
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 80920204863204

Nome original: Ofício Circular 76, Decisão e Recomendação 66 CNJ.pdf

Data: 22/05/2020 17:19:51

Remetente: 

Ludmylla Cristina da Silva Batista Lopes

Gabinete da Presidencia

TJGO

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: De ordem do Des. Walter Carlos Lemes, Presidente do TJGO, encaminho Ofício Circu

lar 76 2020-SEP, Decisão e Recomendação 66 do CNJ, extraídos do PROAD 225185, pa

ra ciência. Respeitosamente, Aluísio P. Júnior-Secretário Executivo da Presidênc

ia.



Nº Processo PROAD: 202005000225185

Assinado digitalmente por: ALUISIO PEREIRA JUNIOR, DIRETOR(A) DE DIVISÃO, em 22/05/2020 às 17:04.
Para validar este documento informe o código 312939416332 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
Para validar este documento informe o código 312939416332 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202005000225185

ALUISIO PEREIRA JUNIOR
DIRETOR(A) DE DIVISÃO
SECRETARIA EXECUTIVA DA PRESIDENCIA - SECEXEC
Assinatura CONFIRMADA em 22/05/2020 às 17:04



 

PROAD             : 202005000225185 (0003393-59.2020.2.00.0000)

REQUERENTE : CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

ASSUNTO        :  ATO NORMATIVO

 

DECISÃO
 

        Cuida-se do Ato Normativo nº 0003393-59.2020.2.00.0000, encaminhado

 a esta Presidência pelo Conselho Nacional de Justiça, que aprovou a Recomendação nº 66, de

 13 de maio de 2020, orientando aos Juízos com competência para o julgamento das ações que

versem sobre o direito à saúde a adoção de medidas para garantir os melhores resultados à

 sociedade durante o período excepcional de pandemia da Covid -19.

   O presente procedimento foi remetido à Juíza Auxiliar desta Presidência,

   Dra. Sirlei Martins da Costa, para conhecimento e deliberação que, com o Parecer nº

 000799/2020, sugeriu ser dado conhecimento do referido ato normativo aos magistrados de 1º

e 2º graus do TJGO.

 Ao teor do exposto, acato o parecer da Douta Juíza Auxiliar e determino

a expedição de ofício circular a todos os magistrados do Poder Judiciário do Estado de Goiás,

encaminhando-lhes cópia da Recomendação CNJ nº 66/2020.

  Após o cumprimento dessa determinação, arquivem-se os presentes

autos, observadas as cautelas de estilo.

         À Secretaria Executiva.

 

          GABINETE DA PRESIDÊNCIA, Goiânia, 21 de maio de 2020.

 

                                       WALTER CARLOS LEMES

                                                       Presidente
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS  
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 
 

SECRETARIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA 
 
 
 
  
 
Referente ao ATO NORMATIVO CNJ Nº 0003393-59.2020.2.00.0000 
   

  
  

CIÊNCIA DE INTIMAÇÃO 
 
                   
 
 
 
                         Por determinação da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas, informo que esta Corte de Justiça tomou ciência da intimação do expediente
em epígrafe, encaminhando às áreas responsáveis para conhecimento e eventuais
providências. 
 
                          Respeitosamente. 
 
  
 
                            Maceió - Alagoas, 14 de maio de 2020. 
 
 
 

  
Everton Silva dos Santos 

Analista Judiciário - Área Judiciária 
Secretaria Especial da Presidência - SESP/TJAL 
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Poder Judiciário

Conselho Nacional de Justiça

RECOMENDAÇÃO No 66, DE 13 DE MAIO DE 2020.

Recomenda aos Juízos com competência
para o julgamento das ações que versem
sobre o  direito  à saúde a adoção de
medidas  para  garantir  os  melhores
resultados à sociedade durante o período
excepcional de pandemia da Covid-19.

O PRESIDENTE  DO  CONSELHO  NACIONAL  DE  JUSTIÇA ,

usando de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO  que cabe ao  Conselho  Nacional  de Justiça a

fiscalização e a regulamentação do Poder  Judiciário e dos atos praticados por  seus

órgãos (artigo 103-B, §4o I, II e III, da CF);

CONSIDERANDO a Resolução CNJ no 107/2010, que institui  o Fórum

Nacional  do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à

Saúde;

CONSIDERANDO  a Portaria CNJ no 8/2016,  que cria o  Comitê

Organizador do Fórum Nacional  do Poder Judiciário para monitoramento e resolução

das demandas de assistência à Saúde;

CONSIDERANDO  a Resolução CNJ no 238/2016, que dispõe sobre a

criação e manutenção,  pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais de Comitês
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Estaduais da Saúde, bem como a especialização de vara em comarcas com mais de uma

vara de fazenda Pública;

CONSIDERANDO  a declaração pública de pandemia em relação ao

novo Coronavírus, de 11 de março de 2020, e a Declaração de Emergência em Saúde

Pública de Importância Internacional,  de 30 de janeiro de 2020, pela Organização

Mundial da Saúde – OMS;

CONSIDERANDO  a Lei  no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que

dispõe sobre medidas para enfrentamento da situação de emergência em saúde públ ica

de importância internacional  decorrente do novo Coronavírus, bem como a Declaração

de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional  – ESPIN, pela Portaria no

188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020,

que declara a existência de estado de calamidade pública no Brasil  em razão da

pandemia do novo coronavírus causador da Covid-19;

CONSIDERANDO  a Resolução CNJ no 313/2020, que estabelece, no

âmbito do Poder  Judiciário,  regime de Plantão Extraordinário,  para uniformizar  o

funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir  o contágio pelo

novo Coronavírus – Covid-19, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial, e

a Resolução  CNJ no 314/2020,  que prorroga em  parte o  regime instituído  pela

Resolução CNJ no 313/2020;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  orientar  os  magistrados  na

condução de processos judiciais que referem o direito à saúde, a fim de garantir  os

melhores resultados,  notadamente durante o período  excepcional  de pandemia da

Covid-19;

CONSIDERANDO  que o atual  cenário impõe aos gestores de saúde a

priorização das ações voltadas à contenção e ao tratamento da Covid-19;
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CONSIDERANDO que os recursos humanos e orçamentários devem ser

direcionados à manutenção da vida e da saúde da população;

CONSIDERANDO  que toda força de trabalho dos médicos e demais

prof issionais da saúde deve estar voltada para os casos de Covid-19 e para os casos em

que haja risco para a integridade física;

CONSIDERANDO  que há procedimentos médicos e cirúrgicos que

poderão ser realizados após esse período emergencial  com mais segurança, sem risco de

contaminação ao paciente e em momento em que haja mais leitos hospitalares e de UTI

disponíveis;

CONSIDERANDO a independência judicial  dos magistrados que têm a

autonomia para aval iar as considerações e características do caso concreto, e 

CONSIDERANDO  a deliberação  do  Plenário  do  CNJ  no  Ato  no

0003393-59. 2020. 2. 00. 0000 na 64ª Sessão virtual, realizada de 30 de abril  a 8 de

maio de 2020;

RESOLVE:

Art.  1o Recomendar  a  todos  os  juízos  com  competência para o

julgamento  de  ações  que  versem  sobre o  direito  à saúde que reconheçam  a

essencialidade das medidas tomadas pelos gestores dos serviços de saúde e assegurem-

lhes  as  condições  mínimas  para  o  enfrentamento  da  pandemia  de  Covid-19,

compatibilizando as decisões com a preservação da saúde dos prof issionais da saúde,

dos agentes públicos e dos usuários do Sistema Único de Saúde -  SUS e da Saúde

Suplementar.

Parágrafo  único.  Os parâmetros para identif icar  ações essenciais do

Poder Executivo devem ser obtidos, prioritariamente, nos atos expedidos pelos Centros

de Operações de Emergência Estadual - COE.

