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 Gab. Cons. Henrique Ávila

Ementa Relatório Voto
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VOTO
 

Conforme o breve relato, o Comitê Gestor Nacional de
Atenção Integral à Saúde de Magistrados e de Servidores do Poder
Judiciário objetiva estabelecer regras e diretrizes sobre a realização dos
exames periódicos de saúde.

A medida origina-se de demandas e conclusões tidas nos
seminários realizados por aquele Comitê quanto à importância de se
realizar exames de saúde para detectar e prevenir doenças
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relacionadas ou não ao ambiente de trabalho, registrar doenças
relacionados à atividade laboral, bem como produzir informações para
prevenção.

A alteração proposta coaduna-se com a diretriz estratégica
aprovada pelo CNJ, 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, assim como a
responsabilidade das instituições pela promoção da saúde e prevenção
de riscos e doenças de seus membros e servidores.

 Coaduna-se, também, com os objetivos traçados na Política
de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder
Judiciário, quais sejam (art.1º da Resolução CNJ n. 207/2015):

“I - definir princípios, diretrizes, estratégias e parâmetros para a
implementação, em caráter permanente, de programas, projetos
e ações institucionais voltados à promoção e à preservação da
saúde física e mental de magistrados e servidores;
 
II - coordenar e integrar ações e programas nas áreas de
assistência à saúde, perícia oficial em saúde, promoção,
prevenção e vigilância em saúde de magistrados e servidores, a
fomentar a construção e a manutenção de meio ambiente de
trabalho seguro e saudável e, assim, assegurar o alcance dos
propósitos estabelecidos no Plano Estratégico do Poder
Judiciário; e
 
III - instituir e monitorar a Rede de Atenção à Saúde,
priorizando-se o compartilhamento de experiências e a
uniformização de critérios, procedimentos e prontuários,
respeitadas as peculiaridades locais.
 

É exatamente nesse contexto que se apresenta proposta de
alteração da destacada Resolução para ali inserir o regramento atinente
à realização de exames periódicos de saúde.

Por todo o exposto, submeto ao Plenário deste Conselho
proposta de Resolução que irá alterar o teor da Resolução CNJ n.
207/2015, na forma do § 2º do artigo 102 do RICNJ, e assim o faço nos
termos do anexo.

É como voto.

Intimem-se os tribunais.

Brasília-DF, data registrada no sistema. 
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FLAVIA PESSOA

Conselheira
 
 

ANEXO

MINUTA

Resolução Nº XXXXX de XX/XX/XX 

 

Altera a Resolução CNJ nº 207, de 15
de outubro de 2015, que institui a
Política de Atenção Integral à Saúde de
Magistrados e Servidores do Poder
Judiciário.

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
(CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais;

 

CONSIDERANDO a missão do CNJ de coordenar o planejamento
e a gestão estratégica do Poder Judiciário, bem como zelar pela observância dos
princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal;

 

CONSIDERANDO a responsabilidade das instituições pela
promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças de seus membros e
servidores e, para tanto, a necessidade de se estabelecer princípios e diretrizes
para nortear a atuação dos órgãos do Poder Judiciário;

 

CONSIDERANDO a necessidade de se conscientizar magistrados
e servidores acerca da responsabilidade individual e coletiva para com a saúde e
a manutenção de ambientes, processos e condições de trabalho saudáveis;
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CONSIDERANDO o artigo 230, da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, que trata da assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo;

 

RESOLVE:

 

Art. 1º A Resolução CNJ nº 207, de 15 de outubro de 2015, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 7°-A A realização de exames médicos periódicos tem como
objetivo, prioritariamente, a preservação da saúde dos membros do Poder
Judiciário e seus servidores, ativos e inativos, também em função dos riscos
existentes no ambiente de trabalho e de doenças ocupacionais ou profissionais.

§1º Os membros e servidores do Poder Judiciário em atividade serão
submetidos a exames médicos periódicos, conforme programação adotada pelo
órgão.

§2º É lícita a recusa na realização dos exames de que trata o § 1º,
devendo ser consignada formalmente pelo convocado ou reduzida a termo pelo
órgão ou entidade, não se aplicando a obrigatoriedade aos inativos.

§3º Os inativos, caso requeiram, poderão ser submetidos a exames
médicos, nos mesmos moldes dos exames periódicos de saúde, conforme
regulamentação de cada órgão.

§4º As despesas decorrentes deste artigo serão custeadas com os
recursos destinados à assistência médica e odontológica aos membros do Poder
Judiciário e seus servidores, nos limites das dotações orçamentárias consignadas.

§5º Os exames serão realizados conforme regulamento próprio,
custeados integralmente pelo tribunal e poderão ser ressarcidos diretamente ao
membro do Poder Judiciário e ao servidor, caso o órgão não forneça o serviço.”
(NR)

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Ministro LUIZ FUX

Presidente
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