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Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DA SAÚDE - CEJUSC DA SAÚDE 

PORTARIA N°02/2019 

O Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos da 

Saúde — CEJUSC da Saúde, Dr. 

André Reis Lacerda, consoante o 

DECRETO JUDICIÁRIO N° 2.195/ 

2019, no uso de atribuições legais, 

com competência no âmbito das 

demandas de saúde de Goiânia e do 

Estado de Goiás, pela presente 

portaria; 

CONSIDERANDO o propósito estabelecido pelo Movimento Nacional de 

Conciliação, através da Resolução 125, do Conselho Nacional de Justiça; 

CONSIDERANDO que a conciliação e a mediação são institutos dotados de 

ferramentas efetivas de pacificação social, solução e prevenção de litígios; 

CONSIDERANDO que os conflitos envolvendo questões de Saúde têm 

peculiaridades que necessitam tratamento adequado, principalmente no que diz 

respeito à saúde pública; 

CONSIDERANDO o disposto nos incisos LXXVIII, do artigo 5°, e XIV do 

artigo 93, ambos da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda 

Constitucional n°45/2004; 

CONSIDERANDO a existência, no procedimento do CEJUSC da Saúde, de 

petições para despachar sem conteúdo decisório, além das decisões de caráter 

homologatório; 
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CONSIDERANDO a necessidade de agilizar a prática de atos processuais 

tornando mais rápida a prestação jurisdicional; 

CONSIDERANDO a necessidade de compatibilização entre o disposto no 

Código de Processo Civil— CPC, na Resolução 125, de 29 de novembro de 2010, do 

Conselho Nacional de Justiça — CNJ, e no Enunciado 7 do Fórum Nacional de 

Mediação e Conciliação — FONAMEC e os princípios norteadores da conciliação; 

RESOLVE: 

Art. 1° Regulamentar os procedimentos internos adotados no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Saúde — CEJUSC da Saúde, em 

conflitos submetidos a este Centro Judiciário, nas esferas extrajudicial, pré-

processual e processual, em compatibilidade com as normas gerais do Código de 

Processo Civil, Resoluções do Conselho Nacional de Justiça — CNJ e Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás, naquilo que não houver conflito com os procedimentos 

gerais adotados no âmbito dos demais CEJUSCs de Goiás e ante as especificidades 

da saúde. 

Art. 2° Delegar ao Chefe do CEJUSC, conforme necessidade, a prática de 

ofício dos Atos Ordinatórios a seguir enumerados, bem como outros decorrentes de 

situações consideradas de mero expediente, sem caráter decisório e passíveis de 

retificação, a qualquer tempo, pelo Magistrado Coordenador. 

Receber e encaminhar os processos egressos das varas vinculadas; 

Verificar se o processo remetido atende aos requisitos de recebimento 

definidos por esta podaria no anexo I; 

Agendamento de audiência de Negociação Assistida, Mediação e 

Conciliação; 

Designar nova data de audiência, expedindo as devidas notificações, 

com as cominações legais, quando o caso; 

Movimentação processual; 

Cumprir determinações contidas em despacho, após a certidão de 

decurso de prazo e/ou cumprimento da diligência necessária; 
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Arquivar procedimentos pré-processuais, após certificação da inércia, 

conforme prazos contidos nas normas regimentais ou concedidas pelo juízo; 

Em sede pré-processual, a pedido da parte, desarquivar o 

procedimento por perda de prazo, no máximo por 2 (duas) vezes, desde que o 

arquivamento não tenha acontecido a mais de 60 (sessenta) dias; 

Fornecer Certidão, quando requerido; 

Expedir ofícios de acordo com determinação do Magistrado Coordenador; 

Xl. Reiterar ofícios, por uma única vez, após o decurso do prazo de 10 (dez) 

dias, quando não houver manifestação do destinatário; 

XII. Acionar o NATJUS e o E-NATJUS para emissão de notas técnicas, nas 

esferas pré-processual e processual; 

Art. 3° A competência territorial do CEJUSC da Saúde, na esfera pré-

processual, atende somente o reclamante/cidadão residente e domiciliado no 

Município de Goiânia. 

Art. 4° A competência material do CEJUSC da Saúde, na esfera pré-

processual, atende somente conflitos que envolvem saúde pública e suplementar; 

Art. 5° Somente serão admitidas a registrar reclamação pré-processual 

perante o CEJUSC da saúde, as pessoas físicas capazes; e os incapazes 

representados ou assistidos por seus pais ou tutores, excluídas as pessoas jurídicas 

de qualquer natureza; 

Será admitido instrumento particular de procuração específica, com 

poderes para representação pré-processual de pessoa natural, tanto para registro da 

reclamação, quanto para negociar e transigir em audiência, se o outorgante for 

capaz, reconhecida a firma do reclamante em cartório. 

Aqueles que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o 

necessário discernimento para os atos da vida civil, serão representados ou 

assistidos por seus curadores, na forma da lei civil. 