Art.  2o Recomendar  a  todos  os  juízos  com  competência para o

julgamento de ações que versem sobre o direito à saúde que priorizem a concentração
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de recursos f inanceiros e humanos em prol do controle da pandemia e mitigação de seus

efeitos, atentando, durante a vigência do estado de calamidade, para, entre outros:

I – a adoção das medidas preventivas de contágio fixadas pela respectiva

autoridade competente,  como:  distanciamento  social,  restrição de aglomeração de

pessoas, suspensão de aulas, organização da Administração e do setor  privado para

trabalho remoto, e continuidade dos serviços essenciais, entre outras;

II  – a destinação de equipamentos de proteção individual  -  EPI  aos

prof issionais dos serviços de saúde, respeitada a hierarquia, segundo as orientações

técnicas do SUS;

III – a adoção dos critérios técnicos e logísticos, na oferta de exames de

triagem e confirmatórios da infecção pelo novo coronavírus, nos termos da orientação

firmada pelo SUS;

IV – os arranjos locais sobre a ampliação de vagas de leitos hospitalares,

a partir da suspensão de procedimentos eletivos, inclusive cirúrgicos (cirurgias eletivas),

e controle de f luxos de usuários nas unidades de saúde;

V  – a manutenção dos processos regulatórios de acesso aos leitos de

Unidades de Terapia Intensiva - UTI  e equipamentos para o controle e mitigação da

pandemia de Covid 19; e

VI  – a divisão de competências e regras de cooperação previstas na

Resolução no 37/2018 da Comissão Intergestores Tripartite do SUS.

Art.  3o Recomendar  a  todos  os  juízos  com  competência para o

julgamento sobre o direito à saúde que avaliem, com maior deferência ao respectivo

gestor do SUS, considerando o disposto na LINDB, durante o período de vigência do

‘estado de calamidade’  no Brasil:

I  – as medidas de urgência que tenham pleitos por vagas hospitalares,

incluídas as de terapia intensiva, inclusive como meio de inibir o agravamento do estado

de saúde do requerente;

II – os pedidos de revogação de decretos ou normativas locais que visem

ao controle e à mitigação da pandemia pelo novo coronavírus e a Covid-19;

III – os pedidos de bloqueio judicial  de verbas públicas, de qualquer dos

entes federados, considerando a escassez de recursos;

IV  – os pleitos que visem ao descumprimento das normas técnicas do

SUS relacionadas à destinação de cadáveres;
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V – os pleitos que visem ao descumprimento de penalidades impostas por

regras sanitárias relativas à pandemia pelo novo coronavírus;

VI – os pleitos que tratem de questões relativas às contratações públicas

realizadas para o enfrentamento da pandemia, entre os quais as relativas aos preços

abusivos de bens e serviços necessários ao enfrentamento; e

VII  – os pleitos que objetivem a suspensão ou anulação de medidas

emanadas pelo Centro de Operações de Emergência Estadual - COE ou pelos Gabinetes

de Crise das unidades hospitalares.

Art. 4o Recomendar, com a finalidade de conferir estabilidade às ações

das autoridades sanitárias, a todos os juízos com competência para o julgamento de

ações sobre o direito à saúde, que, durante o período de vigência do Decreto Legislativo

no 6, de 20 de março de 2020, o qual declara ‘estado de calamidade’  no Brasil:

I  – evitem, sempre que possível, as intimações pessoais dirigidas aos

gestores da Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde

Estaduais, do Distrito Federal  e Municipais com a f ixação de sanções pessoais, como a

pena de prisão;

II  – evitem,  sempre que possível,  as intimações em  prazos exíguos

fixados em horas;

III – evitem, sempre que possível, a imposição de multas processuais;

IV  – suspendam, quando possível, as multas processuais do passivo de

processos pendentes de respostas do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde

Estaduais, Distrital e Municipais; e

V  –  estendam,  sempre  que  possível,  os  prazos  processuais  para

cumprimento de ordens judiciais voltadas à aquisição de medicamentos,  insumos,

material  médico-hospitalar  e a contratação de serviços e procedimentos clínicos e

cirúrgicos não essenciais à garantia da integridade física ou que comprovadamente não

caracterizem periculum in mora.

Art. 5o Recomendar a todos os juízos com competência sobre o direito à

saúde que seja observado 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 no cumprimento da decisão.
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Art. 6o Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação e

permanecerá aplicável na vigência do Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020.

Ministro DIAS TOFFOLI
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Conselho Nacional de Justiça
 

CERTIDÃO
 
Certifico que a Recomendação nº 66 de 13 de maio de 2020, inserida no Id 3973213, foi

disponibilizada no DJ-e nº 137/2020 de 14/05/2020.
 
Brasília,  14 de maio de 2020.

 
FABIANA ALVES CALAZANS 

Seção de Processamento 
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Poder Judiciário

Conselho Nacional de Justiça

RECOMENDAÇÃO No 66, DE 13 DE MAIO DE 2020.

Recomenda aos Juízos com competência
para o julgamento das ações que versem
sobre o  direito  à saúde a adoção de
medidas  para  garantir  os  melhores
resultados à sociedade durante o período
excepcional de pandemia da Covid-19.

O PRESIDENTE  DO  CONSELHO  NACIONAL  DE  JUSTIÇA ,

usando de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO  que cabe ao  Conselho  Nacional  de Justiça a

fiscalização e a regulamentação do Poder  Judiciário e dos atos praticados por  seus

órgãos (artigo 103-B, §4o I, II e III, da CF);

CONSIDERANDO a Resolução CNJ no 107/2010, que institui  o Fórum

Nacional  do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à

Saúde;

CONSIDERANDO  a Portaria CNJ no 8/2016,  que cria o  Comitê

Organizador do Fórum Nacional  do Poder Judiciário para monitoramento e resolução

das demandas de assistência à Saúde;

CONSIDERANDO  a Resolução CNJ no 238/2016, que dispõe sobre a

criação e manutenção,  pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais de Comitês
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Estaduais da Saúde, bem como a especialização de vara em comarcas com mais de uma

vara de fazenda Pública;

CONSIDERANDO  a declaração pública de pandemia em relação ao

novo Coronavírus, de 11 de março de 2020, e a Declaração de Emergência em Saúde

Pública de Importância Internacional,  de 30 de janeiro de 2020, pela Organização

Mundial da Saúde – OMS;

CONSIDERANDO  a Lei  no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que

dispõe sobre medidas para enfrentamento da situação de emergência em saúde públ ica

de importância internacional  decorrente do novo Coronavírus, bem como a Declaração

de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional  – ESPIN, pela Portaria no

188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020,

que declara a existência de estado de calamidade pública no Brasil  em razão da

pandemia do novo coronavírus causador da Covid-19;

CONSIDERANDO  a Resolução CNJ no 313/2020, que estabelece, no

âmbito do Poder  Judiciário,  regime de Plantão Extraordinário,  para uniformizar  o

funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir  o contágio pelo

novo Coronavírus – Covid-19, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial, e

a Resolução  CNJ no 314/2020,  que prorroga em  parte o  regime instituído  pela

Resolução CNJ no 313/2020;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  orientar  os  magistrados  na

condução de processos judiciais que referem o direito à saúde, a fim de garantir  os

melhores resultados,  notadamente durante o período  excepcional  de pandemia da

Covid-19;

CONSIDERANDO  que o atual  cenário impõe aos gestores de saúde a

priorização das ações voltadas à contenção e ao tratamento da Covid-19;
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CONSIDERANDO que os recursos humanos e orçamentários devem ser

direcionados à manutenção da vida e da saúde da população;

CONSIDERANDO  que toda força de trabalho dos médicos e demais

prof issionais da saúde deve estar voltada para os casos de Covid-19 e para os casos em

que haja risco para a integridade física;

CONSIDERANDO  que há procedimentos médicos e cirúrgicos que

poderão ser realizados após esse período emergencial  com mais segurança, sem risco de

contaminação ao paciente e em momento em que haja mais leitos hospitalares e de UTI

disponíveis;

CONSIDERANDO a independência judicial  dos magistrados que têm a

autonomia para aval iar as considerações e características do caso concreto, e 

CONSIDERANDO  a deliberação  do  Plenário  do  CNJ  no  Ato  no

0003393-59. 2020. 2. 00. 0000 na 64ª Sessão virtual, realizada de 30 de abril  a 8 de

maio de 2020;

RESOLVE:

Art.  1o Recomendar  a  todos  os  juízos  com  competência para o

julgamento  de  ações  que  versem  sobre o  direito  à saúde que reconheçam  a

essencialidade das medidas tomadas pelos gestores dos serviços de saúde e assegurem-

lhes  as  condições  mínimas  para  o  enfrentamento  da  pandemia  de  Covid-19,

compatibilizando as decisões com a preservação da saúde dos prof issionais da saúde,

dos agentes públicos e dos usuários do Sistema Único de Saúde -  SUS e da Saúde

Suplementar.

