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APRESENTAÇÃO  
GERAL
A Conselheira Candice Lavocat Galvão Jobim, por indicação do Superior Tribunal de Justi-
ça, foi nomeada para exercer o mandato de Conselheira na vaga de Juiz Federal, por meio 
de Decreto da Presidência da República do dia 8 de agosto de 2019.

O biênio de seu mandato teve início no dia 10 de setembro de 2019 e foi exercido sob a 
Presidência dos Ministros Dias Toffoli e Luiz Fux.

Durante os 2 (dois) anos em que desempenhou as suas funções no Conselho Nacional de 
Justiça, a Conselheira Candice Jobim exerceu a Presidência da Comissão Permanente de 
Políticas Sociais e de Desenvolvimento do Cidadão e integrou as Comissões Permanentes 
de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento e de Solução Adequada de Conflito.

Além disso, atuou como Coordenadora e Supervisora em Comitês, Fóruns e Grupos de 
Trabalhos, além de ter atuado como membro em diversas outras Comissões, Comitês e 
Grupos de Trabalho, que serão descritos nas tabelas apresentadas abaixo. 

Destaca-se, neste ponto, por sua relevância no atual momento pandêmico, a designa-
ção como Representante do Conselho Nacional de Justiça no Comitê de Coordenação 
Nacional para Enfrentamento da Pandemia da COVID-19, criada pelo Decreto nº10.659, 
ao qual compete a discussão das medidas a serem tomadas e o auxílio na articulação 
interpoderes e interfederativa. 

O Comitê é composto pelo Presidente da República, pelo Presidente do Senado Federal, 
da Câmara dos Deputados e por uma autoridade designada pelo Presidente do Conselho 
Nacional de Justiça. A conselheira Candice Jobim foi indicada a compor o referido Comitê 
por ato do Presidente Luiz Fux (Portaria CNJ n. 97/2021).

É de se ressaltar também a participação da Conselheira Candice Jobim no Observatório 
do Meio Ambiente do Poder Judiciário, instituído pela Portaria CNJ n. 241/2020.

O presente relatório consolida informações a respeito da atuação da Conselheira Candice 
Jobim nas Comissões, Comitês, Fóruns e Grupos de Trabalho, bem como traz os dados 
referentes aos processos de Gabinete em que a Conselheira Candice Jobim atuou como 
relatora ou vistora.



336ª Sessão Ordinária, 17/08/2021
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RELATÓRIO DAS 
INICIATIVAS E PROJETOS
Descrição da participação em comissões, comitês  
e grupos de trabalho e relatório sobre as iniciativas  
e projetos realizados

A Conselheira Candice Jobim presidiu durante seu mandato a Comissão de Políticas Sociais 
e de Desenvolvimento do Cidadão, que engloba entre suas atribuições a Supervisão de 
ações do Fórum Nacional do Judiciário para Monitoramento e Resolução das Demandas de 
Assistência à Saúde e do Fórum da Saúde.

Importa ressaltar, ainda, em face da importância das políticas judiciárias envolvidas, a 
Coordenação do Comitê Gestor da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau 
de Jurisdição, do Comitê Executivo Nacional dos Núcleos de Ações Coletivas e do Comitê 
Nacional dos Juizados Especiais – CONAJE.

Os colegiados que a Conselheira Candice Jobim presidiu, coordenou ou supervisionou estão 
elencados na Tabela I, enquanto as comissões e grupos de trabalho nos quais a conselhei-
ra integrou como membro estão listadas na Tabela II. 
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TABELA I

ATOS DE DESIGNAÇÕES PELA PRESIDÊNCIA PARA ATUAÇÃO, COMO  
SUPERVISORA/PRESIDENTE/COORDENADORA, EM TEMAS ESPECÍFICOS E GRUPOS DE TRABALHO

ATO NORMATIVO DESCRIÇÃO

Portaria CNJ n. 153/2019 e 
Portaria CNJ n. 245/2020

Supervisora do Comitê Organizador do Fórum Nacional 
do Poder Judiciário para monitoramento e resolução das 
demandas de assistência à saúde.

Ofício nº 1252/GPR/2019

Coordenadora do Conselho Nacional de Justiça na  
Pauta de Modernização do Estado Brasileiro – Melhoria  
do Ambiente de Negócios do Brasil – Comitê Temático 
sobre o indicador de execução de Contratos GTA Doing 
Business do Banco Mundial.

Portaria CNJ n. 178/2019
Presidente da Comissão Permanente de Políticas Sociais e 
de Desenvolvimento do Cidadão.

Portaria CNJ n. 126/2019

Coordenadora do Grupo de Trabalho destinado à 
elaboração de diagnóstico, estudos e apresentação de 
propostas voltadas à melhoria da prestação jurisdicional 
entregue pelos Juizados Especiais.

Portaria CNJ n. 32/2020
Coordenadora do Comitê Gestor da Política Nacional de 
Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição.

Portaria CNJ n. 214/2020
Coordenadora do Comitê Executivo Nacional dos Núcleos 
de Ações Coletivas e dá outras providências.

Portaria CNJ n. 63/2021
Coordenadora do Grupo de Trabalho denominado “Direitos 
indígenas: acesso à justiça e singularidades processuais”.

Portaria CNJ n. 110/2021
Coordenadora do Comitê Nacional dos Juizados Especiais 
(Conaje), instituído pela Resolução CNJ nº 359/2020.
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A tabela a seguir arrola de forma sintética os colegiados em que a Conselheira Candice 
Jobim atuou como integrante, mas sem coordenar os trabalhos.

TABELA II

ATOS DE DESIGNAÇÕES PELA PRESIDÊNCIA PARA ATUAÇÃO, COMO  
MEMBRO/REPRESENTANTE, EM TEMAS ESPECÍFICOS E GRUPOS DE TRABALHO

ATO NORMATIVO DESCRIÇÃO

Portaria CNJ n. 174/2019

Membro do Grupo de Trabalho responsável por coordenar o 
planejamento e o desenvolvimento de curso na modalidade 
a distância para capacitação de mediadores judiciais, 
instituído pela Portaria nº 139, de 31 de outubro de 2018.

Portaria CNJ n. 178/2019
Membro da Comissão Permanente de Gestão Estratégica, 
Estatística e Orçamento do Conselho Nacional de Justiça.

Portaria CNJ n. 178/2019
Membro da Comissão Permanente de Solução Adequada  
de Conflitos do Conselho Nacional de Justiça.

Portaria CNJ n. 33/2020

Membro do Comitê Interinstitucional destinado a proceder 
estudos e apresentar proposta de integração das metas do 
Poder Judiciário com as metas e indicadores dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável – ODS, Agenda 2030.

Portaria CNJ n. 44/2020
Membro do Grupo de Trabalho destinado a avaliar 
mecanismos de maior participação das mulheres nos 
processos seletivos de ingresso à magistratura.

Portaria CNJ n. 57/2020
Membro do Observatório Nacional sobre Questões 
Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade e
Grande Impacto e Repercussão - Caso Coronavírus – Covid-19.

Portaria CNJ n. 111/2020

Coordenadora adjunta do Grupo de Trabalho destinado  
à elaboração de estudos e indicação de soluções com  
vistas à formulação de políticas judiciárias sobre a 
igualdade racial no âmbito do Poder Judiciário, instituído 
pela Portaria CNJ nº 108/2020.
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ATOS DE DESIGNAÇÕES PELA PRESIDÊNCIA PARA ATUAÇÃO, COMO  
MEMBRO/REPRESENTANTE, EM TEMAS ESPECÍFICOS E GRUPOS DE TRABALHO

ATO NORMATIVO DESCRIÇÃO

Portaria CNJ n. 215/2020
Membro do Comitê Gestor da Conciliação, instituído pela 
Portaria CNJ nº 13/2018.

Portaria CNJ n. 240/2020
Membro do Grupo de Trabalho destinado à elaboração de 
estudos e de propostas voltadas ao fortalecimento dos 
precedentes no sistema jurídico.

Portaria CNJ n. 243/2020
Membro do Grupo de Trabalho "Observatório do Meio 
Ambiente do Poder Judiciário"

Portaria CNJ n. 272/2020

Membro do Grupo de Trabalho para contribuir com a 
modernização e efetividade da atuação do Poder Judiciário 
nos processos de execução e cumprimento de sentença, 
excluídas as execuções fiscais.

Portaria CNJ n. 97/2021
Representante do Conselho Nacional de Justiça no Comitê 
Nacional de Enfrentamento à COVID-19.

Portaria CNJ n. 98/2021
Membro da Comissão Avaliadora para seleção de propostas 
do Edital de Convocação Pública e de Seleção nº 1/2021 da 
5ª Edição da Série Justiça Pesquisa.

Portaria CNJ n. 142/2021
Membro do Grupo de Trabalho para a realização de 
estudos e medidas voltadas à superação das dificuldades 
relativas à promoção da saúde mental.

As atividades e as ações desenvolvidas em cada Comissão, Comitê e Grupo de Trabalho em 
que a Conselheira Candice Jobim foi coordenadora e os produtos alcançados serão deta-
lhadas nos tópicos a seguir.
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Comissão Permanente de Políticas Sociais  
e de Desenvolvimento do Cidadão
A Conselheira Candice Lavocat Galvão Jobim presidiu a Comissão Permanente de Políticas 
Sociais e de Desenvolvimento do Cidadão (Resolução CNJ 296/2019), que conta em sua 
composição, ainda, com os Conselheiros Tânia Regina Silva Reckziegel e Mário Augusto Fi-
gueiredo de Lacerda Guerreiro, nos termos da Portaria CNJ 178/2019.

A Comissão Permanente de Políticas Sociais e de Desenvolvimento do Cidadão possui uma 
vasta competência (art. 12 da Resolução CNJ 296/2019), que inclui a promoção de direitos 
sociais, em especial os relacionados à saúde, à educação e à tutela do meio ambiente, a 
proposição de ações voltadas a ampliar a conscientização sobre direitos sociais, o acom-
panhamento e monitoramento de ações que tenham por objeto direitos e interesses cole-
tivos, difusos e individuais homogêneos, a proposição de melhorias em rotinas e fluxos de 
atendimentos às garantias de direitos sociais e a coordenação de ações do Fórum Nacional 
das Ações Coletivas e do Fórum Nacional do Judiciário para Monitoramento e Resolução 
das Demandas de Assistência à Saúde e do Fórum da Saúde.

Vários temas foram tratados pela Comissão, dentre os quais se destacam a problemática 
a respeito da capacidade civil dos portadores de necessidades especiais que recebem Be-
nefício de Prestação Continuada – BPC. 

Com esse fim, foram realizadas tratativas com membros do Ministério Público, da Justiça 
Estadual, da Justiça Federal e do Instituto Nacional do Seguro Social. 

