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INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GP N. 7 DE 29 DE MARÇO DE 2022. 
 
 
Altera a Instrução Normativa STJ/GP  
n. 2/2018, que disciplina o atendimento a 
situações de urgência e emergência em 
saúde no Superior Tribunal de Justiça. 
 

O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando 
da atribuição conferida pelo art. 21, inciso XXI, do Regimento Interno, e 
considerando a Resolução CNJ n. 344, de 9 de setembro de 2020, a Resolução 
STJ/GP n. 5 de 3 de março de 2022, a Portaria STJ/GP n. 75 de 11 de março de 
2022, e o que consta do Processo STJ n. 029407/2021, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º O parágrafo único do art. 1º, o caput do art. 2º, o caput e o 
inciso I do art. 3º, o inciso I do § 1º do art. 4º, o caput do art. 5º, o caput e o § 3º do 
art. 8º da Instrução Normativa STJ/GP n. 2 de 25 de abril de 2018 passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

         “Art. 1º......................................................................................................... 

Parágrafo único. Para os efeitos desta instrução normativa, 
considera-se situação de urgência e emergência em saúde a 
ocorrência nas dependências da sede do Tribunal e áreas 
adjacentes em que haja necessidade de intervenção dos 
servidores do serviço de saúde e dos agentes e inspetores 
da polícia judicial do Tribunal, bem como da equipe de 
bombeiros civis terceirizados, para prestação de socorro a 
pessoas nelas envolvidas (pacientes).” (NR) 

“Art. 2º Fica instituído o ramal 8989 para o acionamento da 
polícia judicial em situação de urgência e emergência.” (NR) 

“Art. 3º Em situação de urgência e emergência durante o 
horário de expediente da Secretaria de Serviços Integrados 
de Saúde – SIS, o primeiro atendimento é prestado pela 
Central de Segurança, conforme o fluxograma de 
atendimento anexo, como segue:  
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I – o agente ou inspetor da polícia judicial deve avaliar a 
situação e acionar os bombeiros civis; 

.......................................................................................” (NR) 

“Art.4º..........................................................................................
.................................................................................................... 

I – pelo Secretário-Adjunto de Assistência Médica; 

.......................................................................................” (NR) 

“Art. 5º Em situação de urgência e emergência fora do 
horário de expediente da SIS, a prestação de socorro aos 
pacientes será conduzida pelo agente ou inspetor da polícia 
judicial e equipe de bombeiros civis.” (NR) 

“Art. 8º Em caso de comunicação de ocorrência de acidente 
de trânsito nas dependências da sede do Tribunal e áreas 
adjacentes, o agente ou inspetor da polícia judicial da 
Central de Segurança será encaminhado ao local do 
acidente para as providências de cautela e verificação.  

.................................................................................................. 

§ 3º O agente ou inspetor da polícia judicial deve sinalizar e 
isolar a área do acidente até a chegada da equipe de 
atendimento de emergência e do serviço de perícia, caso 
seja acionado.” (NR) 

 

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

  

  

Ministro HUMBERTO MARTINS 

 