Parágrafo  único.  Os parâmetros para identif icar  ações essenciais do

Poder Executivo devem ser obtidos, prioritariamente, nos atos expedidos pelos Centros

de Operações de Emergência Estadual - COE.

Art.  2o Recomendar  a  todos  os  juízos  com  competência para o

julgamento de ações que versem sobre o direito à saúde que priorizem a concentração
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de recursos f inanceiros e humanos em prol do controle da pandemia e mitigação de seus

efeitos, atentando, durante a vigência do estado de calamidade, para, entre outros:

I – a adoção das medidas preventivas de contágio fixadas pela respectiva

autoridade competente,  como:  distanciamento  social,  restrição de aglomeração de

pessoas, suspensão de aulas, organização da Administração e do setor  privado para

trabalho remoto, e continuidade dos serviços essenciais, entre outras;

II  – a destinação de equipamentos de proteção individual  -  EPI  aos

prof issionais dos serviços de saúde, respeitada a hierarquia, segundo as orientações

técnicas do SUS;

III – a adoção dos critérios técnicos e logísticos, na oferta de exames de

triagem e confirmatórios da infecção pelo novo coronavírus, nos termos da orientação

firmada pelo SUS;

IV – os arranjos locais sobre a ampliação de vagas de leitos hospitalares,

a partir da suspensão de procedimentos eletivos, inclusive cirúrgicos (cirurgias eletivas),

e controle de f luxos de usuários nas unidades de saúde;

V  – a manutenção dos processos regulatórios de acesso aos leitos de

Unidades de Terapia Intensiva - UTI  e equipamentos para o controle e mitigação da

pandemia de Covid 19; e

VI  – a divisão de competências e regras de cooperação previstas na

Resolução no 37/2018 da Comissão Intergestores Tripartite do SUS.

Art.  3o Recomendar  a  todos  os  juízos  com  competência para o

julgamento sobre o direito à saúde que avaliem, com maior deferência ao respectivo

gestor do SUS, considerando o disposto na LINDB, durante o período de vigência do

‘estado de calamidade’  no Brasil:

I  – as medidas de urgência que tenham pleitos por vagas hospitalares,

incluídas as de terapia intensiva, inclusive como meio de inibir o agravamento do estado

de saúde do requerente;

II – os pedidos de revogação de decretos ou normativas locais que visem

ao controle e à mitigação da pandemia pelo novo coronavírus e a Covid-19;

III – os pedidos de bloqueio judicial  de verbas públicas, de qualquer dos

entes federados, considerando a escassez de recursos;

IV  – os pleitos que visem ao descumprimento das normas técnicas do

SUS relacionadas à destinação de cadáveres;
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V – os pleitos que visem ao descumprimento de penalidades impostas por

regras sanitárias relativas à pandemia pelo novo coronavírus;

VI – os pleitos que tratem de questões relativas às contratações públicas

realizadas para o enfrentamento da pandemia, entre os quais as relativas aos preços

abusivos de bens e serviços necessários ao enfrentamento; e

VII  – os pleitos que objetivem a suspensão ou anulação de medidas

emanadas pelo Centro de Operações de Emergência Estadual - COE ou pelos Gabinetes

de Crise das unidades hospitalares.

Art. 4o Recomendar, com a finalidade de conferir estabilidade às ações

das autoridades sanitárias, a todos os juízos com competência para o julgamento de

ações sobre o direito à saúde, que, durante o período de vigência do Decreto Legislativo

no 6, de 20 de março de 2020, o qual declara ‘estado de calamidade’  no Brasil:

I  – evitem, sempre que possível, as intimações pessoais dirigidas aos

gestores da Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde

Estaduais, do Distrito Federal  e Municipais com a f ixação de sanções pessoais, como a

pena de prisão;

II  – evitem,  sempre que possível,  as intimações em  prazos exíguos

fixados em horas;

III – evitem, sempre que possível, a imposição de multas processuais;

IV  – suspendam, quando possível, as multas processuais do passivo de

processos pendentes de respostas do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde

Estaduais, Distrital e Municipais; e

V  –  estendam,  sempre  que  possível,  os  prazos  processuais  para

cumprimento de ordens judiciais voltadas à aquisição de medicamentos,  insumos,

material  médico-hospitalar  e a contratação de serviços e procedimentos clínicos e

cirúrgicos não essenciais à garantia da integridade física ou que comprovadamente não

caracterizem periculum in mora.

Art. 5o Recomendar a todos os juízos com competência sobre o direito à

saúde que seja observado 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 no cumprimento da decisão.
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Art. 6o Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação e

permanecerá aplicável na vigência do Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020.

Ministro DIAS TOFFOLI

Nº Processo PROAD: 202005000225185

Assinado digitalmente por: OSVANIA MARIA FREITAS DE MENEZES, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 15/05/2020 às 20:33.
Para validar este documento informe o código 311015012708 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



 

 
 

Conselho Nacional de Justiça 

 

 
 
EMENTA: ATO NORMATIVO. RECOMENDAÇÃO CNJ. ADOÇÃO DE MEDIDAS
RELATIVAS AO JULGAMENTO DAS AÇÕES QUE VERSEM SOBRE O DIREITO
À SAÚDE. ADOÇÃO DE MEDIDAS DURANTE O PERÍODO EXCEPCIONAL DE
PANDEMIA DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO APROVADA. 

  
  

 
 ACÓRDÃO

O Conselho decidiu: I - por unanimidade, incluir em pauta o presente procedimento, nos termos
do § 1º do artigo 120 do Regimento Interno; II - por maioria, aprovar a recomendação, nos termos
do voto da Relatora. Vencido parcialmente o Conselheiro Mário Guerreiro, que sugeria
acréscimos ao texto. Plenário Virtual, 8 de maio de 2020. Votaram os Excelentíssimos
Conselheiros Dias Toffoli, Humberto Martins, Emmanoel Pereira, Luiz Fernando Tomasi Keppen,
Rubens Canuto, Tânia Regina Silva Reckziegel, Mário Guerreiro, Candice L. Galvão Jobim
(Relatora), Flávia Pessoa, Maria Cristiana Ziouva, Ivana Farina Navarrete Pena, Marcos Vinícius
Jardim Rodrigues, André Godinho, Maria Tereza Uille Gomes e Henrique Ávila.

Conselho Nacional de Justiça 

 
RELATÓRIO

 
                    A EXMA. SRA. CONSELHEIRA CANDICE LAVOCAT GALVÃO JOBIM
(RELATORA):   Trata-se de proposta apresentada para aprovação, pelo Plenário do Conselho
Nacional de Justiça, da Recomendação CNJ, de 05 de maio de 2020, que dispõe, entre outras
providências, sobre a adoção de medidas a serem tomadas pelos magistrados durante o período
excepcional de pandemia da Covid-19.  

A recomendação tem por objetivo orientar os magistrados na condução de

Autos: ATO NORMATIVO - 0003393-59.2020.2.00.0000
Requerente: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ
Requerido: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

Autos: ATO NORMATIVO - 0003393-59.2020.2.00.0000
Requerente: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ
Requerido: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

Nº Processo PROAD: 202005000225185

Assinado digitalmente por: OSVANIA MARIA FREITAS DE MENEZES, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 15/05/2020 às 20:33.
Para validar este documento informe o código 311015012708 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



processos judiciais que tratam sobre o direito à saúde, a fim de garantir os melhores
resultados à sociedade, notadamente durante o período excepcional de pandemia da Covid-
19; 

No atual contexto sanitário, sobressai a necessidade de se estabelecer
parâmetros nacionais para a adoção de medidas administrat ivas e judic iais
relativas a questões que dizem respeito ao direito à saúde. 

É o relatório. 
 

 

Conselho Nacional de Justiça 

 

 
 

VOTO
 
                     A EXMA. SRA. CONSELHEIRA CANDICE LAVOCAT GALVÃO JOBIM
(RELATORA):  Trata-se de proposta de aprovação de Recomendação que dispõe sobre a
adoção de medidas durante o período excepcional de pandemia da Covid-19 no julgamento das
ações que versem sobre o direito à saúde. 