Das reuniões realizadas conseguiu-se que a mencionada autarquia informasse às entidades 
financeiras que realizam o pagamento dos benefícios que não é necessária a comprovação 
de que o beneficiário está sob o regime de tutela ou curatela para que seu procurador faça o 
levantamento do benefício, já que a incapacidade se dá apenas se ele não tiver condições de 
exprimir sua vontade. Esta iniciativa, além de ajudar os beneficiários, ainda contribui para a 
diminuição da judicialização, uma vez que o Judiciário deixa de ser demandado em inúmeros 
feitos de declaração de interdição (Expediente SEI 4496/2020, em que enviada Nota Técnica 
nº 11, elaborada pelo Centro Local de Inteligência da Justiça Federal de São Paulo).

A Comissão também tratou sobre o combate ao racismo e à intolerância religiosa, concluin-
do pela necessidade de realização de evento de conscientização sobre esses temas. Parti-
cipou então como Coordenadora adjunta do Grupo de Trabalho destinado à elaboração de 
estudos e indicação de soluções com vistas à formulação de políticas judiciárias sobre a 
igualdade racial no âmbito do Poder Judiciário o qual realizou audiência pública e evento 
sobre essa temática (Expediente SEI 0063/2020 encaminhado pelo MPF).
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Deliberou-se, ainda, quanto à implementação de políticas públicas voltadas à Justiça 
Ambiental (SEI 9351/2020), tais como a criação de Fórum Nacional do Meio Ambiente e a 
edição de recomendação aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais para 
que promovessem a especialização de vara em matéria ambiental, questões a serem 
objeto de aprovação pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça no bojo dos trabalhos 
do Observatório de Meio Ambiente. 

Os trabalhos da Comissão também conduziram à aprovação da Recomendação nº 99, 
de 21 de maio de 2021, que tratou sobre a utilização, pelos magistrados, de dados de 
sensoriamento remoto e de informações obtidas por satélite em conjunto com os demais 
elementos do contexto probatório, quando for necessário para a instrução probatória de 
ações ambientais cíveis e criminais. 

A Comissão ainda se debruçou sobre o expediente SEI 8293/2020, referente ao Projeto de 
Lei nº 4.372, de 2020 – Regulamentação do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb. 

Todas as ações da Comissão Permanente de Políticas Sociais e de Desenvolvimento do 
Cidadão e os resultados obtidos estão detalhados a seguir.

Ações realizadas e produtos apresentados

a) Tratativas com o Instituto Nacional de Seguro Social (SEI 4496/2020)

A Comissão Permanente de Políticas Sociais e de Desenvolvimento do Cidadão estabeleceu 
tratativas com representantes do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da 
Nota Técnica n. 11, elaborada pelo Centro Local de Inteligência da Justiça Federal de São 
Paulo e enviada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que encaminha sugestões 
no que tange à capacidade civil, aos direitos fundamentais, à interdição e ao atual uso do 
instrumento da curatela, notadamente no âmbito das relações entre o Instituto Nacional 
do Seguro Social e seus segurados e/ou assistidos.

Foram realizadas reuniões nos dias 27/10/2020, 3/11/2020 e 12/11/2020 e 2/12/2020, que 
envolveram os representantes do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, do Ministé-
rio da Mulher, Família e Direitos Humanos, do Ministério da Cidadania, da Secretaria da 
Previdência, da Coordenadoria-Geral da Perícia Médica Previdenciária e os signatários da 
referida Nota Técnica.



BIÊNIO 2019-2021 15

Gabinete da Conselheira  
Candice Lavocat Galvão Jobim

Vaga | Juiz Federal

Diante das propostas apresentadas e dos debates realizados, foram tomadas as  
seguintes ações:

1)   Alteração das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário e da Numeração 
Única no que se refere à curatela

Em 29 de outubro de 2020, foi enviado o ofício nº 243 – GAB-JUI FED ao Comitê Gestor 
das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário e da Numeração Única, solici-
tando-lhe que deliberasse acerca das seguintes solicitações formuladas na Nota Téc-
nica n. 11, elaborada pelo Centro Local de Inteligência da Justiça Federal de São Paulo: I) 
a criação de campo a ser preenchido no ajuizamento da demanda: curatela a) para fins 
previdenciário/assistencial; b) outros; II) a substituição do termo interdição na Tabela 
Única de Assuntos do Conselho Nacional de Justiça pelo termo curatela.

Em resposta, a Coordenadora do Comitê Gestor das Tabelas Processuais Unificadas do 
Poder Judiciário e da Numeração Única informou em 21/3/2021 que o colegiado deli-
berou no seguinte sentido: 1) rejeição da alteração da classe ‘interdição’ para ‘curatela’, 
em razão de os integrantes do comitê entenderem que este é o termo do procedimento 
previsto no CPC, não sendo possível a não adoção do termo; 2) inclusão do termo ‘curate-
la’, a fim de que a classe 58 seja nomeada ‘interdição-curatela’; 3) eliminação da classe 
12234, ‘curatela’, pela redundância; 4) rejeição da proposição de desmembrar o assunto 
curatela em dois “Curatela para fins previdenciários” e “Curatela para outros fins”.

2)  Envio de Ofício à Secretaria Executiva do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre o 
Modelo Único de Avaliação Biopsicossocial da Deficiência 

Em 10 de fevereiro de 2021, foi encaminhado o ofício nº 2 – GAB-JUI FED à Secretaria Execu-
tiva do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre o Modelo Único de Avaliação Biopsicos-
social da Deficiência, sediado no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
– MMFDH, que está a elaborar modelo único de avaliação biopsicossocial da deficiência.

Por meio do referido ofício, foi sugerida ao Grupo de Trabalho Interinstitucional a in-
clusão no formulário de perícia de quesito que apure se o periciando é apto a exprimir 
sua vontade.

De tal forma, o laudo pericial já afastaria ou apontaria, conforme a resposta conferida 
ao quesito, a necessidade de submissão da pessoa com deficiência à curatela.

Buscou-se, com tal medida, colaborar com o Grupo de Trabalho Interinstitucional e 
contribuir para a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, já previstos pelo 
ordenamento jurídico.
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Em resposta, a Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência informou, 
por meio do ofício n° 141/2021/GAB.SNDPD/SNDPD/MMFDH, que a sugestão foi sub-
metida à apreciação do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre o Modelo Único de 
Avaliação Biopsicossocial da Deficiência, para ser abordada durante os debates do 
referido Grupo de Trabalho.

b) Recomendação CNJ nº 99, de 25 de maio de 2021

Como decorrência do debate realizado no âmbito da Comissão Permanente de Políticas So-
ciais e de Desenvolvimento do Cidadão acerca da implementação de políticas para o Meio 
Ambiente, foi aprovada pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça a Recomendação 
CNJ nº 99/2021, em sessão realizada em 18 de maio de 2021, em sede do Ato Normativo nº 
0003275-49.2021.2.00.0000, de relatoria da Conselheira Candice Jobim.

A Recomendação CNJ nº 99, de 25 de maio de 2021, recomenda a utilização, pelos magistra-
dos, de dados de sensoriamento remoto e de informações obtidas por satélite em conjunto 
com os demais elementos do contexto probatório, quando for necessário para a instrução 
probatória de ações ambientais cíveis e criminais.

c) Seminário “Questões Raciais e Poder Judiciário”

Realizado nos dias 07 e 08 de julho de 2020, o seminário teve por objetivo ser um marco 
inaugural do fórum de discussão sobre questões raciais no Poder Judiciário e permitir re-
flexões acerca do enfrentamento do racismo estrutural que se manifesta também institu-
cionalmente no sistema de justiça. 

O Seminário foi realizado conjuntamente com o Grupo de Trabalho destinado à elaboração 
de estudos e indicação de soluções com vistas à formulação de políticas judiciárias sobre 
a igualdade racial no âmbito do Poder Judiciário (Portaria CNJ nº 108/2020), em que a Con-
selheira Candice Jobim atuou como Coordenadora Adjunta.
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Fórum Nacional do Poder Judiciário 
para Monitoramento e Resolução das 
Demandas de Assistência à Saúde

A Conselheira Candice Jobim foi designada como Supervisora do Comitê Organizador do 
Fórum Nacional para monitoramento e resolução de demandas de assistência à saúde, 
por meio das Portarias CNJ nº 153/2019 e nº 245/2020.

O Fórum Nacional do Judiciário para Monitoramento e Resolução das Demandas de Assis-
tência à Saúde – Fórum da Saúde foi instituído pela Resolução CNJ n. 107/2010, cuja atri-
buição é a de elaborar estudos e propor medidas concretas e normativas para o aperfei-
çoamento de procedimentos, o reforço à efetividade dos processos judiciais e à prevenção 
de novos conflitos na área da Saúde Pública e Suplementar.

Em que pese o período delicado de pandemia que marcou praticamente todo o mandato 
da Conselheira Candice Jobim, o trabalho realizado na Supervisão do Fórum Nacional des-
tacou-se pela ampla e democrática participação de todos os membros do Fórum Nacional 
da Saúde, pelos significativos avanços em relação à estruturação dos Comitês Estaduais de 
Saúde e pela atuação colaborativa com os gestores durante a pandemia. 

Ao longo do biênio foram realizadas reuniões com todos os Comitês Estaduais de Saúde, 
nas quais buscou-se conhecer as realidades, dificuldades e boas práticas realizadas. 
Além disso, com o fim de instruir os magistrados sobre diversas questões da pandemia, 
foram realizadas reuniões com os juízes sobre temas muito importantes naquele mo-
mento como tipos e eficácia de exames, tipos e eficácia das Vacinas, números atualiza-
dos sobre a Covid 19, entre outros. 

Sem prejuízo das reuniões instrutivas, foram realizados dois Webinários e a IV Jornada  
da Saúde.

Ressalte-se, ainda, a introdução de um novo olhar sobre a Judicialização da Saúde volta-
da para as demandas acerca de serviços que estão previstos nas políticas públicas, mas 
não estão sendo suficientemente bem prestados, não deixando de lado o olhar sobre as 
demandas sobre medicamentos e tratamentos de alto custo, que não foram incorporados 
ao SUS e, por consequência, não estão inseridos nas políticas públicas. 
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Neste sentido, foi instituído o “Plano Nacional para o Poder Judiciário – Judicialização e 
Sociedade: ações para o acesso à saúde pública de qualidade” que lança um olhar sobre 
as demandas que buscam a prestação de serviços já previstos nas políticas públicas, mas 
que não estão sendo adequadamente prestados. 

Para a elaboração do Plano Nacional, foi realizada uma extensa pesquisa junto aos ma-
gistrados, aos tribunais e às secretarias estaduais e municipais de saúde cujo relató-
rio encontra-se na página do CNJ, com o objetivo de fazer um levantamento acerca da 
prestação dos serviços previstos nas políticas públicas de saúde, sobretudo na atenção 
primária e secundária. Fez-se então uma análise dos principais gargalos na prestação 
do serviço de saúde, maiores causas das demandas judiciais. Em seguida, foram elabo-
rados planos estaduais de atuação, que levam em consideração as peculiaridades de 
cada Estado, que serviram de base para a elaboração do Plano Nacional, com vistas a 
fomentar e direcionar a execução das políticas públicas na atenção básica e especiali-
zada à saúde. Desta forma, o cidadão passa a ganhar duas vezes, com a diminuição da 
judicialização e com a melhoria na prestação dos serviços de saúde.

