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Excelentíssimo Senhor 

Ministro Luiz Fux 

Presidente do Supremo Tribunal Federal  

Brasília - DF 

 

 

 

Assunto: Requerimento Administrativo. 

Implementação do programa de assistência à saúde 

suplementar. Resolução nº 294/2019 do CNJ. 

 

 

 

 

 

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Púbico 

da União no Distrito Federal – SINDJUS/DF, entidade de representação sindical, inscrito 

no CNPJ sob o nº 26.446.781/0001-36, com sede em Brasília – DF, no SDS, Edifício 

Venâncio V, salas 110 a 114, representado por seus Coordenadores-Gerais José Rodrigues 

Costa Neto e Francisco de Oliveira Vaz, em defesa dos seus filiados, vem, à presença de 

Vossa Excelência, expor e requerer o que segue. 

 

Em 10 de setembro de 2019, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), durante a 

296ª Sessão Ordinária, aprovou a Resolução nº 294, que regulamenta o programa de 

assistência à saúde suplementar para magistrados e servidores do Poder Judiciário.  

Segundo os artigos 2º e 3º da Resolução: 

 

Art. 2º Os órgãos do Poder Judiciário deverão instituir programa de 

assistência à saúde suplementar para magistrados e servidores, 

observadas as diretrizes desta Resolução, a disponibilidade 

orçamentária, o planejamento estratégico de cada órgão, e os 

princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Art. 3º Para fins desta Resolução, considera-se: 

I – assistência à saúde suplementar: assistência médica, hospitalar, 

odontológica, psicológica e farmacêutica, prestada diretamente pelo 

órgão ou entidade a qual estiver vinculado o magistrado ou servidor, 

mediante convênio ou contrato, ou , na forma de auxílio, mediante 

reembolso do valor despendido pelo Magistrado ou servidor com 

planos ou seguros privados de assistência à saúde/odontológicos. 

 

A edição do ato normativo em questão se insere dentro da política pública de 

atenção integral à saúde de magistrados e servidores do Poder Judiciário, conforme os 

ditames da Resolução CNJ nº 207/2015. Esta tem por objetivo fomentar a construção e a 

manutenção de ambiente de trabalho seguro e saudável e, assim, assegurar o alcance dos 

propósitos estabelecidos no Plano Estratégico do Poder Judiciário. 
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Nesse sentido, importante destacar que a saúde de servidores e magistrados 

não pode ser vista como fator dissociado das funções ordinárias e institucionais do quadro 

humano que compõe o tribunal. A saúde deve ser compreendida em um espectro de maior 

envergadura com o fim de ser apta a proporcionar condições ideais psíquicas e físicas para o 

desempenho das funções dos cargos.  

 

No ponto, interessante trazer trecho de entrevista
1
 na qual a servidora 

Marcella Bittencourt, responsável pelo Centro de Assistência Multidisciplinar do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios, afirma:  

 

“A gente trata a saúde como ferramenta de gestão no sentido de que 

o recurso humano da instituição é o mais importante da Casa. 

Quando a gente fala em sustentabilidade das pessoas, significa 

manter essas pessoas com saúde para que elas sejam produtivas ao 

longo dos anos que irão trabalhar. Hoje a gente não consegue mais 

dissociar a saúde de desempenho. As pessoas só são produtivas se 

tiverem saúde, tanto física quanto mental. Então é ferramenta de 

gestão no sentido de que os gestores precisam humanizar essas 

relações de gestão para que tenham o olhar para o próximo. É 

importante que o gestor veja os seus servidores de uma forma 

humanizada. Eles precisam entender que aquele servidor precisa ser 

e estar saudável para que possa desempenhar o papel dele dentro da 

instituição.” 

 

Portanto, a preocupação com a saúde dos servidores deve ser crescente em 

todas as organizações envolvidas com o Judiciário brasileiro.  Nesse sentido, entende-se que 

uma política pública de atenção integral à saúde de servidores passa necessariamente pela 

destinação específica de recursos financeiros à área de assistência interna correspondente. 

 

Por isso, visando à aplicação dessas políticas públicas para atender melhor a 

saúde dos servidores do judiciário, o CNJ deu o primeiro passo, aprovando a Resolução nº 

294. Com isso, passou a clara mensagem de que o ser humano servidor dos tribunais é a 

peça mais importante da engrenagem chamada de devida prestação jurisdicional, fim único e 

último do Poder Judiciário. 

 

Ocorre que os órgãos do Judiciário, para dar continuidade aos ditames da 

Resolução em comento, precisam implementar, com celeridade, os programas de assistência 

à saúde suplementar para os seus próprios servidores, de acordo com o balizado na 

Resolução nº 294 de 2019 do CNJ. 

 

                                                           
1
 Acessado em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-

entrevistas/entrevistas/2020/201cviva-bem-e-trabalhe-melhor201d. Último acesso em 25 de outubro de 2021.  

https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-entrevistas/entrevistas/2020/201cviva-bem-e-trabalhe-melhor201d
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-entrevistas/entrevistas/2020/201cviva-bem-e-trabalhe-melhor201d
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Aqui é válido trazer o exemplo satisfatório do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios, o qual já aprovou a Resolução nº 13, publicada em 28 de setembro de 

2021, implementando o auxílio à saúde suplementar, de natureza indenizatória.  

 

A resolução do TJDFT considerou, entre outros fatores, a importância da 

preservação da saúde de magistrados e servidores para o alcance dos macros desafios 

estabelecidos na Estratégia do Judiciário, nos termos da Resolução CNJ nº 198 de 2014.  

Também considerou a diretriz estratégica aprovada no VIII Encontro Nacional do Poder 

Judiciário, aplicável a todos os órgãos do Poder Judiciário, de zelar pelas condições de saúde 

de magistrados e servidores, com vistas ao bem-estar e à qualidade de vida no trabalho.  

 

A Resolução nº 13 de 2021 do TJDFT determinou, em seu art. 2º que: 

 

 “O auxílio-saúde constitui-se de parcela mensal a ser paga mediante o 

reembolso, total ou parcial, unicamente do valor despendido pelo 

beneficiário titular com o pagamento de sua contribuição mensal própria e 

de seus dependentes ao Pró-Saúde [...].”.  

 

Portanto, o que se percebe é o TJDFT dando continuidade à política de saúde 

em favor de seus servidores, seguindo o estabelecido na Resolução nº 294 de 2019 do CNJ. 

Esse exemplo dado pelo TJDFT deve ser propagado, rapidamente, para os demais órgãos do 

Poder Judiciário. 

 

Diante do exposto, o SINDJUS/DF requer a Vossa Excelência a 

implementação do programa de assistência à saúde suplementar em benefício dos servidores 

do STF, conforme regramento disposto na Resolução nº 294 de 2019 do CNJ.  

 

Nestes termos,  

Pede deferimento. 

 

Brasília, 28 de outubro de 2021. 

 

       

                                                         

      José Rodrigues Costa Neto                           Francisco de Oliveira Vaz 
Coordenador-Geral do Sindjus/DF                   Coordenador-Geral do Sindjus/DF 

                                                                          

   

                                                          

                                                  