Desde a declaração de emergência em saúde pública de importância

internacional da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, seguida

pela declaração de situação de pandemia pela mesma organização, em 11 de março último,

o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de

assistência à Saúde – Fórum da Saúde, por intermédio do seu Comitê Executivo Nacional,

vem debatendo a elaboração de providências com vistas a orientar os magistrados na

condução de processos judiciais e administrativos que versem sobre o direito à saúde, a fim

de garantir os melhores resultados à sociedade, principalmente durante o período

excepcional de pandemia da Covid-19 

O Comitê Executivo Nacional, que é constituído por magistrados e especialistas

em direito sanitário, realizou reuniões nos últimos dias, onde foi possível extrair diversas

sugestões/orientações de seus integrantes, de modo a traçar um quadro de medidas para

orientar a magistratura brasileira na condução de processos que versem sobre o direito à

saúde durante a pandemia da Covid-19. 

O Ministério da Saúde, por meio da sua Coordenadora de Gestão de

Demandas Judiciais, levou ao conhecimento do Comitê Executivo Nacional as dificuldades

enfrentadas com a pandemia na execução das decisões liminares exaradas pela

magistratura brasileira, notadamente quanto à aplicação de multas e prazos exíguos para o
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cumprimento das decisões. 

Nesse sentido, o Comitê Executivo Nacional entendeu que os recursos

humanos e orçamentários devem ser direcionados à manutenção da vida e da saúde da

população, não devendo ser escoado com multas e decisões judiciais que possam aguardar

passar o período de pandemia. 

Além disso, foi destacado que há procedimentos médicos e cirúrgicos que

poderão ser realizados após esse período emergencial com mais segurança, sem risco de

contaminação ao paciente e em momento em que haja mais leitos de UTI disponíveis. 

Pois bem, a gravidade da situação e a relevância das questões enfrentadas

justificam o detalhamento das medidas ora recomendadas aos magistrados de modo que

reconheçam a essencialidade das medidas tomadas pelos gestores dos serviços de saúde e

priorizem a concentração de recursos financeiros e humanos em prol do controle da

pandemia e da mitigação de seus efeitos, atentando, durante a vigência do estado de

calamidade, para:  i) a manutenção das medidas preventivas de contágio fixadas pelas

autoridades competentes; ii) a destinação de equipamentos de proteção individual (EPI) aos

profissionais dos serviços da saúde; iii) a adoção dos critérios técnicos, e logísticos na oferta

de exames de triagem e confirmatórios da infecção pelo novo coronavírus; iv) a manutenção

dos processos regulatórios de acesso aos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e

equipamentos para o controle e mitigação da pandemia de Covid-19; v) a adoção dos

critérios técnicos, de oferta e logísticos de exames de triagem e confirmatórios da infecção

pelo novo coronavírus, nos termos da orientação firmada pelo SUS; vi) os arranjos locais

sobre a ampliação de vagas de leitos hospitalares, a partir da suspensão de procedimentos

eletivos, inclusive cirúrgicos (cirurgias eletivas), e controle de fluxos de usuários nas

unidades de saúde; 

O ato normativo recomenda que os magistrados  avaliem, com maior

deferência ao gestor da saúde, considerando o disposto na LINDB, durante o período de

vigência do ‘estado de calamidade’ no Brasil: i) as medidas de urgência que tenham pleitos

por vagas hospitalares, incluídas as de terapia intensiva, inclusive como meio de inibir o

agravamento do estado de saúde do requerente; ii) os pedidos de revogação de decretos ou

normativas locais que visem ao controle e à mitigação da pandemia pelo novo coronavírus e

a Covid-19; iii) os pedidos de bloqueio judicial de verbas públicas, de qualquer dos entes

federados, considerando a escassez de recursos; iv) os pleitos que visem ao

descumprimento das normas técnicas do SUS relacionadas à destinação de cadáveres; v) 

os pleitos que visem ao descumprimento de penalidades impostas por regras sanitárias

relativas à pandemia pelo novo coronavírus; vi) os pleitos que tratem de questões relativas

às contratações públicas realizadas para o enfrentamento da pandemia, dentre os quais as

relativas aos preços abusivos de bens e serviços necessários ao enfrentamento. 

Ademais, o ato normativo recomenda, com o fim de conferir estabilidade às

ações das autoridades sanitárias, durante o período de vigência do ‘estado de calamidade’

no Brasil, que os magistrados com competência para o julgamento de ações sobre o direito à

saúde: i) evitem, sempre que possível, as intimações pessoais dirigidas aos gestores da
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Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, do

Distrito Federal e Municipais com a fixação de sanções pessoais, como a pena de prisão; ii)

evitem, sempre que possível, as intimações em prazos exíguos fixados em horas; iii) evitem,

sempre que possível, a imposição de multas processuais; iv) suspendam, quando possível,

as multas processuais do passivo de processos pendentes de respostas do Ministério da

Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, Distrital e Municipais; v) estendam, sempre

que possível, os prazos processuais de ações voltadas à aquisição de medicamentos,

insumos, material médico-hospitalar e a contratação de serviços e procedimentos clínicos e

cirúrgicos não essenciais à garantia da vida ou da integridade física ou que não acarretem

periculum in mora. 

Por fim, a recomendação orienta a todos os juízos com competência sobre o

direito à saúde que seja observado 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. 

À vista desse contexto, e considerando que o Fórum da Saúde, por intermédio

de seu Comitê Executivo Nacional, atua como órgão de proposição de produção e execução

de políticas públicas relativas à judicialização da saúde, nos termos do art. 2º, incisos IV e V,

da Resolução CNJ n. 107/2010, submeto ao Plenário do CNJ minuta de Recomendação,

cujo teor segue em anexo, com o fim de sua aprovação. 

  

É como voto. 

  
 

Candice Lavocat Galvão Jobim
Conselheira

 
 
 

 
 
 
 
                                                     Recomendação nº  XX de XX de maio de 2020.
                                  

Recomenda aos Juízos com competência para o julgamento das
ações que versem sobre o direito à saúde a adoção de medidas
para a garantir os melhores resultados à sociedade durante o
período excepcional de pandemia da Covid-19.

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições

constitucionais, legais e regimentais, e
CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Nacional de Justiça a fiscalização e a

regulamentação do Poder Judiciário e dos atos praticados por seus órgãos (artigo 103-B, §
4o I, II e III, da CF);

CONSIDERANDO a Resolução n. 107/CNJ, de 6 de abril de 2010, que institui o Fórum
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Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à
Saúde;

CONSIDERANDO a Portaria n. 8/CNJ, de 8 de fevereiro de 2016, que cria o Comitê
Organizador do Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento e resolução das
demandas de assistência à Saúde;

CONSIDERANDO a Resolução n. 238/CNJ, de 06 de setembro de 2016, que dispõe
sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais de Comitês
Estaduais da Saúde, bem como a especialização de vara em comarcas com mais de uma
vara de fazenda Pública;

CONSIDERANDO a declaração pública de pandemia em relação ao novo
Coronavírus, de 11 de março de 2020, e a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional, de 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial da Saúde –
OMS;

CONSIDERANDO a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre
medidas para enfrentamento da situação de emergência em saúde pública de importância
internacional decorrente do novo Coronavírus, bem como a Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, pela Portaria n. 188/GM/MS, de 3 de
fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, que declara a
existência de estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo
coronavírus causador da Covid-19;

CONSIDERANDO a Resolução n. 313/CNJ, de 19 de março de 2020, que estabelece,
no âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão Extraordinário, para uniformizar o
funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo
Coronavírus – Covid-19, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial, e a
Resolução n. 314/CNJ, de 20 de abril de 2020, que prorroga em parte o regime instituído
pela Resolução n. 313/CNJ;

CONSIDERANDO a necessidade de orientar os magistrados na condução de
processos judiciais que referem o direito à saúde, a fim de garantir os melhores
resultados, notadamente durante o período excepcional de pandemia da Covid-19;

CONSIDERANDO que o atual cenário impõe que os gestores de saúde priorizem as
ações voltadas à contenção e ao tratamento da Covid-19;

CONSIDERANDO que os recursos humanos e orçamentários devem ser
direcionados à manutenção da vida e da saúde da população;

CONSIDERANDO que toda força de trabalho dos médicos e demais profissionais da
saúde deve estar voltada para os casos de Covid-19 e para os casos em que haja risco
para a integridade física;

CONSIDERANDO que há procedimentos médicos e cirúrgicos que poderão ser
realizados após esse período emergencial com mais segurança, sem risco de
contaminação ao paciente e em momento em que haja mais leitos hospitalares e de UTI
disponíveis,

CONSIDERANDO a independência judicial dos magistrados que têm a autonomia
para avaliar as considerações e características do caso concreto, e

CONSIDERANDO a del iberação do Plenário do CNJ no Ato  0003393-
59.2020.2.00.0000 na 64ª Sessão virtual, realizada de 30 de abril a 8 de maio de 2020,

RESOLVE:
Art. 1º Recomendar a todos os juízos com competência para o julgamento de ações que

versem sobre o direito à saúde que reconheçam a essencialidade das medidas tomadas pelos
gestores dos serviços de saúde e assegurem-lhes as condições mínimas para o enfrentamento
da pandemia de Covid 19, compatibilizando as decisões com a preservação da saúde dos
profissionais da saúde, dos agentes públicos e dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e
da Saúde Suplementar.