Trata-se de um Projeto que deverá ser implementado por cada Comitê de Saúde e monito-
rado por meio de indicadores estabelecidos pela Secretaria de Gestão Estratégica.

Em relação à reestruturação dos Comitês Estaduais de Saúde, foi estabelecido mandato 
de dois anos para seu respectivo Coordenador e a previsão de alternância entre a Justiça 
Estadual e a Justiça Federal na coordenação dos trabalhos. Estipulou-se também a neces-
sidade de o Tribunal de origem do respectivo coordenador fornecer uma estrutura mínima, 
com a previsão da designação de um servidor para colaborar para o pleno funcionamento 
dos Comitês, o que ocorreu com a aprovação da Resolução CNJ nº 388/2021. 

Importante ainda mencionar que, para o fortalecimento institucional dos Comitês Esta-
duais/Distrital de Saúde, foram definidos, de maneira uniforme, o nome e a identidade 
visual dos Comitês, após escolha, por meio de votação eletrônica, pelos membros do Fórum 
Nacional de Saúde. 

Ademais, dando especial relevância ao período excepcional de Pandemia que marcou o 
ano de 2020 e ainda vem impactando o ano de 2021, foram apresentadas alternativas, 
após ouvidos todos os atores relacionados à Saúde Pública e Suplementar, para que o 
Poder Público pudesse implementar suas ações em conjunto com o sistema privado de 
saúde, o que ficou materializado na Nota Técnica CNJ nº 24/2020.
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No âmbito do Fórum da saúde, durante o mandato da Conselheira Candice Jobim, foram 
realizadas várias reuniões, dentre as quais destacam-se:

a) Reunião do dia 17/04/2020 

Realizada bem no início da Pandemia da Covid 19, em um momento em que todos os cida-
dãos estavam assustados com o futuro e com os resultados drásticos a serem causados 
pelo coronavírus. Pouco ou nada se sabia a respeito da doença, e já estava ocorrendo a 
superlotação dos leitos de hospitais e de Unidades de Terapia Intensivas. Foi a primeira 
reunião realizada de forma virtual pelo Comitê Nacional, tendo em vista o isolamento so-
cial propugnado.

A reunião foi realizada com os representantes das operadoras dos planos de saúde e teve 
como pauta: Os impactos da Pandemia da Covid-19 na saúde suplementar e propostas de 
ações integradas entre o setor público e o privado: como as operadoras podem ajudar o 
SUS neste momento de crise?

A reunião teve como escopo a preocupação das operadoras em como contribuir para o com-
bate à Pandemia da COVID-19, preservando a prestação de serviços aos seus segurados. 

Foram noticiadas algumas iniciativas de fornecimento de leitos privados ao sistema 
público, além da disposição de ajudar com recursos financeiros para otimizar o siste-
ma público naquele momento de crise. O Fórum da Saúde ouviu os relatos e incentivou 
a busca de soluções consensuadas entre as operadoras e as três esferas da Adminis-
tração Pública.

Resultados: Aprovação da Recomendação CNJ nº 66/2020 e Aprovação da Nota 
Técnica CNJ nº 24/2020.

b) Reunião do dia 22/04/2020 e Reunião do dia 01/05/2020

As reuniões foram realizadas com os representantes dos hospitais privados e dos re-
presentantes da medicina diagnóstica e teve como pauta: Os impactos da Pandemia da 
Covid-19 na saúde suplementar e propostas de ações integradas entre o setor público 
e o privado: como o setor privado de saúde pode ajudar o SUS neste momento de crise? 
Além disso, debateu-se sobre a proposta de modelo de gestão da rede de serviços para 
atender à pandemia, que deu origem à Nota Técnica CNJ nº 24/2020.
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As reuniões tiveram como escopo a preocupação dos hospitais privados e da medicina 
diagnóstica em como contribuir para o combate à Pandemia da COVID-19, preservando a 
prestação de serviços aos cidadãos. Os representantes dos hospitais privados destacaram 
a necessidade de ajuda ao setor público, com a oferta de leitos nesse momento de crise.

Resultados: Aprovação da Recomendação CNJ nº 66/2020 e Aprovação da Nota 
Técnica CNJ nº 24/2020.

c) Reunião do dia 29/04/2020

Reunião realizada com os Coordenadores e Vice-Coordenadores dos Comitês Estaduais de 
Saúde e teve como pauta: A adoção de medidas para o fortalecimento institucional dos 
Comitês Estaduais/Distrital de Saúde.

A reunião teve como escopo a elaboração de proposta de medidas destinadas a fortalecer 
e melhor estruturar os Comitês Estaduais/Distrital de Saúde das 27 unidades da federação.

Após a oitiva das sugestões dadas pelos membros dos Comitês Estaduais de Saúde, 
criou-se um Grupo de Trabalho para elaboração de uma minuta de Resolução que abar-
casse as demandas dos Comitês Estaduais de Saúde.

Resultados: Aprovação da Resolução CNJ nº 388/2021.

d) Reunião do dia 13/05/2020

 Realizada com os Coordenadores e Vice-Coordenadores dos Comitês Estaduais de Saúde e 
médicos especialistas e teve como pauta: Apresentação sobre os Testes de COVID-19.

A reunião teve como escopo a apresentação para os integrantes dos Comitês Estaduais de 
Saúde sobre os diversos tipos de exames para detecção da COVID-19.

Resultados: Esclarecimentos sobre o tema e adoção de medidas ao combate à 
pandemia da COVID-19, bem ainda medidas de gestão voltadas à prevenção da 
Judicialização da Saúde durante o período pandêmico.
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e) Reunião do dia 29/05/2020

Foi realizada com os membros do Fórum da Saúde e teve como pauta: A apresentação do 
Projeto “Judicialização e Sociedade: Ações para acesso à saúde pública de qualidade”. 

A reunião teve como escopo a apresentação do “Projeto Judicialização e Sociedade: Ações 
para acessos à saúde pública de qualidade” para discussão dos integrantes do comitê 
executivo nacional. O Plano tem por fundamento o monitoramento das demandas de saú-
de destinadas ao atendimento de serviços previstos nas políticas públicas de saúde, so-
bretudo na atenção primária e secundária, cuja finalidade será fomentar a execução das 
políticas públicas na atenção básica e especializada à saúde e, em última análise, prevenir 
mais judicialização.

Resultados: Finalização da elaboração do Projeto.

f) Reunião do dia 01/07/2020

Realizada com os Coordenadores e Vice-Coordenadores dos Comitês Estaduais de Saú-
de e teve como pauta: Análise da proposta de alteração das Resoluções CNJ 107/2010 e 
238/2016 que visa estruturar e fortalecer os Comitês Estaduais de Saúde e outras medidas.

Resultados: Aprovação da Resolução CNJ nº 388/2021.

g) Reunião do dia 28/08/2020

A reunião foi realizada com os membros do Fórum da Saúde e teve como pauta: Início da 
pesquisa do “Projeto Judicialização e Sociedade: Ações para acessos à saúde pública de 
qualidade”. A reunião teve como escopo deliberar sobre o início da pesquisa do projeto em 
meio à crise da pandemia da COVID-19.

Resultados: Realização da Pesquisa pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias 
juntamente com o PNUD.
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h) Reunião do dia 29/09/2020 

A reunião foi realizada com os Coordenadores e Vice-Coordenadores dos Comitês Estaduais 
de Saúde e teve como pauta: Estruturação dos Comitês Estaduais de Saúde – Votação 
da Resolução pelo Plenário do CNJ; Deliberação sobre a realização das Reuniões por Re-
giões com os Comitês Estaduais de Saúde. Projeto Plano Nacional para o Poder Judiciário  
“Judicialização e Sociedade: ações para o acesso à saúde pública de qualidade” – apoio 
dos Comitês Estaduais nas respostas da pesquisa do projeto. 

Resultados: Aprovação da Resolução CNJ nº 388/2021. Realização de 08 Reuniões 
Regionais com todos os Comitês Estaduais de Saúde e Lançamento do Plano Nacio-
nal na IV Jornadas da Saúde do CNJ.

i) Reunião do dia 13/11/2020

A reunião foi realizada com os representantes do Ministério da Saúde e teve como pauta: 
Renovação do Termo de Cooperação com o Ministério da Saúde por mais três anos, com o 
objetivo de viabilizar a manutenção do Nat Jus Nacional e dar o suporte técnico-científico 
aos Núcleos de Apoio de Técnico – Nat Jus Estaduais.

Resultados: Assinatura do Termo de Cooperação nº 042/2020.

j) Reunião do dia 01/03/2021

A reunião foi realizada com os membros do Fórum da Saúde e teve como pauta: Delibera-
ção a respeito da Resolução de Estruturação dos Comitês Estaduais de Saúde, em razão do 
pedido de vista durante o julgamento da proposta pelo plenário do CNJ. 

Resultados: Aprovação da Resolução CNJ nº 388/2021 com os ajustes discutidos 
na reunião.



BIÊNIO 2019-2021 23

Gabinete da Conselheira  
Candice Lavocat Galvão Jobim

Vaga | Juiz Federal

k) Reunião do dia 04/03/2021

A reunião foi realizada com os membros do Fórum da Saúde, a equipe de informática do 
CNJ e a equipe de informática do Hospital Albert Einstein e teve como pauta: Inclusão do 
sistema E-NATJUS na plataforma digital do Poder Judiciário – PDPJ e aperfeiçoamento das 
funcionalidades do sistema E-NATJUS. 

Resultados/Benefícios: Auxiliar o magistrado com subsídio técnico na tomada de 
decisão, tornar a utilização do e-Natjus mais amigável, bem como reduzir a possibi-
lidade de decisões judiciais conflitantes em temas relacionados ao direito à saúde.

l) Reunião do dia 12/03/2021 e Reunião do dia 18/03/2021

Foram realizadas com os membros do Fórum da Saúde, representante do Hospital Sírio 
Libanês e representante do Hospital das Clínicas e teve como pauta: Apresentação/De-
liberação sobre o projeto Saúde Digital de apoio aos magistrados. O projeto tem como 
escopo: 1) Teleconsultoria com especialistas – Esclarecimento de dúvidas sobre a ques-
tão judicializada, com respostas baseadas em evidências científicas; 2) Telediagnóstico 
– Esclarecimento quando há dúvida em relação ao diagnóstico do autor que judicia-
lizou o pedido; 3) Segunda Opinião Formativa – Teleconsultoria assíncrona, em que os 
profissionais do HCUSP informam os magistrados, em plataforma virtual própria, sobre 
assuntos importantes envolvendo tratamentos para doenças genéticas e tratamentos 
para doenças oncológicas; 4) Teleducação – Palestras, Webseminários, Cursos, fóruns de 
discussão; 5) Trabalho de Dados – Aplicação da inteligência artificial para aprimorar as 
decisões. O projeto contaria com a participação do Hospital das Clinicas, sendo um braço 
de apoio do projeto já existente com o Hospital Sírio Libanês, inclusive com a utilização 
do Proadi-SUS já utilizado pelo HSL.

