
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PRESIDÊNCIA 

 
ATO Nº 52, DE 27 DE MARÇO DE 2000 

 
Institui o Programa Qualidade de Vida dos 
Servidores do Superior Tribunal de Justiça, 
objetivando proporcionar ao quadro de pessoal 
condições para o desenvolvimento de hábitos e 
atitudes que viabilizem estilo de vida saudável. 

  
  
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso XXXI, art. 21, do Regimento Interno, e em complemento às ações já 
em execução de valorização dos servidores e de modernização da atividade judicante, 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Instituir o Programa Qualidade de Vida aos Servidores do STJ, objetivando 
proporcionar ao quadro de pessoal condições para o desenvolvimento de hábitos e atitudes 
que viabilizem estilo de vida saudável. 
Art. 2º São resultados a serem alcançados: 
a) força no trabalho saudável; 
b) redução do absenteísmo; 
c) maior motivação e eficácia no trabalho; 
d) aumento da produtividade; 
e) melhoria nas relações interpessoais e gerenciais; 
f) melhoria do ambiente de trabalho; 
g) redução do sedentarismo; 
h) diminuição de custos de assistência médica. 
Art. 3º O Programa será composto por um conjunto de projetos ou módulos, contemplando 
as dimensões social, psicológica e física, tais como: saúde mental, saúde bucal, educação 
nutricional, dependência química, orientação postural, atividades físicas, atividades culturais 
e de lazer, além de outras. 
Art. 4º A Comissão, integrada pelos titulares da Subsecretaria de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos, da Subsecretaria de Benefícios, da Subsecretaria de Assistência Médica 
e Social e da Divisão de Medicina do Trabalho e Prevenção, bem como pelo Presidente da 
Associação dos Servidores do STJ, coordenará a execução do Programa. 
Art. 5º Fica destinada ao Programa a área localizada no Bloco "D", 9º andar, próxima à 
Seção de Fisioterapia. 
Art. 6º Caberá ao Diretor-Geral estabelecer a regulamentação do Programa, bem como 
definir a responsabilidade pela adequação da área referida no artigo precedente. 
Art. 7º Este Ato entra em vigor nesta data. 
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