Parágrafo único. Os parâmetros para identificar ações essenciais do Poder Executivo
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devem ser obtidos, prioritariamente, nos atos expedidos pelos Centros de Operações de
Emergência Estadual (COE).

Art. 2º Recomendar a todos os juízos com competência para o julgamento de ações que
versem sobre o direito à saúde que priorizem a concentração de recursos financeiros e humanos
em prol do controle da pandemia e mitigação de seus efeitos, atentando, durante a vigência do
estado de calamidade, para, entre outros:

I- A adoção das medidas preventivas de contágio fixadas pela respectiva  autoridade
competente, como: distanciamento social, restrição de aglomeração de pessoas, suspensão de
aulas, organização da Administração e do setor privado para trabalho remoto, e continuidade dos
serviços essenciais, entre outras;

II- A destinação de equipamentos de proteção individual (EPI) aos profissionais dos
serviços de saúde, respeitada a hierarquia, segundo as orientações técnicas do SUS;

III- A adoção dos critérios técnicos e logísticos, na oferta de exames de triagem e
confirmatórios da infecção pelo novo coronavírus, nos termos da orientação firmada pelo SUS;

IV- Os arranjos locais sobre a ampliação de vagas de leitos hospitalares, a partir da
suspensão de procedimentos eletivos, inclusive cirúrgicos (cirurgias eletivas), e controle de fluxos
de usuários nas unidades de saúde;

V- A manutenção dos processos regulatórios de acesso aos leitos de Unidades de Terapia
Intensiva (UTI) e equipamentos para o controle e mitigação da pandemia de Covid 19;

VI – A divisão de competências e regras de cooperação previstas na Resolução 37/2018
da Comissão Intergestores Tripartite do SUS.

Art. 3º Recomendar a todos os juízos com competência para o julgamento sobre o direito à
saúde que avaliem, com maior deferência ao respectivo gestor do SUS, considerando o disposto
na LINDB, durante o período de vigência do ‘estado de calamidade’ no Brasil:
            I- as medidas de urgência que tenham pleitos por vagas hospitalares, incluídas as de
terapia intensiva, inclusive como meio de inibir o agravamento do estado de saúde do requerente;
            II- os pedidos de revogação de decretos ou normativas locais que visem ao controle e à
mitigação da pandemia pelo novo coronavírus e a Covid-19;
            III - os pedidos de bloqueio judicial de verbas públicas, de qualquer dos entes
federados, considerando a escassez de recursos;
            IV- os pleitos que visem ao descumprimento das normas técnicas do SUS relacionadas à
destinação de cadáveres;
            V- os pleitos que visem ao descumprimento de penalidades impostas por regras sanitárias
relativas à pandemia pelo novo coronavírus;
           VI – os pleitos que tratem de questões relativas às contratações públicas realizadas para o
enfrentamento da pandemia, entre os quais as relativas aos preços abusivos de bens e serviços
necessários ao enfrentamento;

 VII – os pleitos que objetivem a suspensão ou anulação de medidas emanadas pelo
Centro de Operações de Emergência Estadual (COE) ou pelos Gabinetes de Crise das unidades
hospitalares.

Art. 4º Recomendar, com a finalidade de conferir estabilidade às ações das autoridades
sanitárias, a todos os juízos com competência para o julgamento de ações sobre o direito à
saúde, que, durante o período de vigência do Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, o
qual declara ‘estado de calamidade’ no Brasil:

I – evitem, sempre que possível, as intimações pessoais dirigidas aos gestores da
Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, do Distrito
Federal e Municipais com a fixação de sanções pessoais, como a pena de prisão;

II – evitem, sempre que possível, as intimações em prazos exíguos fixados em horas;
III – evitem, sempre que possível, a imposição de multas processuais;
IV – suspendam, quando possível, as multas processuais do passivo de processos

pendentes de respostas do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, Distrital e
Municipais;

V- estendam, sempre que possível, os prazos processuais para cumprimento de ordens
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judiciais voltadas à aquisição de medicamentos, insumos, material médico-hospitalar e a
contratação de serviços e procedimentos clínicos e cirúrgicos não essenciais à garantia da
integridade física ou que comprovadamente não caracterizem periculum in mora.

Art. 5º Recomendar a todos os juízos com competência sobre o direito à saúde que seja
observado 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 no cumprimento da decisão.

Art. 6º Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação e permanecerá
aplicável na vigência do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 
 
 

Ministro Dias Toffoli
Presidente 

 
VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE   

   

   

ATO NORMATIVO. RECOMENDAÇÃO. JUÍZOS COM COMPETÊNCIA PARA O

JULGAMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE. MEDIDAS A SEREM

EMPREGADAS DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO

CORONAVÍRUS. SUGESTÃO DE ACRÉSCIMOS RELATIVOS AOS SISTEMAS DE JUSTIÇA

PENAL E SOCIOEDUCATIVO. 

  

 

Trata-se de procedimento de ato normativo que propõe recomendação

aos juízos com competência para o julgamento das ações que versem sobre o direito à

saúde para a adoção de medidas a fim de garantir os melhores resultados à sociedade

durante o período excepcional de pandemia da Covid-19.

A relatora do feito submete ao Plenário deste Conselho a presente

proposta de recomendação, com vistas à fixação de parâmetros nacionais para o

emprego de ações administrativas e judiciais atinentes a questões relacionadas ao direito

à saúde.
 

É o breve relato.
 

Acompanho a relatora na aprovação da recomendação em apreço,

louvando a excelente proposta apresentada e sugerindo apenas os seguintes acréscimos

ao art. 2º, que entendo serem de extrema relevância: 
   

“Art. 2º [...]  
II – A destinação de equipamentos de proteção individual
(EPI) aos profissionais dos serviços de saúde, dos serviços
prisionais e do sistema socioeducativo, respeitada a

Nº Processo PROAD: 202005000225185

Assinado digitalmente por: OSVANIA MARIA FREITAS DE MENEZES, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 15/05/2020 às 20:33.
Para validar este documento informe o código 311015012708 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



hierarquia, segundo as orientações técnicas do SUS;  
[...]  
III-A – A destinação de recursos à testagem, ao tratamento,
aos insumos de higiene e aos arranjos locais relacionados
à atuação das equipes de saúde nas instituições de
privação de liberdade, considerados os elevados riscos de
contaminação e letalidade das pessoas privadas de
liberdade e dos servidores públicos lotados nesses locais; 
[...]”  

  

Como se vê, os referidos acréscimos à proposta da relatora buscam

alcançar também os sistemas de justiça penal e socioeducativo, de modo a se preservar a

saúde das pessoas encarceradas e dos profissionais que atuam nesses ambientes,

mitigando a propagação do novo coronavírus, inclusive, para além dos estabelecimentos

prisionais. 

Ante o exposto, DIVIRJO PARCIALMENTE da relatora para sugerir os

acréscimos apontados acima. 

É como voto. 
  

Conselheiro MÁRIO GUERREIRO 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO

 

Considerando que a competência material do CNJ restringe-se à atuação administrativa dos

órgãos integrantes do Poder Judiciário, suas recomendações não podem ter por objeto matéria jurisdicional. Por isso,

penso ser inadequada a edição de recomendação direcionada a magistrados no exercício de sua função típica.

Contudo, não se pode desconhecer a situação excepcional vivenciada não apenas no Brasil,

mas em todo o mundo, com a pandemia da Covid-19. É nesse contexto, de absoluta excepcionalidade sanitária, e

apenas por ele, que não me oponho à recomendação proposta, reconhecendo que traz orientações (e não

determinações) que podem auxiliar os magistrados na condução de processos judiciais que se referem ao direito à

saúde.

Com essas ressalvas, acompanho a relatora.

 

Conselheiro RUBENS CANUTO

  

DECLARAÇÃO DE VOTO 

  

Aprovo a proposta de Recomendação apresentada pela eminente

Conselheira Candice Lavocat Galvão Jobim, acolhendo, todavia, as ressalvas

apontadas pelo eminente Conselheiro Rubens Canuto. 

