
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO – TJ/MA 

 

 

 

 

 

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO 

MARANHÃO – SINDJUS-MA, entidade sindical de primeiro grau, única entidade 

representativa dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, 

inscrita no CNPJ sob o nº 11.013.026/0001-90, situado na Rua das Cajazeiras, 

nº 43, Centro – São Luís – MA, CEP: 65.015-08, neste ato representado por seu 

representante legal, que assina abaixo, no uso de suas atribuições, vem 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, sob os fundamentos de direito 

expor e, ao final, requerer o que se segue: 

 

I - DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DE REPRESENTATIVIDADE DO 

SINDICATO 

 

1. A Constituição Federal especificamente no art. 8º, III, que 

atribui aos Sindicatos a representação administrativa e judicial dos 

trabalhadores: 

 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observando o 

seguinte: 

(...) 

III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos 

ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 

administrativas; 

 



 

 

2. Considerando que o inciso VI do art. 8º da Constituição 

Federal também estabelece como pressuposto de validade das tratativas 

laborais, a participação obrigatória das entidades sindicais: 

 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observando o 

seguinte: 

(...) 

VI – é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações 

coletivas de trabalho; 

 

3. É direito e dever Constitucional dos Sindicatos representar 

toda a categoria, independente de filiação, nos termos da interpretação do 

Supremo Tribunal Federal, sendo, por conseguinte, o único autorizado a tratar 

de interesses coletivos e gerais dos servidores vinculados a essa Egrégia Corte. 

 

4. No mesmo sentido, o Decreto Presencial 7.944/2013, que 

ratificou a Convenção 151 da OIT, para a finalidade da negociação coletiva no 

serviço público “organizações de trabalhadores” apenas as organizações 

sindicais, assim constituídas nos termos do artigo 8º da Constituição Federal de 

1988. 

 

II – DOS FATOS 

 

5. Em 12 de Junho de 2019, foi publicada a Resolução GP – 

352019, que “dispõe sobre a concessão de auxílio-saúde aos magistrados ativos 

e inativos e aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão”. 

 

6. Referida Resolução, dispõe no § 6º, do Art. 10 que “os 

pagamentos exclusivos a plano odontológico não serão considerados fins de 

auxílio-saúde”. 

 



 

 

7. A partir de então, os pedidos de indenização de planos e 

procedimentos odontológicos, feito pelos servidores, para ressarcimento através 

do Auxílio-Saúde, tem sido indeferido. 

 

8.  É certo que tal medida tem impactado negativamente a vida 

dos servidores, seja do ponto de vista financeiro, pelo dispêndio não ressarcido, 

seja pela abstenção de tratar sua saúde bucal, pela certeza do não 

ressarcimento. 

 

III – DO DIREITO 

 

3.1 Do Auxílio-Saúde aos servidores do Tribunal de Justiça do Maranhão 

  

9. O Auxílio-Saúde é parte integrante da Assistência à Saúde, 

a que fazem jus os servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, 

tendo sido instituído pela Lei 8.823/2008, que alterou a Lei 8.715/2007, incluindo, 

entre outros, o artigo 7-C, que assim dispõe, com grifos nossos: 

 

Art. 7º-C. A assistência à saúde de servidor ativo ou inativo, e de 

sua respectiva família, que compreende assistência médica, 

hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, terá como 

diretriz básica o implemento de ações preventivas voltadas para a 

promoção da saúde e será prestada diretamente pelo órgão ou 

entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou mediante 

convênio ou contrato, ou ainda em forma de auxílio, mediante 

ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou 

inativo, e seus dependentes ou pensionistas com planos ou seguros 

privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em 

resolução do Tribunal de Justiça.  

