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Excelentíssimo Senhor  

Desembargador Roberval Casemiro Belinati 

Presidente do Conselho Deliberativo do Pró-Saúde do TJDFT 

Brasília -DF 

 

 

 

 

 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E 

MINISTÉRIO PÚBLICO 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 SCN Quadra 01 Bloco C Salas 201/208 - Edifício Brasília 

Trade Center – CEP 70.711-902, vem, por meio de seus coordenadores-gerais, à digna 

presença de Vossa Excelência, formular o presente REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO, o que faz pelos seguintes fundamentos fáticos e jurídicos a seguir 

deduzidos: 

 

I - Legitimidade 

 O requerente é entidade sindical que congrega os servidores do TJDFT e pretende 

ver assegurado o direito dos seus substituídos à suspensão do aumento do Programa de 

Assistência aos Servidores – Pró-Saúde, previsto para janeiro de 2022, e cujos aumentos 

relativos a 2019, 2020 e 2021 já foram implementados, diante das razões de fato e direito 

abaixo declinados. 

 O Sindicato está legitimado para o procedimento em testilha, uma vez que 

representa judicialmente e extrajudicialmente os interesses da categoria profissional em 

questão, nos moldes previstos no artigo 8º, inciso III da Constituição Federal, que dispõe: 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 

(...) 

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da 

categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; 
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II – Fatos e fundamentos jurídicos 

A priori, impende consignar que o direito à saúde, por ser uma proteção 

integral e absoluta, dentre outros direitos, recebeu status de garantia fundamental na 

Constituição Federal, destinando-se a resguardar a dignidade da pessoa humana de modo 

que sem ele o ser humano não se realiza enquanto pessoa.  

É notório o fato de que o Sistema de Saúde Pública não comporta a 

demanda existente, além de ter sido nos últimos anos visivelmente sucateado. Surgindo 

daí a necessidade dos servidores públicos buscarem planos de saúde privados. No caso 

desta Corte, os servidores utilizam o Pró-Saúde, plano de saúde de autogestão, no qual a 

contribuição mensal é fixa, além dos percentuais pagos quando do uso de qualquer 

serviço médico. 

A Resolução nº 6, de 29 de novembro de 2018, desta Corte, definiu um 

aumento escalonado nos percentuais pagos a título de contribuição mensal do beneficiário 

titular, conforme consta no Anexo I do Regulamento Geral do Pró-Saúde. Confere-se: 

ANO Dependentes 

previstos nos 

incisos III e V do 

art. 8º 

Dependentes previstos 

nos 

incisos I, II e VII do 

artigo 8º 

Titular Depend

entes 

previsto

s no 

inciso 

IV, VI e 

VIII do 

art. 8º 

A partir de 1º de 

janeiro de 2019 

1,13% 2,48% 2,48% 4,50% 

A partir de 1º de 

janeiro de 2020 

1,32% 2,56% 2,56% 4,65% 

A partir de 1º de 

janeiro de 2021 

1,41% 2,67% 2,67% 4,85% 

A partir de 1º de 

janeiro de 2022 

1,54% 2,82% 2,82% 5,11% 

 

Observa-se que a referida norma foi editada em novembro de 2018. Assim, 

tanto a Administração quanto os servidores não previam, à época da Resolução, a atual 
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pandemia ocasionada pela Covid-19, que trouxe vários encargos a mais aos servidores, os 

quais passaram a ser o esteio da família, e muitas vezes a única fonte de renda de mais de 

uma família, em razão do desemprego em massa verificado em função do fechamento dos 

estabelecimentos comerciais e do isolamento social. 

Além disso, houve diminuição significativa em seus salários, devido aos 

altos descontos realizados em seus contracheques, referentes ao plano de saúde e aumento 

extorsivo na alíquota previdenciária, que configurou um verdadeiro confisco. Salários 

esses que já estão demasiadamente defasados, considerando as perdas salariais dos 

últimos anos, devido à alta significativa da inflação, do custo de vida, bem como à falta 

de reajustes. 

Desse modo, entende-se que mais um reajuste do plano de saúde deste e. 

Tribunal teria graves consequências aos seus servidores. 

Entretanto, há outro ponto relevante que deve ser destacado com o objetivo 

de pleitear a suspensão do reajuste do Pró-Saúde. O ponto é a decisão da Agência 

Nacional de Saúde – ANS, em julho deste ano (2021), na qual definiu que os planos de 

saúde terão percentual de reajuste NEGATIVO no período de maio de 2021 a abril de 

2022.  

De acordo com a entidade, o índice estabelecido é de -8,19% e reflete a 

queda das despesas assistenciais ocorrida no setor no ano de 2020 em virtude da 

pandemia de Covid-19. Para chegar ao índice, a ANS utilizou metodologia de cálculo que 

vem sendo aplicada desde 2019, que combina a variação das despesas assistenciais com o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), desconsiderando o item Plano de Saúde. 

A Agência revelou que o resultado negativo do índice é reflexo da redução 

na utilização de serviços na saúde suplementar ocorrida em 2020, fenômeno provocado 

pela pandemia de Covid-19. Com as medidas protetivas para evitar a disseminação do 

vírus, houve uma queda na procura por atendimentos que não eram urgentes. A aplicação 

dos índices efetivamente apurados (sejam negativos ou positivos) é necessária para 

assegurar que a relação contratual siga as regras pré-estabelecidas, mantendo o equilíbrio 

entre as partes.  

Desse modo, nota-se que, na situação atual, não há fundamento razoável a 

amparar qualquer reajuste na mensalidade do Pró-saúde, uma vez que (i) a remuneração 

dos beneficiários/servidores encontra-se extremamente defasada e precarizada, não 

havendo mais qualquer margem para desconto sem comprometer o sustento familiar; (ii) 

as despesas hospitalares com atendimentos em geral diminuíram, conforme demonstrado 

pela própria ANS, diminuindo os gastos para as gestoras do planos; (iii) com a redução 
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das despesas em função da pandemia, conforme identificado pela ANS, desnecessária se 

faz a implementação de imediato da última parcela de aumento da Resolução n. 6/2018 – 

TJDFT para se manter o equilíbrio e a higidez do Plano, a qual pode ser suspensa nesse 

momento até o fim da pandemia de Covid- 19, ou até que fato novo venha a exigi-la ou 

novo estudo atuarial seja realizado, podendo vir a demonstrar essa necessidade para o 

futuro, ou, noutra análise, até mesmo sugerir a redução no desconto das contribuições nos 

contracheques dos beneficiários.  

 

III – Conclusão 

Pelo exposto, requer-se o deferimento do pleito para que o reajuste 

previsto para janeiro de 2022 seja SUSPENSO, até o fim da pandemia de Covid-19. E, 

caso a pandemia se estenda indefinidamente durante o ano de 2022, que da mesma forma 

não se autorize qualquer tipo de aumento para 2023.   

 

Nestes Termos 

Pede deferimento 

Brasília – DF, 14 de dezembro de 2021. 

                 

 

                Abdias Trajano Neto                             José Rodrigues Costa Neto                                        

                 Coordenador-Geral                                        Coordenador-Geral 
 