Com efeito, não se pode perder de vista que o § 5º do art. 102 do RICNJ

atribui força normativa vinculante apenas às Resoluções e Enunciados

Administrativos: 
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“Art. 102. O Plenário poderá, por maioria absoluta, editar atos normativos,

mediante Resoluções, Instruções ou Enunciados Administrativos e, ainda,

Recomendações. 

(...) 

§ 5º As Resoluções e Enunciados Administrativos terão força vinculante

, após sua publicação no Diário da Justiça e no sítio eletrônico do CNJ.” 

(grifei) 

  

Sob esse pálio e, tendo em vista a situação excepcionalíssima de

emergência em saúde pública de importância nacional e internacional decorrente

do novo Coronavírus, julgo oportuno expedir orientações – sem natureza cogente 

– que possam auxiliar os juízes na condução de processos judiciais que versem

sobre o direito à saúde. 

É como voto. 

  
FLÁVIA PESSOA

Conselheira
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Conselho Nacional de Justiça 

 

 
 
EMENTA: ATO NORMATIVO. RECOMENDAÇÃO CNJ. ADOÇÃO DE MEDIDAS
RELATIVAS AO JULGAMENTO DAS AÇÕES QUE VERSEM SOBRE O DIREITO
À SAÚDE. ADOÇÃO DE MEDIDAS DURANTE O PERÍODO EXCEPCIONAL DE
PANDEMIA DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO APROVADA. 

  
  

 
 ACÓRDÃO

O Conselho decidiu: I - por unanimidade, incluir em pauta o presente procedimento, nos termos
do § 1º do artigo 120 do Regimento Interno; II - por maioria, aprovar a recomendação, nos termos
do voto da Relatora. Vencido parcialmente o Conselheiro Mário Guerreiro, que sugeria
acréscimos ao texto. Plenário Virtual, 8 de maio de 2020. Votaram os Excelentíssimos
Conselheiros Dias Toffoli, Humberto Martins, Emmanoel Pereira, Luiz Fernando Tomasi Keppen,
Rubens Canuto, Tânia Regina Silva Reckziegel, Mário Guerreiro, Candice L. Galvão Jobim
(Relatora), Flávia Pessoa, Maria Cristiana Ziouva, Ivana Farina Navarrete Pena, Marcos Vinícius
Jardim Rodrigues, André Godinho, Maria Tereza Uille Gomes e Henrique Ávila.

Conselho Nacional de Justiça 

 
RELATÓRIO

 
                    A EXMA. SRA. CONSELHEIRA CANDICE LAVOCAT GALVÃO JOBIM
(RELATORA):   Trata-se de proposta apresentada para aprovação, pelo Plenário do Conselho
Nacional de Justiça, da Recomendação CNJ, de 05 de maio de 2020, que dispõe, entre outras
providências, sobre a adoção de medidas a serem tomadas pelos magistrados durante o período
excepcional de pandemia da Covid-19.  

A recomendação tem por objetivo orientar os magistrados na condução de
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processos judiciais que tratam sobre o direito à saúde, a fim de garantir os melhores
resultados à sociedade, notadamente durante o período excepcional de pandemia da Covid-
19; 

No atual contexto sanitário, sobressai a necessidade de se estabelecer
parâmetros nacionais para a adoção de medidas administrat ivas e judic iais
relativas a questões que dizem respeito ao direito à saúde. 

É o relatório. 
 

 

Conselho Nacional de Justiça 

 

 
 

VOTO
 
                     A EXMA. SRA. CONSELHEIRA CANDICE LAVOCAT GALVÃO JOBIM
(RELATORA):  Trata-se de proposta de aprovação de Recomendação que dispõe sobre a
adoção de medidas durante o período excepcional de pandemia da Covid-19 no julgamento das
ações que versem sobre o direito à saúde. 

Desde a declaração de emergência em saúde pública de importância

internacional da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, seguida

pela declaração de situação de pandemia pela mesma organização, em 11 de março último,

o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de

assistência à Saúde – Fórum da Saúde, por intermédio do seu Comitê Executivo Nacional,

vem debatendo a elaboração de providências com vistas a orientar os magistrados na

condução de processos judiciais e administrativos que versem sobre o direito à saúde, a fim

de garantir os melhores resultados à sociedade, principalmente durante o período

excepcional de pandemia da Covid-19 

O Comitê Executivo Nacional, que é constituído por magistrados e especialistas

em direito sanitário, realizou reuniões nos últimos dias, onde foi possível extrair diversas

sugestões/orientações de seus integrantes, de modo a traçar um quadro de medidas para

orientar a magistratura brasileira na condução de processos que versem sobre o direito à

saúde durante a pandemia da Covid-19. 

O Ministério da Saúde, por meio da sua Coordenadora de Gestão de

Demandas Judiciais, levou ao conhecimento do Comitê Executivo Nacional as dificuldades

enfrentadas com a pandemia na execução das decisões liminares exaradas pela

magistratura brasileira, notadamente quanto à aplicação de multas e prazos exíguos para o
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cumprimento das decisões. 

Nesse sentido, o Comitê Executivo Nacional entendeu que os recursos

humanos e orçamentários devem ser direcionados à manutenção da vida e da saúde da

população, não devendo ser escoado com multas e decisões judiciais que possam aguardar

passar o período de pandemia. 

Além disso, foi destacado que há procedimentos médicos e cirúrgicos que

poderão ser realizados após esse período emergencial com mais segurança, sem risco de

contaminação ao paciente e em momento em que haja mais leitos de UTI disponíveis. 

Pois bem, a gravidade da situação e a relevância das questões enfrentadas

justificam o detalhamento das medidas ora recomendadas aos magistrados de modo que

reconheçam a essencialidade das medidas tomadas pelos gestores dos serviços de saúde e

priorizem a concentração de recursos financeiros e humanos em prol do controle da

pandemia e da mitigação de seus efeitos, atentando, durante a vigência do estado de

calamidade, para:  i) a manutenção das medidas preventivas de contágio fixadas pelas

autoridades competentes; ii) a destinação de equipamentos de proteção individual (EPI) aos

profissionais dos serviços da saúde; iii) a adoção dos critérios técnicos, e logísticos na oferta

de exames de triagem e confirmatórios da infecção pelo novo coronavírus; iv) a manutenção

dos processos regulatórios de acesso aos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e

equipamentos para o controle e mitigação da pandemia de Covid-19; v) a adoção dos

critérios técnicos, de oferta e logísticos de exames de triagem e confirmatórios da infecção

pelo novo coronavírus, nos termos da orientação firmada pelo SUS; vi) os arranjos locais

sobre a ampliação de vagas de leitos hospitalares, a partir da suspensão de procedimentos

eletivos, inclusive cirúrgicos (cirurgias eletivas), e controle de fluxos de usuários nas

unidades de saúde; 

O ato normativo recomenda que os magistrados  avaliem, com maior

deferência ao gestor da saúde, considerando o disposto na LINDB, durante o período de

vigência do ‘estado de calamidade’ no Brasil: i) as medidas de urgência que tenham pleitos

por vagas hospitalares, incluídas as de terapia intensiva, inclusive como meio de inibir o

agravamento do estado de saúde do requerente; ii) os pedidos de revogação de decretos ou

normativas locais que visem ao controle e à mitigação da pandemia pelo novo coronavírus e

a Covid-19; iii) os pedidos de bloqueio judicial de verbas públicas, de qualquer dos entes

federados, considerando a escassez de recursos; iv) os pleitos que visem ao

descumprimento das normas técnicas do SUS relacionadas à destinação de cadáveres; v) 

os pleitos que visem ao descumprimento de penalidades impostas por regras sanitárias

relativas à pandemia pelo novo coronavírus; vi) os pleitos que tratem de questões relativas

às contratações públicas realizadas para o enfrentamento da pandemia, dentre os quais as

relativas aos preços abusivos de bens e serviços necessários ao enfrentamento. 