§ 1º Para os fins do disposto no caput deste artigo, ficam os órgãos 

e entidades do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, 

alternativamente, autorizados a: 



 

 

I - celebrar convênios exclusivamente para a prestação de serviços 

de assistência à saúde para os seus servidores, ativos e inativos, 

pensionistas, bem como para seus respectivos grupos familiares 

definidos, com entidades de autogestão por elas patrocinadas por 

meio de instrumentos jurídicos efetivamente na forma da 

regulamentação específica do órgão regulador sobre patrocínio de 

autogestões; 

II - contratar, mediante licitação, na forma da Lei n2 8.666, de 21 de 

junho de 1993, operadoras de planos e seguros privados de 

assistência à saúde que possuam autorização de funcionamento 

do órgão regulador; 

III - conceder assistência à saúde em forma de auxílio a 

servidor ou pensionista em valor limitado ao total despendido 

por estes com planos ou seguros privados de assistência à 

saúde. (Incluído pela Lei n.2 8.873, de 30 de setembro de 2008)  

§ 2º O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da 

Constituição Federal fará jus a percepção de assistência à saúde, 

mediante opção. (Incluído pela Lei n.2 8.873, de 30 de setembro de 

2008)  

§ 3º A assistência à saúde em forma de auxílio, de caráter 

indenizatório, não será: 

I - incorporado ao vencimento ou remuneração; 

II - configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência 

de contribuição para o plano de seguridade social do servidor 

público; 

III - caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in 

natura; 

IV - acumulável com outros de espécie semelhante, nem com outro 

programa de assistência à saúde custeado integral ou parcialmente 

pelos cofres públicos, comprovado mediante declaração do titular. 

§ 4º O recebimento indevido da assistência à saúde em forma de 

auxílio havido por fraude, dolo ou má-fé, implicará devolução ao 

erário do total auferido, sem prejuízo da ação penal cabível. 

§ 5º A assistência à saúde em forma de auxílio será custeada com 

recursos do tesouro vinculados ao Poder Judiciário do Estado do 

Maranhão. 

 



 

 

10. Conforme se extrai das disposições legais, a Assistência à 

Saúde devida pelo Estado ao servidor, tem um largo alcance que compreende, 

entre outras, a cobertura de serviços odontológicos. 

 

11. Tais serviços podem ser ofertados direta ou indiretamente 

pelo Estado, incluindo a indenização de despesas realizadas pelos servidores 

com planos ou seguros privados ou de assistência à saúde, mediante a 

concessão de Auxílio-Saúde. 

 

3.2  Da Resolução 35/2019, do Tribunal de Justiça do Maranhão 

 

12. Em 09 de julho de 2019, no cumprimento de sua função 

complementar regulamentadora, o pleno do Tribunal de Justiça deliberou sobre 

o tema, restando editada a Resolução Nº 35/2019, cujo seu artigo de abertura 

assim estabelece: 

 

Art. 1º A assistência à saúde aos magistrados ativos e inativos e 

aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão será 

prestada na forma de auxílio financeiro em pecúnia, denominado 

auxílio-saúde, de caráter indenizatório, mediante comprovação do 

vínculo e das despesas com planos privados de assistência à 

saúde médica, de livre escolha e de responsabilidade do 

beneficiário, na forma estabelecida nesta Resolução. 

 

13. Ocorre que esse exercício regulamentador, ao limitar a 

indenização às despesas com planos de saúde privados de assistência à saúde 

MÉDICA, altera a disposição da Lei 8.715/2007, cujo caput do Art 7-C, é 

cristalino ao tratar da amplitude da assistência à saúde, incluindo a 

odontologia em seu escopo, bem como, e principalmente, no ponto em que 

institui o Auxílio-Saúde, não o fazendo como apenas Saúde Médica. Da 

mesma forma, a indenização a que se refere é para planos ou seguros de 

saúde, não fazendo qualquer ressalva ao custeio de planos odontológicos. 



 

 

14. O exercício de regulamentação fora das definições legais, 

viola o comando constitucional que consagra o princípio da legalidade estrita, 

pelo qual o Poder Público está vinculado ao disposto na lei, sendo defeso a este, 

agir fora de suas prescrições, conforme disciplina o caput do art. 37, da Carta da 

República. 

