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Comunicado
COMUNICADO
O DESEMBARGADOR VOLNEI CELSO TOMAZINI, 
PRESIDENTE E.E DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
PARA INGRESSO, POR PROVIMENTO E/OU REMOÇÃO, 
NA ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL DO ESTADO DE 
SANTA, ABERTO PELO EDITAL N. 5/2020, no uso das suas 
atribuições:
Considerando a edição do Decreto Estadual n. 562/2020, alterado 
pelos Decretos Estaduais n. 582/2020, 587/2020, 630/2020, 651/2020, 
719/2020, 724/2020, 740/2020, 762/2020, 785/2020, 792/2020, 
890/2020, 951/2020, 968/2020 e 970/2020, que declarou o estado 
de calamidade pública em todo Estado de Santa Catarina, dada a 
necessidade de adoção de medidas restritivas de circulação de pessoas 
com a finalidade de conter a propagação do Coronavírus (COVID-19);
Considerando a edição da Resolução Conjunta GP/CGJ n. 05/2020, 
alterada pelas Resoluções Conjuntas GP/CGJ n. 7/2020, 9/2020, 
12/2020, 14/2020, 16/2020, 17/2020, 19/2020, 22/2020 e 23/2020, 
que impõe medidas de caráter temporário para a mitigação dos riscos 
decorrentes da exposição ao referido vírus no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado de Santa Catarina;
Considerando a edição da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019; e
Em consideração aos candidatos que almejam o ingresso na Atividade 
Notarial e de Registro do Estado de Santa Catarina e a todos os 
envolvidos na organização e execução do certame, a fim de prevenir 
o contágio de COVID-19;
COMUNICA, que:
1. Fica suspensa a aplicação da prova objetiva de seleção - remoção, 
em 31-01-2021 e, provimento, em 07-02-2021 do Concurso Público 
referenciado, aberto pelo Edital n. 05/2020, tendo em vista o aumento 
dos níveis de propagação da doença no Estado de Santa Catarina, até 
a definição de um novo cronograma, a ser divulgado oportunamente, 
tão logo restabelecida a situação de normalidade;
Florianópolis, 16 de dezembro de 2020.
Desembargador Des. Volnei Celso Tomazini
2º vIcE-pRESIDENTE
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO
NO IMPEDIMENTO DO 1º VICE-PRESIDENTE

Órgão Especial
Resolução
RESOLUÇÃO TJ N. 20 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 
Dispõe sobre a concessão de subsídio para plano de assistência à 
saúde aos membros e integrantes do Poder Judiciário do Estado de 
Santa Catarina.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 

POR SEU ÓRGÃO ESPECIAL, considerando o disposto na Lei 
Complementar estadual n. 606, de 19 de dezembro de 2013, o disposto 
na Resolução n. 294, de 18 de dezembro de 2019, e no inciso II do 
art. 5º da Resolução n. 207, de 15 de outubro de 2015, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça e o contido no Processo Administrativo 
n. 0006696-18.2020.8.24.0710,
RESOLVE:
Art. 1º Esta resolução institui o auxílio-saúde para magistrados e 
servidores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Para os fins dessa resolução, considera-se:
I - auxílio-saúde: benefício de caráter assistencial e de natureza 
indenizatória para ressarcir parcial ou integralmente despesas com 
plano de saúde, na forma de reembolso;
II - plano de saúde: plano ou seguro de assistência à saúde médica 
e/ou odontológica privado e de livre escolha e responsabilidade do 
beneficiário;
III - beneficiários: magistrados e servidores, ativos e inativos, do 
Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina;
IV - dependentes: os especificados no Anexo I desta resolução; e 
V - base de cálculo do auxílio-saúde: subsídio, provento ou vencimento 
do cargo, acrescido das vantagens permanentes, dos adicionais de 
caráter individual e da parcela percebida em decorrência do exercício 
de cargo em comissão ou de função de confiança, excluídas as diárias, 
a ajuda de custo, a indenização de transporte, o salário-família, o 
auxílio-alimentação, o auxílio-creche, as parcelas remuneratórias pagas 
em decorrência do local de trabalho, o abono de permanência e as 
demais verbas de natureza indenizatórias.
Art. 3º O auxílio-saúde será concedido:
I - automaticamente aos beneficiários que tenham as despesas com 
plano de saúde consignadas em folha de pagamento; ou
II - mediante requerimento em formulário eletrônico, aos beneficiários 
que não se enquadrem no inciso I do caput deste artigo.
§ 1º O beneficiário, na hipótese prevista no inciso I do caput deste artigo, 
terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do primeiro pagamento, 
para encaminhar, por meio de formulário eletrônico, declaração de 
que não percebe auxílio da mesma natureza custeado integral ou 
parcialmente pelos cofres públicos, sob pena de cancelamento do 
auxílio-saúde e devolução dos valores recebidos, mediante desconto 
em folha de pagamento. 
§ 2º Ao requerimento a que se refere o inciso II do caput deste artigo 
deverá ser anexada a seguinte documentação:
I - declaração da operadora, administradora ou pessoa jurídica 
contratante do plano de saúde, ou documento equivalente em que 
conste:
a) a natureza do vínculo mantido pelo requerente com o plano, se 
titular, dependente ou agregado;
b) a data de adesão do requerente ao plano;
c) o número de registro do plano na Agência Nacional de Saúde 
Suplementar; e
d) a discriminação individualizada dos valores das mensalidades 
correspondentes ao requerente e a seus dependentes;
II - declaração de que o requerente ou seus dependentes não percebem 
auxílio da mesma natureza, custeado integral ou parcialmente pelos 
cofres públicos;
III - declaração de que o requerente não incide nas vedações contidas 
nesta resolução; e
IV - documentos oficiais que comprovem a situação de dependência, os 
quais serão informados na página eletrônica do Poder Judiciário do Estado 
de Santa Catarina e no Portal do Servidor da instituição.