Ademais, o ato normativo recomenda, com o fim de conferir estabilidade às

ações das autoridades sanitárias, durante o período de vigência do ‘estado de calamidade’

no Brasil, que os magistrados com competência para o julgamento de ações sobre o direito à

saúde: i) evitem, sempre que possível, as intimações pessoais dirigidas aos gestores da
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Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, do

Distrito Federal e Municipais com a fixação de sanções pessoais, como a pena de prisão; ii)

evitem, sempre que possível, as intimações em prazos exíguos fixados em horas; iii) evitem,

sempre que possível, a imposição de multas processuais; iv) suspendam, quando possível,

as multas processuais do passivo de processos pendentes de respostas do Ministério da

Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, Distrital e Municipais; v) estendam, sempre

que possível, os prazos processuais de ações voltadas à aquisição de medicamentos,

insumos, material médico-hospitalar e a contratação de serviços e procedimentos clínicos e

cirúrgicos não essenciais à garantia da vida ou da integridade física ou que não acarretem

periculum in mora. 

Por fim, a recomendação orienta a todos os juízos com competência sobre o

direito à saúde que seja observado 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. 

À vista desse contexto, e considerando que o Fórum da Saúde, por intermédio

de seu Comitê Executivo Nacional, atua como órgão de proposição de produção e execução

de políticas públicas relativas à judicialização da saúde, nos termos do art. 2º, incisos IV e V,

da Resolução CNJ n. 107/2010, submeto ao Plenário do CNJ minuta de Recomendação,

cujo teor segue em anexo, com o fim de sua aprovação. 

  

É como voto. 

  
 

Candice Lavocat Galvão Jobim
Conselheira

 
 
 

 
 
 
 
                                                     Recomendação nº  XX de XX de maio de 2020.
                                  

Recomenda aos Juízos com competência para o julgamento das
ações que versem sobre o direito à saúde a adoção de medidas
para a garantir os melhores resultados à sociedade durante o
período excepcional de pandemia da Covid-19.

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições

constitucionais, legais e regimentais, e
CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Nacional de Justiça a fiscalização e a

regulamentação do Poder Judiciário e dos atos praticados por seus órgãos (artigo 103-B, §
4o I, II e III, da CF);

CONSIDERANDO a Resolução n. 107/CNJ, de 6 de abril de 2010, que institui o Fórum
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Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à
Saúde;

CONSIDERANDO a Portaria n. 8/CNJ, de 8 de fevereiro de 2016, que cria o Comitê
Organizador do Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento e resolução das
demandas de assistência à Saúde;

CONSIDERANDO a Resolução n. 238/CNJ, de 06 de setembro de 2016, que dispõe
sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais de Comitês
Estaduais da Saúde, bem como a especialização de vara em comarcas com mais de uma
vara de fazenda Pública;

CONSIDERANDO a declaração pública de pandemia em relação ao novo
Coronavírus, de 11 de março de 2020, e a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional, de 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial da Saúde –
OMS;

CONSIDERANDO a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre
medidas para enfrentamento da situação de emergência em saúde pública de importância
internacional decorrente do novo Coronavírus, bem como a Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, pela Portaria n. 188/GM/MS, de 3 de
fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, que declara a
existência de estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo
coronavírus causador da Covid-19;

CONSIDERANDO a Resolução n. 313/CNJ, de 19 de março de 2020, que estabelece,
no âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão Extraordinário, para uniformizar o
funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo
Coronavírus – Covid-19, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial, e a
Resolução n. 314/CNJ, de 20 de abril de 2020, que prorroga em parte o regime instituído
pela Resolução n. 313/CNJ;

CONSIDERANDO a necessidade de orientar os magistrados na condução de
processos judiciais que referem o direito à saúde, a fim de garantir os melhores
resultados, notadamente durante o período excepcional de pandemia da Covid-19;

CONSIDERANDO que o atual cenário impõe que os gestores de saúde priorizem as
ações voltadas à contenção e ao tratamento da Covid-19;

CONSIDERANDO que os recursos humanos e orçamentários devem ser
direcionados à manutenção da vida e da saúde da população;

CONSIDERANDO que toda força de trabalho dos médicos e demais profissionais da
saúde deve estar voltada para os casos de Covid-19 e para os casos em que haja risco
para a integridade física;

CONSIDERANDO que há procedimentos médicos e cirúrgicos que poderão ser
realizados após esse período emergencial com mais segurança, sem risco de
contaminação ao paciente e em momento em que haja mais leitos hospitalares e de UTI
disponíveis,

CONSIDERANDO a independência judicial dos magistrados que têm a autonomia
para avaliar as considerações e características do caso concreto, e

CONSIDERANDO a del iberação do Plenário do CNJ no Ato  0003393-
59.2020.2.00.0000 na 64ª Sessão virtual, realizada de 30 de abril a 8 de maio de 2020,

RESOLVE:
Art. 1º Recomendar a todos os juízos com competência para o julgamento de ações que

versem sobre o direito à saúde que reconheçam a essencialidade das medidas tomadas pelos
gestores dos serviços de saúde e assegurem-lhes as condições mínimas para o enfrentamento
da pandemia de Covid 19, compatibilizando as decisões com a preservação da saúde dos
profissionais da saúde, dos agentes públicos e dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e
da Saúde Suplementar.

Parágrafo único. Os parâmetros para identificar ações essenciais do Poder Executivo
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devem ser obtidos, prioritariamente, nos atos expedidos pelos Centros de Operações de
Emergência Estadual (COE).

Art. 2º Recomendar a todos os juízos com competência para o julgamento de ações que
versem sobre o direito à saúde que priorizem a concentração de recursos financeiros e humanos
em prol do controle da pandemia e mitigação de seus efeitos, atentando, durante a vigência do
estado de calamidade, para, entre outros:

I- A adoção das medidas preventivas de contágio fixadas pela respectiva  autoridade
competente, como: distanciamento social, restrição de aglomeração de pessoas, suspensão de
aulas, organização da Administração e do setor privado para trabalho remoto, e continuidade dos
serviços essenciais, entre outras;

II- A destinação de equipamentos de proteção individual (EPI) aos profissionais dos
serviços de saúde, respeitada a hierarquia, segundo as orientações técnicas do SUS;

III- A adoção dos critérios técnicos e logísticos, na oferta de exames de triagem e
confirmatórios da infecção pelo novo coronavírus, nos termos da orientação firmada pelo SUS;

IV- Os arranjos locais sobre a ampliação de vagas de leitos hospitalares, a partir da
suspensão de procedimentos eletivos, inclusive cirúrgicos (cirurgias eletivas), e controle de fluxos
de usuários nas unidades de saúde;

V- A manutenção dos processos regulatórios de acesso aos leitos de Unidades de Terapia
Intensiva (UTI) e equipamentos para o controle e mitigação da pandemia de Covid 19;

VI – A divisão de competências e regras de cooperação previstas na Resolução 37/2018
da Comissão Intergestores Tripartite do SUS.

Art. 3º Recomendar a todos os juízos com competência para o julgamento sobre o direito à
saúde que avaliem, com maior deferência ao respectivo gestor do SUS, considerando o disposto
na LINDB, durante o período de vigência do ‘estado de calamidade’ no Brasil:
            I- as medidas de urgência que tenham pleitos por vagas hospitalares, incluídas as de
terapia intensiva, inclusive como meio de inibir o agravamento do estado de saúde do requerente;
            II- os pedidos de revogação de decretos ou normativas locais que visem ao controle e à
mitigação da pandemia pelo novo coronavírus e a Covid-19;
            III - os pedidos de bloqueio judicial de verbas públicas, de qualquer dos entes
federados, considerando a escassez de recursos;
            IV- os pleitos que visem ao descumprimento das normas técnicas do SUS relacionadas à
destinação de cadáveres;
            V- os pleitos que visem ao descumprimento de penalidades impostas por regras sanitárias
relativas à pandemia pelo novo coronavírus;
           VI – os pleitos que tratem de questões relativas às contratações públicas realizadas para o
enfrentamento da pandemia, entre os quais as relativas aos preços abusivos de bens e serviços
necessários ao enfrentamento;

 VII – os pleitos que objetivem a suspensão ou anulação de medidas emanadas pelo
Centro de Operações de Emergência Estadual (COE) ou pelos Gabinetes de Crise das unidades
hospitalares.