 

15. Nesse contexto, a Administração Pública deve se limitar aos 

ditames da lei, não podendo por simples ato administrativo, conceder direitos de 

qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações. Para tanto, depende de 

prévia edição legal. Equivale a dizer que o Tribunal de Justiça do Maranhão 

não pode restringir direitos ou impor obrigações que as supracitadas leis não 

obstaram, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, previsto no art. 5º, II, 

da CF/88, bem como a hierarquia das normas jurídicas" 

 

16. Feito isto, caracteriza excesso de poder regulamentar por 

parte da administração do TJ/MA, visto que a Resolução em apreço inovou na 

ordem jurídica, sendo de manifesta ilegalidade, a afetar direito líquido e certo 

dos servidores daquele Tribunal.  

 

17. Destarte, ausente previsão legal, deve-se considerar que 

não cabe à Resolução em comento restringir direito ou obrigação que a 

própria lei não restringiu. 

 

18. Nesse sentido: 

 

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO - DIREITO 

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - 

AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - PROMOÇÃO 

POR ESCOLARIDADE ADICIONAL - LEI Nº 14.695/2003 - 

DECRETO Nº 44.769/2008 - PODER REGULAMENTAR - 

INOVAÇÃO NA ORDEM JURÍDICA - DESCABIMENTO - 

REQUISITOS LEGAIS - CUMPRIMENTO COMPROVADO - 



 

 

PROMOÇÃO DEVIDA.  

- Para concessão da promoção por escolaridade adicional deve ser 

observado o que dispõe a Lei nº 14.695/2003, afastando-se a 

aplicação do Decreto nº 44.769/08 no que se refere aos requisitos 

que extrapolarem as exigências da lei.  

- Os decretos têm por função explicitar e tornar exequível o 

comando contido na lei, mas não podem extrapolar o poder 

regulamentar, inovando na ordem jurídica para ampliar, limitar 

e modificar o conteúdo dos direitos e deveres legalmente 

instituídos.  

- Cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 14.695/2003, o 

servidor faz jus à promoção por escolaridade adicional. (TJ-MG. MS 

1.0000.19.171704-0/000. Rel: Desª Ana Paula Caixeta. J: 

07/05/0020. P: 11/05/2020). 

 

19. Convém, ainda, citar lição do festejado mestre HELY LOPES 

MEIRELLES, para quem o essencial é que o Executivo, ao expedir regulamento 

autônomo ou de execução da lei, não invada as chamadas “reservas da lei”, ou 

seja, aquelas matérias só disciplináveis por lei, e tais são, em princípio, as que 

afetam as garantias e os direitos individuais assegurados pela Constituição (art. 

5º)...Nem toda lei depende de regulamento para ser executada, mas toda e 

qualquer lei pode ser regulamentada se o Executivo julgar conveniente fazê-lo. 

Sendo o regulamento, na hierarquia das normas, ato inferior à lei, não a 

pode contrariar, nem restringir ou ampliar suas disposições. Só lhe cabe 

explicitar a lei, dentro dos limites por ela traçados, ou completa-la, fixando 

critérios técnicos e procedimentos necessários à sua aplicação1.  

 

20. De todo o exposto, e ao arremate, conclui-se que a exclusão 

dos planos de saúde odontológicos do escopo indenizatório do Auxílio-Saúde, 

por ato administrativo (Resolução 352019) do Tribunal de Justiça do Maranhão, 

viola a previsão constante do art. 7-C, da Lei 8.715/2007 (incluído pela Lei 

8.823/2008), consistindo em manifesta ilegalidade, por incorrer em inovação 

legislativa. 

 
1 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro. 37ª Ed. Malheiro. São Paulo.2011. p 132/133 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988


 

 

21. Ademais, referida medida, como dito alhures, vem 

impactando negativamente a vida financeira e a saúde dos servidores da Justiça 

maranhense. 

 

IV – DOS PEDIDOS 

 

22. Ante o exposto, o SINDJUS/MA, no gozo de suas 

prerrogativas constitucionais, requer, respeitosamente, a Vossa Excelência, que 

seja alterada a Resolução 35/2019, para fazer constar a cobertura dos planos 

odontológicos, no rol de procedimentos indenizáveis através do Auxílio-Saúde, 

observando os ritos e as competências previstas no Regulamento interno desse 

Tribunal, para o processamento do que aqui vai requerido. 

 

Termos em que, PEDE DEFERIMENTO. 

 

São luís, 17 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 


