
 

 

  

CONVOCATÓRIA PARA APRESENTAÇÃO DE ENUNCIADOS 
PARA A I JORNADA DO FÓRUM NACIONAL DA SAÚDE 

 

FÓRUM NACIONAL DA SAÚDE 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) 

 

Brasília, março de 2014. 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Em 2009, o Conselho Nacional de Justiça designou um grupo de 

trabalho para realizar estudos e propor medidas para o 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional no que tange ao direito à 

saúde. 

 

As audiências públicas realizadas pelo Supremo Tribunal Federal 

naquele mesmo ano tornaram evidentes as diversas e complexas 

as diversas questões envolvidas na atuação do Poder Judiciário 

para efetividade do direito a saúde.  

 

Em 2010, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça aprova a 

Recomendação n. 31, na qual indica aos magistrados e Tribunais 

cuidados em relação às exigências da vigilância sanitária, a 

importância de integração dos gestores de saúde e de outros 

profissionais, além de indicar visitas aos conselhos de saúde, aos 

hospitais, a inclusão do direito sanitário na formação e 



 

aperfeiçoamentos dos juízes, dentre outros pontos. 

 

Em 2010, o CNJ editou a Resolução n. 107 que criou o Fórum 

Nacional do Judiciário para o monitoramento e resolução das 

demandas de assistência à saúde. Essa Resolução institui comitês 

executivos que foram regulamentados pela Portaria n. 91/ 2010 que 

fixou diretrizes e definiu a composição dos Fóruns Estaduais. 

 

A administração do Poder Judiciário no que tange às demandas de 

saúde passou então a atuar a partir dos Fóruns Executivos dos 

Estados, instâncias que de forma regionalizada e mais específica 

atuam essencialmente na prevenção dos litígios.   

 

Após 4 anos de atuação na área, o CNJ, nos limites de sua atuação 

administrativa, realiza a I Jornada do Fórum Nacional da Saúde, de 

forma a avançar na garantia do direito à saúde.   

 

2. OBJETIVOS DA CONVOCATÓRIA 

O objetivo geral dessa convocatória é produzir, aprovar, publicar e 

divulgar enunciados interpretativos sobre o direito à saúde. 

Os objetivos específicos são: 

I. Identificar e compilar interpretações já consolidadas sobre a 

matéria; 

II. Auxiliar a comunidade jurídica na interpretação de questões 

não pacificadas no âmbito doutrinário e jurisprudencial. 

 

 



 

3. INSTRUÇÕES PARA ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS DE  
ENUNCIADOS 

3.1. Prazo e local de envio dos relatos 

As propostas de enunciados deverão ser encaminhadas para o 
endereço eletrônico jornadasaude@cnj.jus.br, com o título “Enunciado 
Saúde/CNJ”, no período de 10/03/2014 a 31/03/2014. O recebimento será 
confirmado via e-mail em até 3 (três) dias. Para submeter a proposta de 
enunciado, será preciso observar os Anexos I e II desta Convocatória. 

 

3.2. Critérios para encaminhamento e apresentação d as propostas de 
enunciados 

As propostas de enunciados deverão ser encaminhadas por qualquer 
interessado, em formulário específico apresentado no Anexo I desta 
Convocatória, no limite máximo de 3 (três) enunciados por pessoa. 

É indispensável o encaminhamento do termo constante do Anexo II 
devidamente assinado. 

O procedimento será realizado exclusivamente por meio do endereço 
eletrônico jornadasaude@cnj.jus.br. 

 

4. APROVAÇÃO 

Os enunciados inscritos serão sistematizados por Grupo/Tema e 
selecionados em conformidade com os critérios estipulados pela Comissão 
Científica composta por membros indicados pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) em um prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data limite para 
recebimento. 

 

4.1. Funcionamento da Jornada 

 A Comissão Científica selecionará as propostas de enunciados a serem 
discutidos durante a Jornada, a ser realizada nos dias 14 a 16 de maio de 
2014. 

A Jornada será aberta ao público. Aqueles que quiserem participar 
deverão realizar sua inscrição, oportunamente. O encaminhamento de proposta 
de enunciado não dispensa a inscrição. 



 

Os trabalhos serão organizados em Grupos temáticos (Biodireito, Saúde 
Pública, Saúde Suplementar) que terão a função de discutir e votar as 
propostas de enunciados. 

É facultativa a presença na Jornada do autor da proposta de enunciado. 

Cada participante da Jornada poderá fazer parte de um único Grupo. 
Portanto, o interessado que enviar mais de 1 (um) enunciado e se inscrever 
para participar da Jornada, deve indicar um único Grupo em deseja participar. 

Serão considerados aprovados aqueles enunciados que forem votados e 
aprovados em Plenária Final. 

 

4.2. Casos omissos 

Os casos omissos serão avaliados pela Comissão Científica, presidida 
pela Professora Doutora Sueli Gandolfi Dallari. 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Ao participar desta Convocatória, o autor da proposta de Enunciado declara 
estar em concordância com todas as exigências, aceitar o Termo de 
Compromisso da Convocatória (Anexo II) e se compromete, ainda, a fornecer 
qualquer informação complementar solicitada pela Comissão Científica; 

Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta 
Convocatória podem ser obtidos pelo endereço eletrônico 
jornadasaude@cnj.jus.br. 

 

  



 

 

 

ANEXO I 

FORMULÁRIO DE ENVIO DE ENUNCIADO 

 

 

I JORNADA DO FÓRUM NACIONAL DA SAÚDE 

 

Nome completo:  

Profissão: 

Cargo ou função: 

E-mail: 

Endereço completo: 

Telefones: 

Celular: 

 

PROPOSTA DE ENUNCIADO 

 

1. Indique a Grupo de Trabalho/Tema que deverá discutir a proposta de 

enunciado: 

 

                                                       BIODIREITO 

                                                       SAÚDE PÚBLICA 

                                                       SAÚDE SUPLEMENTAR 

 

 

 



 

 

2. Enunciado proposto (resumo da proposição): 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________ 

Limite máximo de 10 linhas. 

 

3. Escreva em breves linhas a justificativa: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________ 

Limite máximo de 20 linhas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

 

TERMO DE COMPROMISSO DA CONVOCATÓRIA 

 

 Declaro, para os devidos fins, que eu, (nome completo) 

_______________________________________________________________, 

(nacionalidade) ________________________, residente em (endereço 

completo)_______________________________________________________

______________, CPF nº ______________________, (qualificação 

profissional) ______________________________________, tenho ciência e 

estou em plena concordância com as exigências inerentes à Convocatória para 

a apresentação de Enunciados para a I Jornada do Fórum Nacional da Saúde 

do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido, comprometo-me  a fornecer 

qualquer informação complementar importante para a aprovação solicitada pela 

Comissão Científica referente ao Enunciado inscrito, bem como autorizo o uso 

e publicação deste, conforme orientações desta Convocatória.  

 Outrossim, declaro estar ciente de que a inobservância dos requisitos 

citados acima implicará o cancelamento da inscrição nesta convocatória. 

 

 Local e data: _____________________, ___ de ____________ de 2014. 

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do inscrito 

 