Resultados/Benefícios: O projeto ainda está em andamento, encontrando-se na 
fase de apresentação da proposta pelo Hospital Sírio Libanês ao Ministério da Saúde.
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m) Reunião do dia 18/03/2021

Realizada com os membros do Fórum da Saúde e representantes da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar teve como pauta: A Judicialização da Saúde Suplementar, apresenta-
ção do novo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e atendimento pelo sistema 
E-NATJUS de demandas da Saúde Suplementar.

Resultados/Benefícios: Auxiliar o magistrado com subsídio técnico na tomada  
de decisão.

n) Reunião do dia 28/03/2021

Realizada com os membros do Fórum da Saúde teve como pauta: Análise da proposta de 
recomendação que tem por objetivo orientar os magistrados que, à luz da independência 
funcional que lhes é assegurada, atuem na pandemia da Covid-19 de forma a fortalecer o 
sistema brasileiro de saúde e a preservar a vida com observância da isonomia e dos pre-
ceitos veiculados pela Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro.

Resultados: Aprovação da Recomendação CNJ nº 92/2021.

o) Reunião do dia 30/03/2021

Foi realizada com os membros do Fórum da Saúde e teve como pauta: A apresentação do 
estágio atual do Termo de Cooperação firmado entre o CNJ e o Ministério da Saúde, que 
prevê a assinatura do projeto com o hospital Sírio Libanês.

Resultados/Benefícios: Oferecer subsídios técnicos para a tomada de decisão com 
base em evidências técnico-científicas nas ações relacionadas com a atenção à saú-
de, visando, assim, aprimorar a litigiosidade e a solução das demandas e conferir 
maior celeridade no julgamento das ações judiciais nas quais figurem a atenção 
à saúde; realizar consultoria à distância para suporte técnico com avaliação, sob o 
ponto de vista médico, das demandas judiciais relacionadas com a atenção à saúde 
com pedido de liminar e de tutela antecipada sob a alegação de urgência.
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p) Reunião do dia 26/04/2021

Foi realizada com os membros do Fórum da Saúde e a equipe do Departamento de Pes-
quisas Judiciárias do CNJ – DPJ e teve como pauta: Apresentação dos dados coletados da 
pesquisa do Plano Nacional para o Poder Judiciário “Judicialização e Sociedade: ações para 
acesso à saúde pública de qualidade”.

Resultados/Benefícios: Divulgação de extensa e densa pesquisa sobre a prestação 
dos serviços de saúde e judicialização da saúde como base para o Lançamento do 
Plano Nacional, que tem como objetivo prevenir a judicialização da saúde e melhorar 
o serviço prestado pelo SUS. 

q) Reunião do dia 21/05/2021 

Foi realizada com os membros do Fórum da Saúde e teve como pauta: A Consolidação do 
Desenho do Plano Nacional após a análise dos integrantes do Fórum da Saúde. Delibera-
ção acerca da reunião de apresentação do Plano aos Comitês Estaduais de Saúde. Tratar 
sobre a consolidação dos dados (reuniões regionais) e sobre o formato da Reunião devolu-
tivas das reuniões regionais realizadas com os Comitês Estaduais de Saúde.

Resultados/Benefícios: Lançamento do Plano Nacional. Prevenir e qualificar a judi-
cialização da saúde. Melhoria na estrutura e no desempenho dos Comitês de Saúde 
e seus Núcleos Técnicos de apoio ao Poder Judiciário – NAT JUS.

r) Reunião do dia 26/05/2021

Foi realizada com os membros do Fórum da Saúde e com os membros do Conselho Nacio-
nal de Secretários de Saúde – CONASS e teve como pauta: Apresentação da terceira fase 
do Plano Nacional para o Poder Judiciário -Judicialização e Sociedade: ações para acesso à 
saúde pública de qualidade”. Cooperação, de forma dialógica, dos Secretários Estaduais de 
Saúde na implementação/execução do Plano Nacional.

Resultados/Benefícios: Lançamento do Plano Nacional. Prevenir e qualificar a judi-
cialização da saúde.
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s) Reunião do dia 30/06/2021

Foi realizada com os membros do Fórum da Saúde e com os membros do Conselho Nacional 
de Secretarias Municipais de Saúde e teve como pauta: Apresentação da terceira fase do 
Plano Nacional para o Poder Judiciário -Judicialização e Sociedade: ações para acesso à 
saúde pública de qualidade”. Cooperação, de forma dialógica, dos Secretários Municipais 
de Saúde na implementação/execução do Plano Nacional.

Resultados/Benefícios: Lançamento do Plano Nacional. Prevenir e qualificar a judi-
cialização da saúde. 

Reunião do Comitê Nacional do Fórum da Saúde, 30/3/2021
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Ações realizadas e produtos apresentados

a) Realização de Encontros Regionais do Fórum da Saúde com os Comitês  
Estaduais/Distrital da Saúde 

As reuniões tiveram por objetivo a apresentação, por cada Coordenador e Vice Coordena-
dor Estadual de Saúde, do seu Comitê de Saúde, tal como sua organização, o funciona-
mento do NAT-JUS, as dificuldades encontradas e sugestões. Ou seja, o objetivo dessas 
reuniões, no primeiro momento, foi ouvir e conhecer os Comitês Estaduais de Saúde. Fo-
ram realizadas 08 (oito) reuniões regionais, envolvendo os 27 Comitês Estaduais de Saú-
de, nos dias 22/10/2020, 29/10/2020, 12/11/2020, 19/11/2020, 26/11/2020, 03/12/2020, 
09/12/2020 e 10/12/2020.

No dia 09/06/2021 foi realizada a Reunião Devolutiva das 08 reuniões regionais reali-
zadas. O objetivo da reunião foi divulgar para todos os comitês as boas práticas adota-
das, tratar das dificuldades apontadas nas reuniões regionais, bem como sugerir algumas 
ações que visam à melhoria dos Comitês Estaduais de Saúde.

Com tal medida, buscou-se prevenir e qualificar a judicialização da saúde e obter a me-
lhoria na estrutura e no desempenho dos Comitês de Saúde e de seus Núcleos Técnicos de 
apoio ao Poder Judiciário – NAT JUS.

b) Aprovação da Recomendação CNJ nº 66/2020

A Recomendação CNJ nº 66/2020 foi aprovada pelo Plenário Virtual do CNJ, em sessão 
do dia 08 de maio de 2020. A Recomendação orienta os Juízes com competência para o 
julgamento das ações que versam sobre o direito à saúde para que adotem medidas para 
garantir os melhores resultados à sociedade durante o período excepcional de pandemia 
da Covid-19.

A recomendação visa orientar todos os juízes com competência sobre o direito à saúde que 
observe o efeito prático da decisão no contexto de calamidade, com vistas ao cumprimento 
do interesse público e da segurança do sistema sanitário, bem como a efetividade judicial 
e a celeridade do cumprimento da decisão.
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c) Aprovação da Nota Técnica CNJ nº 24/2020

A Nota Técnica CNJ nº 24/2020 foi aprovada pelo Plenário Virtual do CNJ, em sessão do dia 08 
de maio de 2020. A nota técnica dirige-se ao Poder Executivo Federal, aos Poderes Executivos 
Estaduais e Municipais e ao Procurador-Geral da República sugerindo a adoção de medidas 
de gestão voltadas à prevenção da Judicialização da Saúde durante a pandemia da Covid-19.

A medida permitiu, desta forma, o estabelecimento de diálogo nas esferas pública e priva-
da, buscando-se promover o bem maior que é a proteção à vida, conjugando-se com a pro-
teção à economia e, em última análise, tentando minimizar os impactos da judicialização 
que advirão sobre o Poder Judiciário.

d) Aprovação da Resolução CNJ nº 388/2021

A Resolução CNJ nº 388/2021 foi aprovada pelo Plenário do CNJ durante a 328ª sessão or-
dinária, realizada em 6 de abril de 2021.

A Resolução tem por objetivo principal estruturar e fortalecer os Comitês Estaduais de Saú-
de, de modo a possibilitar, em síntese, a construção de ações voltadas para o monitora-
mento das ações judiciais que envolvam os sistemas de saúde pública e suplementar, or-
ganização e estruturação de unidades judiciárias especializadas, a prevenção de conflitos 
judiciais e a definição de estratégias em matérias de direito sanitário. 

A estruturação e fortalecimento dos Comitês Estaduais de Saúde vai permitir que estes via-
bilizem o diálogo interinstitucional, com o objetivo de acompanhar e contribuir com ações 
atinentes a demandas de saúde.

e) Aprovação da Recomendação CNJ nº 92/2021 

A Recomendação CNJ nº 92/2021 foi aprovada pelo Plenário do CNJ na 328ª Sessão Ordinária, 
realizada em 6 de abril de 2020, nos autos do Ato Normativo nº 0002320-18.2021.2.00.0000.

A recomendação tem por objetivo orientar os magistrados que, à luz da independência 
funcional que lhes é assegurada, atuem na pandemia da Covid-19 de forma a fortalecer o 
sistema brasileiro de saúde e a preservar a vida com observância da isonomia e dos pre-
ceitos veiculados pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

A recomendação visa orientar todos os juízos com competência sobre o direito à saúde que 
observem o efeito prático da decisão no contexto de calamidade, com vistas ao cumpri-
mento do interesse público e da segurança do sistema sanitário, bem como à efetividade 
judicial e à celeridade do cumprimento da decisão.
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f) Aprovação da Recomendação CNJ nº 100/2021

A Recomendação CNJ nº 100/2021 foi aprovada pelo Plenário do CNJ na 332ª Sessão Ordiná-
ria, realizada em 1º de junho de 2021.

A recomendação tem por objetivo orientar os magistrados com atuação nas demandas 
envolvendo o direito à saúde que priorizem, sempre que possível, a solução consensual da 
controvérsia, por meio do uso da negociação, da conciliação ou da mediação. 

Buscou-se com a edição da recomendação alcançar-se a prevenção de conflitos judiciais e 
a definição de estratégias nas questões de direito sanitário.

g) Plano Nacional para o Poder Judiciário “Judicialização e Sociedade: ações para acesso 
à saúde pública de qualidade”

Apresentado no dia 25 de maio de 2020, por ocasião da setorial da 1ª Reunião Prepara-
tória para o XIV Encontro Nacional do Poder Judiciário, o Plano visa ao monitoramento 
das demandas de saúde destinadas ao atendimento de serviços previstos nas políticas 
públicas de saúde, sobretudo da atenção primária e secundária, cuja finalidade é pre-
venir a judicialização e fomentar a execução das políticas públicas na atenção básica e 
especializada à saúde. 