Art. 6° Da Estrutura do CEJUSC da Saúde: 

I. Coordenadoria — Magistrado Coordenador e Magistrado Coordenador 

Adjunto: responsáveis pela homologação dos acordos, decisão do pedido de 

assistência Judiciária Gratuita no âmbito pré-processual, expedição de portarias, 

definição de projetos e diretrizes de atuação; 
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Chefia de Gabinete — Chefe do CEJUSC: responsável pelo planejamento, 

proposição e realização de projetos, atos ordinatórios e decisões delegadas pela 

coordenação, estruturação e administração da unidade, canal de comunicação com 

os órgãos e instituições parceiras; 

Secretaria-Geral — Secretário do CEJUSC da Saúde e servidores do 

Centro: responsáveis pela realização de atos de secretaria, pela Atermação, 

comunicações oficiais, agendamento de audiência, expedição de certidões e ofícios, 

delegados pela Chefia; 

Balcão Administrativo e de Atendimento Técnico — servidores do Centro: 

responsáveis por recepcionar e acolher o usuário, registrar a presença e a 

reclamação, presencial ou digitalmente, sanear o registro de acordo com checklist 

oficial e envio para atermação; 

Balcão de Negociação/Conciliação: servidores técnicos capacitados dos 

entes conveniados, responsáveis pela análise da atermação, propositura de acordo 

e orientações em comunicação com os entes demandados; 

Banca de Mediação: Mediador responsável pela realização das 

audiências de mediação e conciliação; 

Art. 70  O acesso ao CEJUSC da Saúde se dará por via processual, pré-

processual on-line, pré-processual presencial e extrajudicial. 

PROCESSUAL: Através do encaminhamento dos autos, via Processo 

Judicial Digital — PROJUDI ao Centro, para realização da audiência do artigo 334 do 

Código de Processo Civil, pelas Varas vinculadas; 

PRÉ-PROCESSUAL ON-LINE: Através do registro da reclamação pelo 

usuário na plataforma do CEJUSC da Saúde no Portal do TJGO; 

PRÉ-PROCESSUAL PRESENCIAL: Através do registro da reclamação 

presencialmente via atendimento de balcão na sede do CEJUSC da Saúde; 

EXTRAJUDICIAL: Através do encaminhamento de acordos extrajudiciais 

entabulados pelas entidades conveniadas ao CEJUSC da Saúde de forma virtual ou 

presencial, para homologação judicial; 

Art. 8° Dos prazos no CEJUSC da Saúde: 

I. Os prazos na esfera pré-processual e extrajudicial do CEJUSC da saúde 

são contados em horas úteis, e devem ser observados, sob pena de arquivamento; 
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Admite-se o desarquivamento por perda de prazo, no máximo por 2 

(duas) vezes, desde que o arquivamento não tenha acontecido a mais de 60 

(sessenta) dias. 

O CEJUSC da saúde, por sua secretaria, fixará a pauta das audiências 

de mediação conciliação e de negociação, informando as partes do agendamento 

com antecedência de 12 (doze) horas úteis para audiência de negociação e 24 (vinte 

quatro) horas úteis para mediação ou conciliação; 

As sessões de negociação processual e pré-processual têm duração de 

40 (quarenta) minutos. As sessões de mediação têm sua duração mínima de 1 

(uma) hora, podendo ser ajustada entre o mediador e os participantes; 

Cada audiência será apregoada (02) duas vezes, com intervalo de 15 

minutos. 

Em caso de não comparecimento de quaisquer das partes, o conciliador 

lavrará ata registrando a ausência. 

Em prestigio à oportunidade de autocomposição e, a critério do juiz 

coordenador ou do Chefe do CEJUSC da Saúde, poderá ser admitido o ingresso de 

partes na audiência de conciliação, mediação ou negociação, após o intervalo 

indicado no inciso V deste artigo, desde que antes do término da confecção da ata 

respectiva e mediante a anuência expressa da parte contrária que compareceu no 

horário. 

Art. 9° Dos documentos obrigatórios: 

I. São documentos obrigatórios para instruir a reclamação pré-processual 

(Reclamante). 

CPF; 

Documento de identidade com foto (RG, CNH ou passaporte); 

Comprovante de endereço atual em nome da parte reclamante ou, em 

caso de aluguel, contrato de locação ou declaração do proprietário do imóvel 

informando que o aluga para a pessoa que proporá a reclamação; 

d)Cartão SUS ou carteira do plano de saúde (de acordo com o reclamado); 

Procuração e documentos pessoais do advogado, OAB (caso esteja 

assistido por advogado); 

Prescrição/relatório médico conclusivo justificando o pedido, com histórico 
CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DA SAÚDE— CE,RISC DA SAUDE, Faiam Cível no endereço Avenida Olinda, R. L. R, 04— Qd G — 

Park Lorandea, Goiánia — GO, 74084-120, SALA MOS. 
Fone: 62)3018-6199/6198 www.tjgo.Jus.hrkonciliacao 



• 

PODER JUDICIÁRIO 
Tnbut 	 a do Estado de Goiás 

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DA SAÚDE — CEJUSC DA SAÚDE 

clínico e informações suficientes sobre tratamentos pregressos; 

II. Dos documentos obrigatórios da parte reclamada para homologação de 

acordo 

CNPJ; 

Documento de identidade com foto do preposto; 

Procuração ou documentos oficiais de representação processual; 

Ato constitutivo da entidade acordante (para planos privados); 

Autorização da autoridade competente (para entes públicos e planos 

privados); 

Prova da representação, comprovação de que a pessoa que assinará o 

acordo detém competência para este fim específico; (para entes públicos e planos 

privados); 

Goiânia, aos 05 de dezembro de 2019. 

ré R 	rda 

Juiz Coordenador do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania da 

Saúde da Comarca de Goiânia — CEJUSC da Saúde 
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