Região. 

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) aprovou na última quarta-
-feira (9/04), por unanimidade, 
a Súmula Vinculante 33. O texto 
estabelece que, até a edição de 
lei complementar regulamen-
tando a norma constitucional 
sobre a aposentadoria espe-

cial do servidor público, deverão 
ser seguidas as mesmas normas 
vigentes para os trabalhadores 
sujeitos ao Regime Geral de Pre-
vidência Social, como estipulado 
hoje na Constituição. O verbete 
de súmula terá a seguinte reda-
ção: “Aplicam-se ao servidor pú-

blico, no que couber, as regras 
do Regime Geral de Previdên-
cia Social sobre aposentadoria 
especial de que trata o artigo 
40, parágrafo 4º, inciso III, da 
Constituição Federal, até edição 
de lei complementar específica”. 
Com informações do STF.

Servidores do Tribunal Regional 
do Trabalho e do Tribunal Regional 
Eleitoral participaram como con-
vidados. Objetivo - “Entendo que 
o TRF5 está no caminho correto, 
ou seja, seguindo a orientação do 

A Secretaria da Segunda Turma 
do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região lembra que amanhã, dia 
15/04, não haverá sessão de jul-
gamento do colegiado. A próxima 
reunião será realizada no dia 22 
de abril. O colegiado é composto 
pelos desembargadores federais 
Paulo Roberto de Oliveira Lima 
(presidente), Vladimir Souza Car-
valho e Fernando Braga.

Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) da necessidade de reci-
clar o pessoal da área de ges-
tão de pessoas. Esse curso vem 
tentar dirimir algumas dúvidas 
que existem, quando da aplica-
ção da legislação, notadamen-
te em relação à averbação do 
tempo de serviço e os efeitos 
dos afastamentos previstos na 
Lei 8.112/90, que é o Regime 
Jurídico dos Servidores Públi-
cos Federais”, destacou Inácio 

Magalhães Filho. De acordo com 
o professor e presidente do TCDF, 
a Constituição Federal de 88 trou-
xe diversas alterações, mas que já 
sofreram outras modificações, em 
face de Emendas Constitucionais.

COMBATE AO CÂNCER
No último dia oito de abril, 
ocorreram em todo o mundo 
diversas iniciativas voltadas para 
o combate ao câncer. A data foi 
criada pela OMS com objetivo 
de chamar atenção das pessoas 
e das organizações para neces-
sidade de ajudarem na preven-
ção e apoiarem os pacientes 
que lutam contra o câncer. O 
câncer ocupa atualmente a se-
gunda posição entre as doenças 
que mais matam no mundo. 
No Brasil a situação é a mesma, 
com destaque para os cânce-
res de pele, próstata e mama.  
Existem alguns mitos que são 
divulgados acerca do câncer e 
que costumam dificultar o tra-
tamento, a prevenção e o diag-
nóstico precoce da doença. Em 
muitas culturas e meios sociais o 
câncer ainda é tabu, entretanto 
falar abertamente sobre o cân-

Para o usuário do plano de saúde 
SulAmérica que necessita entregar 
recibo de atendimentos médicos 
para reembolso, ou mesmo tirar 
dúvidas, a empresa seguradora 
mantém uma funcionária à dis-
posição dos usuários, durante as 
segundas, quartas e sextas-feiras, 
das 13h às 17h30, no Núcleo de 
Assistência à Saúde (NAS). O ramal 
é o 9870 (Carla).

cer pode melhorar os resultados.  
Não é verdade que de modo 
geral não há sinais ou sintomas 
de câncer. Para muitos tipos de 
cânceres há sinais de alerta e 
sintomas que uma vez identifica-
dos podem levar ao diagnóstico 
precoce. Não há nenhuma razão 
para descuidarmos da preven-
ção, pois um terço dos cânceres 
mais comuns pode ser preveni-
do. É preciso evitar os fatores de 
risco, tais como: radiação solar, 
tabagismo e uso prejudicial de 
bebidas alcoólicas. Além do mais 
é preciso cultivar hábitos alimen-
tares saudáveis e fazer exercícios 
físicos regularmente. Os fatores 
ocupacionais predisponentes ao 
câncer também devem ser con-
trolados, dentre eles a exposição 
a substâncias nocivas e a am-
bientes organizacionais pouco 
saudáveis.  