No dia 08/06/2021, em reunião realizada com os membros do Fórum da Saúde e os Coor-
denadores e Vice-Coordenadores Estaduais de Saúde, foram apresentados os dados da 
pesquisa do Plano Nacional e foi realizado seu encaminhamento aos comitês executivos, 
com a indicação de objetivos a serem seguidos.

Em seguida, os Comitês Executivos Estaduais elaboraram, a partir de diálogos interinstitucio-
nais, os Planos Estaduais, e encaminharam ao Comitê Nacional, que compilou as propostas e 
formulou um Plano Nacional, apresentado na IV Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

O referido Plano deverá ser implementado por todos os Comitês, de forma dialógica com o 
Poder Executivo Estadual e Federal.

Para isso, foram realizadas reuniões do Fórum Nacional com o Ministério da Saúde, em reu-
nião com o Ministro da Saúde e sua equipe, com os Secretários Estaduais de Saúde, em as-
sembleia do Conass, e com os Secretários Municipais de Saúde, em reunião com o Conasems.

O Plano busca prevenir a judicialização da saúde e contribuir para a melhoria na qualidade 
dos serviços do Sistema Único de Saúde, na atenção primária e secundária.
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h) Manutenção e Aperfeiçoamento da Plataforma E-NATJUS

A plataforma digital E-NATJUS tem por finalidade reduzir a possibilidade de decisões judi-
ciais conflitantes em temas relacionados a medicamentos e procedimentos, concentrar em 
um único banco de dados notas técnicas e pareceres técnicos a respeito dos medicamen-
tos e procedimentos, bem como facilitar a obtenção de dados estatísticos pelos agentes 
(médicos, juízes, advogados, etc) que atuam e acionam o sistema, permitindo a obtenção 
de relatórios circunstanciados sobre os vários temas da Judicialização da Saúde.

No dia 21 de março de 2020, o Fórum Nacional da Saúde disponibilizou em seu banco de 
dados do sistema E-NATJUS um Parecer-Técnico Científico que trata sobre a efetividade e 
segurança da hidroxicloroquina e da cloroquina em pacientes com COVID-19, em razão da 
controvérsia existente acerca da efetividade sobre o uso do medicamento.

Além disso, está sendo realizada uma extensa reformulação nos formulários de solicitação 
de notas técnicas pelo sistema e-NatJus. operacionalizada pelas áreas de TI do Conselho 
Nacional de Justiça e do Hospital Albert Einstein.

Essa reformulação facilitará sobremaneira a utilização do sistema e-NatJus pelos magis-
trados, além de propiciar a pesquisa e a extração de relatórios quantitativos e qualitativos 
a respeito das doenças, dos medicamentos e dos procedimentos demandados.

i) Termo de Cooperação Técnica nº 042/2020

No dia 24 de novembro de 2020, após várias tratativas com o Ministério da Saúde, foi 
assinado o termo de cooperação técnica nº 042/2020, que renovou a parceria com o Mi-
nistério da Saúde, agora com o prazo alongado de três anos, com o objetivo de viabilizar a 
manutenção do Nat Jus Nacional e dar o suporte técnico-científico aos Núcleos de Apoio 
de Técnico – Nat Jus Estaduais. 

j) Seminário “Como será o amanhã? O Futuro da Judicialização da Saúde”

Realizado no dia 22 de junho de 2020, o Seminário foi destinado à magistratura brasi-
leira e aos demais atores do sistema de justiça. Foi abordado o trabalho desenvolvido 
pelos Hospitais Sírio Libanês e Albert Einstein, fruto de parceria realizada entre o Conse-
lho Nacional de Justiça e o Ministério da Saúde, cujo objetivo é qualificar e racionalizar a 
judicialização da saúde.

O seminário teve como objetivo a discussão sobre as decisões judiciais em relação ao tema 
de direito à saúde e os desafios da judicialização no período pós pandemia da Covid 19, 
além de tentar encontrar soluções para o problema.
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k) Seminário Digital em Comemoração ao Dia Mundial da Saúde

Realizado nos dias 6, 7 e 8 de abril de 2021, o seminário foi destinado à magistratura bra-
sileira e aos demais atores do sistema de justiça. 

O seminário teve como objetivo a discussão sobre as decisões judiciais em relação ao tema 
de direito à saúde e os desafios da judicialização, além de tentar encontrar soluções para 
o problema.

l) Votação para escolha das Logomarcas Unificadas do Nat Jus Nacional e dos Nat Jus 
Estaduais e do Comitê Executivo Nacional e dos Comitês Executivos Estaduais

O CNJ realizou de 28 a 30 de junho de 202021 a votação para a escolha das logomarcas 
unificadas dos Comitês Nacional e Estaduais do Fórum da Saúde e dos Núcleos de Apoio 
Técnico do Poder Judiciário (NatJus) nos âmbitos nacional e estaduais. 

O objetivo dessa unificação da identidade visual dos Comitês Executivos de Saúde do CNJ e 
de seus respectivos NatJus é fortalecer a imagem de unicidade das iniciativas que aprimo-
ram o tratamento dos casos judiciais relacionados à saúde. A estruturação e fortalecimento 
dos Comitês Estaduais de Saúde vai permitir que estes viabilizem o diálogo interinstitucio-
nal, com o objetivo de acompanhar e contribuir com ações atinentes a demandas de saúde.

m) Termo de Cooperação n. 104/2021

Outra ação de destaque do Fórum Nacional da Saúde foi a assinatura do Termo de Cooperação 
n. 104/2021, celebrado entre o Conselho Nacional de Justiça e a Agência Nacional de Saúde.

Em síntese, o referido termo tem por finalidade: a) oportunizar o fornecimento e o inter-
câmbio de informações relacionadas à regulação do mercado de assistência suplementar 
à saúde; b) A ampla cooperação técnica e científica, no âmbito do mercado de assistência 
suplementar à saúde; c) Promover uma atuação integrada, com vistas a garantir a prote-
ção e defesa dos direitos do consumidor de planos privados de assistência à saúde, esti-
mulando a resolução de conflitos de forma amigável e o intercâmbio de informações que 
sirvam para melhorar o desempenho da atividade regulatória pela ANS e reduzir deman-
das judiciais relacionadas à saúde suplementar; d) Contribuir para o aperfeiçoamento dos 
instrumentos de monitoramento e regulação do mercado de saúde suplementar, a partir 
do compartilhamento de dados de identificação do perfil de consumo e das demandas re-
gistradas nas instituições partícipes, vedado o repasse de informações abrigadas por sigilo 
profissional ou pela garantia da privacidade dos agentes regulados, que possam compro-
meter o direito à imagem do beneficiário/consumidor ou prejudicar os negócios privados, 
salvo expressa autorização.
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Seminário Digital em Comemoração ao Dia Mundial da Saúde, 7/4/2021

n) “IV Jornada do Direito de Saúde do CNJ”

Como finalização dos trabalhos da Conselheira Candice Jobim na função de Supervisora do 
Fórum da Saúde, foi realizada a IV Jornada do Direito de Saúde do CNJ, que contou com a 
aula magna do Dr. Daniel Wang e com a apresentação final do Plano Nacional para o Poder 
Judiciário “Judicialização e Sociedade: ações para acesso à saúde pública de qualidade” 
para início da sua implementação pelos Comitês Estaduais de Saúde. 
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Comitê Gestor da Política Nacional  
de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau  
de Jurisdição

O Comitê Gestor da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição 
foi criado pela Portaria CNJ 18/2016. A Conselheira Candice Jobim foi designada coorde-
nadora do Comitê por meio da Portaria CNJ nº 32 de 17 de fevereiro de 2020. 

A competência do Comitê Gestor da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primei-
ro Grau de Jurisdição foi estabelecida pela Portaria CNJ 18/2016, que em seu art. 1º 
assim dispõe: I – coordenar as atividades da Rede de Priorização do Primeiro Grau 
de Jurisdição na gestão e implementação da Política; II – propor indicadores, metas, 
programas, projetos e ações nacionais vinculados a cada uma das linhas de atuação 
da Política, bem como auxiliar a sua implementação; III – atuar na interlocução entre 
a Rede de Priorização do Primeiro Grau, a Rede de Governança Colaborativa do Poder 
Judiciário e os Comitês Gestores Regionais; IV – fomentar a criação de fórum perma-
nente de diálogo interinstitucional voltado ao cumprimento dos objetivos da Política, 
com a participação de instituições públicas e privadas ligadas ao sistema de justiça, 
inclusive grandes litigantes, bem como coordenar a sua atuação; V – realizar reuniões, 
encontros e eventos vinculados à Política; VI – propor formas de reconhecimento, valo-
rização e premiação de boas práticas, projetos inovadores e participação destacada de 
magistrados e servidores no desenvolvimento da Política; VII – auxiliar a Presidência 
do CNJ no acompanhamento do cumprimento da Resolução CNJ 195/2014, que dispõe 
sobre a distribuição do orçamento de primeiro e segundo graus nos tribunais brasilei-
ros; VIII – monitorar, avaliar e divulgar os resultados alcançados.

Os membros do Comitê Gestor da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau 
de Jurisdição reuniram-se para debater pautas de pedido de relativização da Resolução 
CNJ 219/2016, pedido de cumprimento do art. 22 da Resolução CNJ 219/2016, eventual 
alteração do art. 7° da Resolução CNJ 195/2014 e forma de comunicação entre os mem-
bros da Rede de Priorização de Primeiro Grau.

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/busca-atos-adm?documento=2482
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Ações realizadas e produtos apresentados

a) Painel para Monitoramento da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro 
Grau de Jurisdição

Foi desenvolvido novo painel para monitoramento da Política Nacional de Atenção Priori-
tária ao Primeiro Grau de Jurisdição, o que possibilita a consulta do cumprimento da reso-
lução por cada tribunal, diante da distribuição entre graus de jurisdição e áreas de apoio 
direto e indireto, dos servidores, dos cargos em comissão e das funções comissionadas.

O painel encontra-se no site do CNJ, na página da Priorização de Primeiro Grau, estando 
acessível, portanto, ao público em geral.

b) Atualização dos Dados da Rede de Priorização do Primeiro Grau

Com o fim de atualizar os dados da Rede de Priorização de Primeiro Grau, foram expedidos 
ofícios aos tribunais solicitando-lhes que informassem os nomes dos atuais integrantes 
do Comitê Gestor Regional para gestão e implementação da Política Nacional de Atenção 
Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição de cada Tribunal (art. 5º da Resolução CNJ n. 
194/2014), bem como o nome do representante do Comitê Gestor Regional (art. 3º, § 2º, da 
Resolução CNJ n. 194/2014).

Os dados coletados foram lançados no site do CNJ, na página da Priorização de Primeiro 
Grau, de forma que os interessados podem consultar os nomes atualizados de cada um 
dos integrantes da Rede de Priorização de Primeiro Grau. 

c)  Criação de canal de comunicação entre os representantes do Comitês Gestores 
Regionais dos tribunais na Rede de Priorização de Primeiro Grau 

Foi criado o grupo de e-mail “l-priorizacao1grau@listas.cnj.jus.br”, a fim de permitir a co-
municação entre os Comitês Gestores Regionais, facilitar a troca de conhecimento e ex-
periências, e, assim, otimizar a efetivação da política nacional prioritária ao primeiro grau 
de jurisdição.

mailto:l-priorizacao1grau@listas.cnj.jus.br
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Painel de Priorização do 1º Grau da Justiça  Fonte: Portal CNJ
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Comitê Nacional dos Juizados Especiais – 
CONAJE 

O Comitê Nacional dos Juizados Especiais – CONAJE foi criado por meio da Resolução CNJ 
nº 359/2020, de iniciativa do Grupo de Trabalho destinado à elaboração de diagnóstico, 
estudos e apresentação de propostas voltadas à melhoria da prestação jurisdicional 
entregue pelos Juizados Especiais, coordenado pela Conselheira Candice Jobim.

A Portaria CNJ nº 110 de 09/04/2021, estabeleceu os membros do Comitê Nacional dos Jui-
zados Especiais e designou a Conselheira Candice Jobim como sua coordenadora.

No dia 27/5/2021 ocorreu a primeira reunião, em que, além da apresentação dos membros 
do Comitê, houve o levantamento de sugestões dos temas que podem ser inicialmente 
trabalhados pelo Comitê e a análise de consulta formulada sobre a remuneração dos con-
ciliadores/mediadores dos juizados especiais. Deliberou-se, ao final, pela elaboração de 
regimento interno que disciplinasse o funcionamento do Comitê.

Na reunião do dia 22/6/2021 deliberou-se quanto à redação final do Regimento Interno 
do CONAJE.

Ainda na reunião, debateu-se acerca do objeto do parecer solicitado pela Conselheira 
Flávia Pessoa no âmbito do PP 3245-14.2021.2.00.0000. 

Ações realizadas e produtos apresentados

a) Regimento interno do CONAJE

Foi elaborado o Regimento Interno do CONAJE que regulamenta o funcionamento interno 
das atividades do Comitê. 

Após deliberação e elaboração da redação final pelos membros do CONAJE na reunião do 
dia 22/6/2021, o texto seguiu para revisão técnica, em consonância com as normas de 
técnica legislativa e, em seguida, foi disponibilizado na página do CONAJE no site do CNJ 
para conhecimento e consulta pública.
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b) Elaboração de Parecer – PP 3245-14.2021.2.00.0000

O CONAJE recebeu pedido de elaboração de parecer quanto à matéria discutida nos autos 
do PP 3245-14.2021.2.00.0000, de relatoria da Conselheira Flávia Pessoa.

A questão, inicialmente debatida na reunião do dia 22/6/2021, posteriormente, foi objeto 
de parecer.

O parecer elaborado foi aprovado pelos membros do CONAJE, juntado aos autos do PP 3245-
14.2021.2.00.0000 e encaminhado à Relatora. 

Reunião do Comitê Nacional dos Juizados Especiais (CONAJE), 27/5/2021
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Comitê Executivo Nacional  
dos Núcleos de Ações Coletivas

O Comitê Executivo Nacional dos Núcleos de Ações Coletivas foi instituído pela Portaria CNJ 
214/2020, nos termos da Resolução CNJ 339/2020, e esteve sob a Coordenação da Conse-
lheira Candice Jobim.

A competência do Comitê Executivo Nacional dos Núcleos de Ações Coletivas foi esta-
belecida pelo art. 1º da Portaria CNJ 214/2020 que estabelece as seguintes atribuições:  
I – exercer a supervisão dos Núcleos de Ações Coletivas; II – formular sugestões para o 
aprimoramento da gestão das informações e da gestão processual das ações coletivas 
no Brasil; III – formular sugestões para o aperfeiçoamento do Cadastro Nacional de Ações 
Coletivas; IV – praticar os atos de expediente para o cumprimento de suas atividades;  
V – encaminhar à Presidência os pareceres necessários à normatização do Painel das 
Ações Coletivas; e VI – gerir as informações constantes do Painel das Ações Coletivas.

No dia 28/10/2020, foi realizada a primeira reunião entre os membros do Comitê Executivo 
Nacional dos Núcleos de Ações Coletivas, em que se discutiu as medidas necessárias para 
dar cumprimento às normas da Resolução CNJ 339/2020.

Em seguida, foi criado um grupo de trabalho composto por servidores, sob a supervisão de 
Juíza Auxiliar da Presidência, com o fim de produzir material para subsidiar a elaboração 
do ato normativo, previsto no art. 9º, §1º e do parecer do art. 6º, §3º, da Res. 339/2020.

Ações realizadas e produtos apresentados

a) CUMPRDEC 8671- 41.2020.2.00.0000

Trata-se de Cumprdec instaurado por determinação da Presidência do CNJ para fins de 
acompanhamento do cumprimento da Resolução CNJ nº 339/2020, que está sob a relato-
ria da Conselheira Candice Jobim.

Foi proferido despacho em 25/10/2020, em sede do Cumprdec 8671-41.2020.2.00.0000, de-
terminando a intimação do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, 
dos Tribunais Regionais Federais e do Trabalho e dos Tribunais de Justiça dos Estados e do 
Distrito Federal para que informassem por meio de peticionamento no Cumprdec, o cumpri-
mento dos preceitos constantes da Resolução CNJ 339/2020, à medida em que ocorrerem.
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Posteriormente, em 24/2/2021, foi proferido novo despacho determinando aos tribunais 
que aguardassem a regulamentação a ser editada pelo CNJ para que, só então, proce-
dessem à criação dos cadastros de ações coletivas, a que se refere o art. 10 da referida 
Resolução, na medida em que o Conselho Nacional de Justiça ainda está elaborando ato 
normativo para o cumprimento da Resolução CNJ nº 339/2020, em especial dos seus arts. 
6º, §3º e 9º, §1º, por meio do Grupo de Trabalho supramencionado.

Grupo de trabalho destinado à  
elaboração de diagnóstico, estudos  
e apresentação de propostas voltadas 
à melhoria da prestação jurisdicional 
entregue pelos juizados especiais

O Grupo de Trabalho destinado à elaboração de diagnóstico, estudos e proposição de me-
lhoria da estrutura e atuação dos Juizados Especiais Estaduais, Federais, Cíveis, Criminais 
e da Fazenda Pública foi instituído por meio da Portaria CNJ nº 126, de 10 de setembro de 
2019, e teve seu prazo de funcionamento prorrogado até o dia 31 de julho de 2020 (Portaria 
CNJ nº 28/2020, de 13 de fevereiro de 2020).

O Grupo de Trabalho teve uma composição plúrima e possuiu entre seus membros magis-
trados das Justiças Federal e Estadual e representantes do Fórum Nacional dos Juizados 
Especiais Federais – FONAJEF e do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE.

Sob a coordenação da Conselheira Candice Jobim, compuseram o Grupo de Trabalho o juiz 
Carl Olav Smith (Auxiliar da Presidência do CNJ), a juíza Lívia Cristina Marques Peres (Auxi-
liares da Presidência do CNJ), o juiz Alexandre Chini (Corregedoria Nacional de Justiça), a 
juíza Sandra Aparecida Silvestre de Frias Torres (Corregedoria Nacional de Justiça), o juiz 
Caio Moysés de Lima (TRF – 3ª Região), a juíza Fabiana Andréa de Almeida Oliveira Pelle-
grino (TJBA – Fonaje), a juíza Gláucia Falsarella Pereira Folley (TJDFT – Fonaje), o juiz Johnny 
Gustavo Clemes (TJRO – Fonaje), o juiz Roberto Chiminazzo Júnior(TJSP – Fonaje), o juiz Ilan 
Presser (TRF1ª Região – FONAJEF), o juiz Marcelo Micheloti (TRF 3ª Região – suplente), o juiz 
Mauro Ferrandin (TJSC – FONAJE e Lucilene Rodrigues Santos (Assessora Especial da Pre-
sidência do Supremo Tribunal Federal). O Grupo de Trabalho recebeu, ainda, a relevante 
colaboração da Desembargadora Federal do TRF da 1ª Região Daniele Maranhão Costa.

Ao longo do período de atividade do GT, foram realizadas seis reuniões entre seus membros, 
nos dias 28/10/19, 05/12/2019, 04/03/2020, 30/04/2020, 28/05/2020 e 28/07/2020.
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Ações realizadas e produtos apresentados

a)  Elaboração de parecer acerca do Regime de Custas nos Juizados Especiais Federais e 
Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O estudo sobre o regime de custas foi elaborado com o objetivo de subsidiar proposta le-
gislativa visando à alteração do regime de custas dos Juizados Especiais.

O Parecer foi encaminhado à SEP – Secretaria Especial de Programas, Pesquisas e Gestão 
Estratégica do CNJ no dia 17/04/2020 (SEI 03915/2020).

b)  Diagnóstico dos Juizados Especiais

Foi realizada pesquisa no âmbito dos juizados especiais, com o objetivo de se conhecer 
sua forma de funcionamento e estrutura e de se ter diagnóstico da atuação de todos os 
juizados especiais no país.

Foram elaborados 3 tipos de formulários, conjuntamente com o Departamento de Pesqui-
sas Judiciárias do CNJ – DPJ, sendo um direcionado aos próprios tribunais, um aos juizados 
especiais e um às turmas recursais.

Tais formulários foram remetidos no dia 27/04/20 para os tribunais, que os encaminha-
ram aos seus juizados e turmas recursais para preenchimento.

As respostas apresentadas por cada um dos tribunais foram objeto de análise pelo Depar-
tamento de Pesquisas Judiciárias – DPJ e o diagnóstico final foi apresentado aos magistra-
dos e a todos os interessados durante o Seminário digital “25 anos dos Juizados Especiais 
(Lei nº 9.099/95). Diagnóstico e perspectivas”, realizado no dia 13 de agosto de 2020.

O diagnóstico dos juizados especiais continua disponível ao público no site do CNJ, por 
meio do link https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/ WEB_LIVRO_JUIZA-
DOS_ESPECIAIS.pdf.

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB_LIVRO_JUIZADOS_ESPECIAIS.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB_LIVRO_JUIZADOS_ESPECIAIS.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB_LIVRO_JUIZADOS_ESPECIAIS.pdf
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c) Alteração da tabela de assuntos e movimentos processuais

O Grupo de Trabalho sugeriu a alteração da tabela de assuntos e movimentos processuais, 
de forma a identificar novos parâmetros que melhor atendam ao lançamento das informa-
ções pelos Juizados Especiais.

d) Criação do Comitê Nacional dos Juizados Especiais – CONAJE – Resolução CNJ nº 359/2020

O Grupo de Trabalho elaborou a minuta da Resolução CNJ nº 359/2020 que institui no 
âmbito do CNJ o Comitê Nacional dos Juizados Especiais – CONAJE. 

Após ampla deliberação e discussão entre os membros do GT, concluiu-se pela necessida-
de de que fosse constituído um espaço de representação nacional, apto a coordenar as ini-
ciativas do CNJ na matéria Juizados Especiais, em cooperação com os órgãos já existentes.

Conquanto inicialmente houvesse o Grupo de Trabalho deliberado pela criação de uma 
Coordenadoria Nacional, apresentada a proposta à Secretaria Especial de Programas, Pes-
quisa e Gestão Estratégica – SEP, aquela Secretaria entendeu pela criação de um Comitê 
Nacional, em face da ausência de outras Coordenadorias no âmbito do CNJ, e realizou va-
lorosas sugestões que foram prontamente acatadas.

O Comitê proposto tem como objetivo desenvolver, fomentar e supervisionar, em caráter 
permanente, iniciativas voltadas ao aprimoramento da prestação jurisdicional no âmbito 
do Sistema dos Juizados Especiais.

A sua atuação, como não poderia deixar de ser, observará as particularidades das maté-
rias e as competências estaduais e federal dos juizados especiais.

A Resolução CNJ nº 359/2020 foi aprovada pelo Plenário do CNJ na 78ª sessão virtual, 
encerrada no dia 4/12/2020, em sede do Ato 0004818-24.2020.2.00.0000, de relatoria da 
Conselheira Candice Jobim.
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Seminário Digital 25 anos dos Juizados Especiais. Diagnóstico e Perspectivas, 13/8/2020

e) Realização do Seminário Digital “25 anos dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95). 
Diagnóstico e perspectivas”

No dia 13 de agosto de 2020, foi realizado o Seminário Digital “25 anos dos Juizados Espe-
ciais (Lei nº 9.099/95). Diagnóstico e perspectivas”, em que, por ocasião dos 25 anos dos 
Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), foram debatidos aspectos relevantes no que se refere 
à atuação dos Juizados Especiais.

Ademais, foi apresentado o Diagnóstico dos Juizados Especiais, resultado de pesquisa rea-
lizada conjuntamente com o Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ.
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Grupo de Trabalho denominado  
“Direitos Indígenas: Acesso à Justiça  
e Singularidades Processuais”

O Grupo de Trabalho denominado “Direitos indígenas: acesso à justiça e singularidades 
processuais”, foi instituído por meio da Portaria CNJ nº 63, de 25 de fevereiro de 2021, tendo 
sido designada como coordenadora a Conselheira Candice Jobim. 

Foram realizadas reuniões nos dias 16/3/2021, 5/5/2021, 10/6/2021 e 19/8/2021.

Na reunião do dia 16/3/21, após a apresentação dos membros e a coleta de sugestões a res-
peito dos temas a serem tratados pelo Grupo de Trabalho, ao final, deliberou-se pela criação 
de três subgrupos assim elencados: a) terras indígenas; b) acesso à justiça; e c) criminal.

Nas segunda e terceira reuniões, após a apresentação das deliberações dos grupos, as-
sentou-se que as prioridades do Grupo de Trabalho seriam a elaboração de proposta de 
Resolução a ser submetida ao Plenário do CNJ, a realização de curso/webnário em parceria 
com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM e a elabo-
ração de comentários ao Estatuto do Índio.

Deliberou-se, ainda, pela necessidade de se ter a manifestação do Grupo de Trabalho quanto 
à proposta de alteração da Resolução Conjunta CNJ/CNPM 003/2012, que foi requerida em 
sede do PP 6639-63.2020.2.00.0000 pela Funai, de relatoria da Conselheira Candice Jobim.

Na quarta reunião, realizada no dia 19/8/2021, deliberou-se quanto ao formato do curso a 
ser realizado em parceria com a ENFAM e debateu-se acerca da redação final da Resolução 
a ser submetida à apreciação do Plenário do CNJ.
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Ações realizadas e produtos apresentados

a) Termo de cooperação entre o CNJ e a ENFAM – criação da Rede de Altos Estudos em 
Direitos Indígenas

Foi proposta à Presidência, por meio de Ofício encaminhado pela Conselheira Candice Jo-
bim, a celebração de termo de cooperação a ser celebrado entre o CNJ e a ENFAM visando à 
criação da Rede de Altos Estudos em Direitos Indígenas.

A proposta, em síntese, busca reunir sob um mesmo projeto de formação continuada as 
diversas iniciativas voltadas à formação de magistrados (as) e servidores(as) para a quali-
ficação do tratamento judicial conferido aos povos e pessoas indígenas do Brasil.

A cerimônia de assinatura do termo de cooperação, em que as instituições foram represen-
tadas por Suas Excelências os Ministros Luiz Fux e Og Fernandes, ocorreu no dia 10/8/2021, 
às 18 horas, por meio virtual.

b) Realização de Webinário 

Realização de webinário acerca dos direitos indígenas em sede do termo de cooperação 
técnica firmado entre o CNJ e a ENFAM, oportunidade em que anunciada a realização de 
curso de Pós-graduação acerca dos direitos dos povos indígenas em parceria com a Enfam.

c) Manifestação no PP nº 6639-63.2020.2.00.0000

Diante da proposta de alteração da Resolução Conjunta CNJ/CNPM 003/2012, que foi re-
querida em sede do PP 6639-63.2020.2.00.0000 pela Funai, de relatoria da Conselheira 
Candice Jobim, fez-se necessária a manifestação do Grupo de Trabalho a respeito do tema.

Assim, em análise preliminar, o GT considerou que a matéria é de grande afetação aos indi-
víduos indígenas, sendo relevante que sejam consultados aqueles que são detentores do 
direito ou que trabalham diretamente com documentação individual de indígenas. 

Portanto, sugeriu a intimação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB, da Coor-
denação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB e da Federação das 
Organizações Indígenas do Rio Negro – FOIRN para que se manifestassem quanto ao tema.

A Conselheira Candice Jobim, relatora do referido PP, proferiu despacho nos autos do PP em 
2/7/2021 determinando a intimação das referidas entidades.
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d) Elaboração de proposta de Resolução 

Foi elaborada proposta de Resolução que visa traçar diretrizes e orientações aos magistrados 
na condução dos processos que tratam de questões que envolvem os povos indígenas.

A proposta de Resolução baseia-se na legislação indigenista nacional e internacional, bem 
como no entendimento jurisprudencial consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Reunião do Grupo de Trabalho denominado “Direitos indígenas: acesso à justiça e singularidades processuais”, 16/03/2021
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Comitê Temático sobre o Indicador  
de Execução de Contratos GTA –  
Doing Business do Banco Mundial 
A Conselheira Candice Jobim foi designada como representante do Conselho Nacional de Justiça 
na Pauta de Modernização do Estado Brasileiro – Melhoria do Ambiente de Negócios do Brasil 
– Comitê Temático sobre o indicador de execução de Contratos GTA – Doing Business do Banco 
Mundial (Ofício nº 1252/GPR/2019). O trâmite do projeto está inserido no SEI 8437/2020.

Ações realizadas e produtos apresentados

a) Emissão de pareceres

Emissão de 2 (dois) pareceres, em 4 de agosto e 28 de setembro de 2020, por solicitação 
do Gabinete da Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade – SEAE e da Se-
cretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia- 
SEPEC a respeito das seguintes questões: 1) Provimento do CNJ determinando a inclusão 
das disputas envolvendo contratos empresariais na competência das varas especializadas 
da comarca de São Paulo, capital, com valor da causa mínimo de 40 salários mínimos; 2) 
Regulamentações que apresentam limites temporais para acontecimentos de relevância 
no curso do processo e regulamentações que apresentam limites aos adiamentos de atos 
processuais; 3) Tornar as citações e intimações pessoais eletrônicas uma regra no processo 
civil; 4) Reduzir e unificar os prazos prescricionais em 3 anos; 5) o projeto de medida provisó-
ria para a instituição do Sistema Brasileiro de Identificação e Recuperação de Ativos – SBIRA.

Os pareceres foram encaminhados ao Gabinete da Secretaria de Advocacia da Concorrência 
e Competitividade – SEAE e da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitivi-
dade do Ministério da Economia- SEPEC.

Em 9 de abril de 2021, Gabinete da Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competiti-
vidade – SEAE e da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do 
Ministério da Economia – SEPEC encaminhou nova solicitação de manifestação do CNJ 
quanto aos temas: 1) Regulamentação de limite aos adiamentos de atos processuais; 2) 
Alteração das tabelas processuais; 3) Indicação de um representante do CNJ como res-
pondente do questionário no indicador Execução de Contratos.

Após manifestar seu posicionamento quanto a cada um dos temas, a Conselheira Candice 
Jobim encaminhou a questão para a Secretaria Especial de Programas, Pesquisa e Gestão 
Estratégica, para análise e deliberação.
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RELATÓRIO DE  
GESTÃO PROCESSUAL
Ao término de seu mandato, o gabinete da Conselheira Candice Jobim possuía apenas 8 
(oito) processos aguardando análise, assim divididos entre as classes processuais:

 • 3 Pedidos de Providência – PP;

 • 2 Procedimentos de Controle Administrativo – PCA; e

 • 3 Acompanhamentos de Cumprimento de Decisão/Resolução – Cumprdec.

Os procedimentos das duas primeiras classes (PP e PCA) não estavam prontos para julga-
mento e os da terceira classe (Cumprdec), por terem como objetivo o acompanhamento de 
cumprimento de resoluções, têm trâmite permanente, não comportando, assim, extinção.

O Sistema de Informações Gerenciais do CNJ registra que, entre o início do mandato da Con-
selheira Candice Lavocat Galvão Jobim e 19 de agosto de 2021, foram distribuídos à vaga 
198 (cento e noventa e oito) processos, dos quais, 195 (cento e noventa e cinco) foram deci-
didos e arquivados, o que equivale a 98% (noventa e oito por cento) de processos julgados 
e baixados, em virtude do informado no parágrafo anterior.

Ao longo do mandato da Conselheira Candice Jobim foram realizadas 50 sessões presen-
cias de julgamento, tendo a Conselheira participado de 49, uma vez que não pode partici-
par de apenas 1 (uma) sessão, por motivos de saúde (Covid 19). A conselheira participou de 
todas as sessões virtuais de julgamento.

Os gráficos a seguir ilustram a distribuição e a quantidade de processos arquivados nos 
meses do período relativo à gestão da Conselheira Candice Lavocat Galvão Jobim:
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FIGURA 1 | PROCESSOS DISTRIBUÍDOS E ARQUIVADOS

Quantidade de processos arquivados: 195 
(Intervalo escolhido: 10/09/2019 e 19/09/2021)
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Fonte: Sistema de Informações Gerenciais do CNJ.

Quantidade de processos distribuídos: 198
(Intervalo escolhido: 10/09/2019 e 19/08/2021)
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A divisão de processos por classe processual pode ser representada da seguinte forma:

FIGURA 2 | DIVISÃO DOS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS EM 2019
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Fonte: Elaborado pelo Gabinete.
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FIGURA 3 | DIVISÃO PROCESSOS DISTRIBUÍDOS EM 2020

Fonte: Elaborado pelo Gabinete.
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O tempo médio para julgamento de processos distribuídos à Conselheira Candice Lavocat 
Galvão Jobim e que representam mais de 1% do total é demonstrado no gráfico abaixo:

FIGURA 5 | TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS ENTRE A AUTUAÇÃO  
E O JULGAMENTO (EM DIAS)
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Fonte: Elaborado pelo Gabinete.
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FIGURA 4 | DIVISÃO PROCESSOS DISTRIBUÍDOS EM 2021

Fonte: Elaborado pelo Gabinete.
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Em consulta ao Sistema de Informações Gerenciais do CNJ é possível constatar que a Con-
selheira no decorrer do mandato apreciou 44 (quarenta e quatro) pedidos de liminares, 
tendo indeferido 42 (quarenta e dois) e deferido 2 (dois). 

O sistema de jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça informa que a Conselheira 
Candice Lavocat Galvão Jobim foi relatora de 50 (cinquenta) acórdãos.

Os dados oficiais registram que a Conselheira julgou 173 (cento e setenta e três) processos, 
dos quais 124 (cento e vinte e quatro) foram por decisão monocrática e 49 (quarenta e nove) 
por votos proferidos no plenário presencial e virtual.

FIGURA 6 | PROCESSOS JULGADOS

Quantidade de processos julgados: 173

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais do CNJ.
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296ª Sessão Ordinária. Em destaque, a conselheira Candice L. Galvão Jobim
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PARTICIPAÇÃO  
EM EVENTOS

 • Participou do 2º Fórum Nacional das Corregedorias (FONACOR), realizado pela Corregedo-
ria Nacional de Justiça, 09.10.2019.

 • Coordenou mesa com o tema “O Conselho Nacional de Justiça como Instrumento de 
qualificação e racionalização da Judicialização dos serviços de saúde”, na Jornada de 
Análise Crítica da Prática Médica, realizada pelo Hospital Sírio Libanês – 11.10.2019.

 • Participou do Workshop Internacional apresentado pelo National Institute for Health 
and Care Excellence – NICE: Desafios Na Avaliação e Incorporação De Tecnologias em 
Saúde, realizado pelo Ministério da Saúde, 29 e 30.10.2019.

 • Participou da Cerimônia de Abertura da XIV Semana Nacional da Conciliação do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 4.11.2019.

 • Participou do Seminário “A Magistratura do Futuro”, realizado pelo Conselho Nacional de 
Justiça, 5.11.2019.

 • Participou do XIII do Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado pelo Conselho Na-
cional de Justiça, 25 e 26.11.2019.

 • Participou da mesa de abertura do Seminário do Pacto Nacional pela Primeira Infância 
(Região Sudeste), realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, 2.12.2019.

 • Participou do IV Encontro Nacional de Precatórios, realizado pelo Conselho Nacional de 
Justiça, 11 e 12.12.2019.

 • Cerimônia de abertura da exposição “Diplomação na República Brasileira”, realizada pelo 
Tribunal Superior Eleitoral, 5.2.2020.

 • Participou do Seminário Internacional – “Judiciário, sistema penal e sistema socioeduca-
tivo: questões estruturais e mudanças necessárias, 3 e 4.03.2020.

 • Participou da mesa de abertura do Webinário “ Impactos da pandemia pelo COVID 19 
sobre a judicialização do direito à saúde”, realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia, 14.5.2020.
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 • Presidiu o 2º Módulo do 6º Webinário Enfam – A Mulher e o Judiciário – Violência Domés-
tica, 21.5.2020.

 • Coordenou o painel com tema “O papel do Judiciário no aprimoramento da política públi-
ca de saúde brasileira”, na 1ª Reunião Preparatória para o XIV Encontro Nacional do Poder 
Judiciário, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, 25.5.2020.

 • Participou do 3º Fórum Nacional das Corregedorias (FONACOR), realizado pela Corregedo-
ria Nacional de Justiça, 8.6.2020.

 • Coordenou o Seminário “Como será o Amanhã? O Futuro da Judicialização da Saúde, 
realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, 22.6.2020.

 • Participou da mesa de encerramento do Seminário Questões Raciais e o Poder Judiciário, 
realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, 7.7.2020.

 • Participou do 23º Webinário Enfam – Saúde Judicializada: Questões Complexas, 24.7.2020.

 • Participou do Seminário Digital Gestão Processual do Júri e Propostas em Tempos de 
Crise, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, 29.7.2020.

 • Participou como membro da Banca de Examinadores do Processo Seletivo para candida-
tos ao Programa de Pós-Graduação Profissional em Direito – PPGPD/Enfam – 2º semes-
tre de 2020.

 • Presidiu Audiência Pública sobre Igualdade Racial no Poder Judiciário, realizada pelo 
Conselho Nacional de Justiça, 12.08.2020.

 • Coordenou o Seminário Digital “25 Anos dos Juizados Especiais: diagnóstico e perspecti-
va”, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, 13.08.2020.

 • Participou do Webinário “Participação feminina nos concursos para a magistratura – Re-
sultado de Pesquisa Nacional”, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, 19.8.2020.

 • Participou do Seminário digital “A Pandemia e o acesso à Justiça: impactos, transforma-
ções e novos desafios”, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, 21.8.2020.

 • Integrou a Banca Avaliadora do Processo Seletivo de Candidatos – Mestrado/Enfam –  
2º Semestre de 2020, jul/ago.2020.

 • Participou do “3º Seminário Nacional sobre a Saúde de Magistrados e Servidores do  
Poder Judiciário”, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, 24.8.2020.

 • Participou da 2ª Reunião Preparatória para o XIV Encontro Nacional do Poder Judiciário, 
realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, 25.8.2020.
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 • Participou da abertura Solene do Curso de Mestrado profissional da ENFAM realizado 
pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, 21.8.2020.

 • Participou da Cerimônia de Lançamento das Ações de Educação em Saúde em Defesa da 
Vida, realizada pelo Ministério da Saúde, 10.9.2020.

 • Participou da Cerimônia de entrega do Relatório de Atividades do GT de Políticas Judiciá-
rias sobre a Igualdade Racial no Âmbito do Poder Judiciário, 20.10.2020.

 • Participou do Webinário FONAJE Goiânia 2020 – 2º Painel – Tema: “Criação do Comitê 
Nacional de Juizados Especiais – CONAJE”, 23.10.2020.

 • Participou da Abertura do 4º FONACOR Fórum Nacional das Corregedorias: a Estratégia 
Nacional das Corregedorias para 2021, 26.10.2020.

 • Participou do Lançamento do Projeto CNJ Contra o Assédio no Trabalho, 29.10.2020.

 • Participou da XIV Jornada da Lei Maria da Penha, 5.11.2020.

 • Participou do I Seminário Internacional Brasil-União Europeia: Justiça e Políticas de Pro-
teção Socioambiental, 17.11.2020.

 • Proferiu palestra no Simpósio da Associação Nacional de Medicina sobre a Judicializa-
ção em Medicina – Tema “O Conselho Nacional de Justiça como instrumento de qualifi-
cação das demandas de Saúde”, 19.11.2020.

 • Participou do XIV Encontro Nacional do Poder Judiciário – Justiça Federal, 25 e 26.11.2020.

 • Participou da Mesa de abertura no Curso Direito à Saúde – Aplicação do Tema 793 do STF, 
da Escola de Magistratura do TRF4, 30.11.2020.

 • Participou do 1º Encontro CNJ de Ouvidorias do Poder Judiciário, 16.12.2020.

 • Participou do Seminário: II Democratizando o acesso à Justiça: Justiça Social e Poder 
Judiciário no Século XXI, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça – 22.2.2021.

 • Participou do Evento “Desjudicialização da Execução”, realizado pelo Instituto Brasileiro 
de Direito Processual, 15 e 16.03.2021.

 • Coordenou o Seminário Digital em comemoração ao Dia Mundial da Saúde promovido 
pelo Conselho Nacional de Justiça – 6, 7 e 8.4.2021.

 • Proferiu palestra no Ciclo de Estudos-debates do Grupo de Pesquisa Biopolítica e Direitos 
Humanos, intitulada “Posições do Conselho Nacional de Justiça sobre o SUS e Saúde 
Complementar durante a pandemia”, promovido pela Universidade Regional do Noroes-
te do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ – 6.5.2021.
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 • Participou da 1ª Reunião Preparatória para o XV Encontro Nacional do Poder Judiciário, 
realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, 11.5.2021.

 • Participou do I Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário, realizado pelo Conse-
lho Nacional de Justiça, 18.5.2021.

 • Participou da Abertura do Evento “Acesso à Justiça: Diálogo, Diversidade e Desenvolvi-
mento”, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, 21.5.2021.

 • Participou do Webinário O Setor Aéreo Brasileiro: Caminho Para a Redução da Litigiosida-
de, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, 25.5.2021.

 • Participou como painelista do I Colóquio Jurídico Brasil-Organização dos Estados Ameri-
canos (OEA): boas práticas do Direito brasileiro – Painel: A concretização dos direitos hu-
manos pelo Poder Judiciário brasileiro: judicialização da saúde, realizado pelo Conselho 
Nacional de Justiça em conjunto com a Organização dos Estados Americanos, 26.5.2021.

 • Participou da Banca de mestrado da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados (ENFAM), 16.6.2021.

 • Participou do I Encontro Virtual sobre Liberdade de Expressão: A liberdade de expres-
são artística e os limites do Poder do Estado, realizado pelo Conselho Nacional de 
Justiça, 14.6.2021.

 • Participou da mesa de abertura do Seminário Justiça Restaurativa na Justiça Federal 
realizado pelo Conselho da Justiça Federal, 19.08.2021.

 • Participou da Mesa de Abertura de Lançamento do Manual de Tópicos da Saúde Suple-
mentar para o Programa Parceiros da Cidadania e Apresentação do Boletim Parceiros 
realizado pela Agência Nacional de Saúde, 24.08.2021.

 • Participou da 2ª Reunião Preparatória para o 15º Encontro Nacional do Poder Judiciário 
Nacional, 24 e 25.08.21.

 • Participou como presidente de mesa do Seminário de Pesquisas Empíricas Aplicadas a 
Políticas Judiciárias, 26.08.2021.

 • Participou como coordenadora do Webinário de lançamento oficial da Rede de Altos 
Estudos em Direitos Indígenas, 02.09.21.

 • Participou como coordenadora da IV Jornada de Direito da Saúde do CNJ, 09.09.21. 
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Folders de eventos realizados
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1º Curso Nacional: Judicialização da Saúde – Fundamentos e práticas para a atuação judicial, 07/10/2019