Art. 4º Recomendar, com a finalidade de conferir estabilidade às ações das autoridades
sanitárias, a todos os juízos com competência para o julgamento de ações sobre o direito à
saúde, que, durante o período de vigência do Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, o
qual declara ‘estado de calamidade’ no Brasil:

I – evitem, sempre que possível, as intimações pessoais dirigidas aos gestores da
Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, do Distrito
Federal e Municipais com a fixação de sanções pessoais, como a pena de prisão;

II – evitem, sempre que possível, as intimações em prazos exíguos fixados em horas;
III – evitem, sempre que possível, a imposição de multas processuais;
IV – suspendam, quando possível, as multas processuais do passivo de processos

pendentes de respostas do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, Distrital e
Municipais;

V- estendam, sempre que possível, os prazos processuais para cumprimento de ordens
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judiciais voltadas à aquisição de medicamentos, insumos, material médico-hospitalar e a
contratação de serviços e procedimentos clínicos e cirúrgicos não essenciais à garantia da
integridade física ou que comprovadamente não caracterizem periculum in mora.

Art. 5º Recomendar a todos os juízos com competência sobre o direito à saúde que seja
observado 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 no cumprimento da decisão.

Art. 6º Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação e permanecerá
aplicável na vigência do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 
 
 

Ministro Dias Toffoli
Presidente 

 
VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE   

   

   

ATO NORMATIVO. RECOMENDAÇÃO. JUÍZOS COM COMPETÊNCIA PARA O

JULGAMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE. MEDIDAS A SEREM

EMPREGADAS DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO

CORONAVÍRUS. SUGESTÃO DE ACRÉSCIMOS RELATIVOS AOS SISTEMAS DE JUSTIÇA

PENAL E SOCIOEDUCATIVO. 

  

 

Trata-se de procedimento de ato normativo que propõe recomendação

aos juízos com competência para o julgamento das ações que versem sobre o direito à

saúde para a adoção de medidas a fim de garantir os melhores resultados à sociedade

durante o período excepcional de pandemia da Covid-19.

A relatora do feito submete ao Plenário deste Conselho a presente

proposta de recomendação, com vistas à fixação de parâmetros nacionais para o

emprego de ações administrativas e judiciais atinentes a questões relacionadas ao direito

à saúde.
 

É o breve relato.
 

Acompanho a relatora na aprovação da recomendação em apreço,

louvando a excelente proposta apresentada e sugerindo apenas os seguintes acréscimos

ao art. 2º, que entendo serem de extrema relevância: 
   

“Art. 2º [...]  
II – A destinação de equipamentos de proteção individual
(EPI) aos profissionais dos serviços de saúde, dos serviços
prisionais e do sistema socioeducativo, respeitada a
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hierarquia, segundo as orientações técnicas do SUS;  
[...]  
III-A – A destinação de recursos à testagem, ao tratamento,
aos insumos de higiene e aos arranjos locais relacionados
à atuação das equipes de saúde nas instituições de
privação de liberdade, considerados os elevados riscos de
contaminação e letalidade das pessoas privadas de
liberdade e dos servidores públicos lotados nesses locais; 
[...]”  

  

Como se vê, os referidos acréscimos à proposta da relatora buscam

alcançar também os sistemas de justiça penal e socioeducativo, de modo a se preservar a

saúde das pessoas encarceradas e dos profissionais que atuam nesses ambientes,

mitigando a propagação do novo coronavírus, inclusive, para além dos estabelecimentos

prisionais. 

Ante o exposto, DIVIRJO PARCIALMENTE da relatora para sugerir os

acréscimos apontados acima. 

É como voto. 
  

Conselheiro MÁRIO GUERREIRO 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO

 

Considerando que a competência material do CNJ restringe-se à atuação administrativa dos

órgãos integrantes do Poder Judiciário, suas recomendações não podem ter por objeto matéria jurisdicional. Por isso,

penso ser inadequada a edição de recomendação direcionada a magistrados no exercício de sua função típica.

Contudo, não se pode desconhecer a situação excepcional vivenciada não apenas no Brasil,

mas em todo o mundo, com a pandemia da Covid-19. É nesse contexto, de absoluta excepcionalidade sanitária, e

apenas por ele, que não me oponho à recomendação proposta, reconhecendo que traz orientações (e não

determinações) que podem auxiliar os magistrados na condução de processos judiciais que se referem ao direito à

saúde.

Com essas ressalvas, acompanho a relatora.

 

Conselheiro RUBENS CANUTO

  

DECLARAÇÃO DE VOTO 

  

Aprovo a proposta de Recomendação apresentada pela eminente

Conselheira Candice Lavocat Galvão Jobim, acolhendo, todavia, as ressalvas

apontadas pelo eminente Conselheiro Rubens Canuto. 

Com efeito, não se pode perder de vista que o § 5º do art. 102 do RICNJ

atribui força normativa vinculante apenas às Resoluções e Enunciados

Administrativos: 
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“Art. 102. O Plenário poderá, por maioria absoluta, editar atos normativos,

mediante Resoluções, Instruções ou Enunciados Administrativos e, ainda,

Recomendações. 

(...) 

§ 5º As Resoluções e Enunciados Administrativos terão força vinculante

, após sua publicação no Diário da Justiça e no sítio eletrônico do CNJ.” 

(grifei) 

  

Sob esse pálio e, tendo em vista a situação excepcionalíssima de

emergência em saúde pública de importância nacional e internacional decorrente

do novo Coronavírus, julgo oportuno expedir orientações – sem natureza cogente 

– que possam auxiliar os juízes na condução de processos judiciais que versem

sobre o direito à saúde. 

É como voto. 

  
FLÁVIA PESSOA

Conselheira
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Conselho Nacional de Justiça 

 
RELATÓRIO

 
                    A EXMA. SRA. CONSELHEIRA CANDICE LAVOCAT GALVÃO JOBIM
(RELATORA):   Trata-se de proposta apresentada para aprovação, pelo Plenário do Conselho
Nacional de Justiça, da Recomendação CNJ, de 05 de maio de 2020, que dispõe, entre outras
providências, sobre a adoção de medidas a serem tomadas pelos magistrados durante o período
excepcional de pandemia da Covid-19.  

A recomendação tem por objetivo orientar os magistrados na condução de
processos judiciais que tratam sobre o direito à saúde, a fim de garantir os melhores
resultados à sociedade, notadamente durante o período excepcional de pandemia da Covid-
19; 

No atual contexto sanitário, sobressai a necessidade de se estabelecer
parâmetros nacionais para a adoção de medidas administrat ivas e judic iais
relativas a questões que dizem respeito ao direito à saúde. 

É o relatório. 
 

Autos: ATO NORMATIVO - 0003393-59.2020.2.00.0000
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Conselho Nacional de Justiça 

 

 
 

VOTO
 
                     A EXMA. SRA. CONSELHEIRA CANDICE LAVOCAT GALVÃO JOBIM
(RELATORA):  Trata-se de proposta de aprovação de Recomendação que dispõe sobre a
adoção de medidas durante o período excepcional de pandemia da Covid-19 no julgamento das
ações que versem sobre o direito à saúde. 

Desde a declaração de emergência em saúde pública de importância

internacional da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, seguida

pela declaração de situação de pandemia pela mesma organização, em 11 de março último,

o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de

assistência à Saúde – Fórum da Saúde, por intermédio do seu Comitê Executivo Nacional,

vem debatendo a elaboração de providências com vistas a orientar os magistrados na

condução de processos judiciais e administrativos que versem sobre o direito à saúde, a fim

de garantir os melhores resultados à sociedade, principalmente durante o período

excepcional de pandemia da Covid-19 

O Comitê Executivo Nacional, que é constituído por magistrados e especialistas

em direito sanitário, realizou reuniões nos últimos dias, onde foi possível extrair diversas

sugestões/orientações de seus integrantes, de modo a traçar um quadro de medidas para

orientar a magistratura brasileira na condução de processos que versem sobre o direito à

saúde durante a pandemia da Covid-19. 

O Ministério da Saúde, por meio da sua Coordenadora de Gestão de

Demandas Judiciais, levou ao conhecimento do Comitê Executivo Nacional as dificuldades

enfrentadas com a pandemia na execução das decisões liminares exaradas pela

magistratura brasileira, notadamente quanto à aplicação de multas e prazos exíguos para o

cumprimento das decisões. 

Nesse sentido, o Comitê Executivo Nacional entendeu que os recursos

humanos e orçamentários devem ser direcionados à manutenção da vida e da saúde da

população, não devendo ser escoado com multas e decisões judiciais que possam aguardar

passar o período de pandemia. 

Além disso, foi destacado que há procedimentos médicos e cirúrgicos que
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poderão ser realizados após esse período emergencial com mais segurança, sem risco de

contaminação ao paciente e em momento em que haja mais leitos de UTI disponíveis. 

Pois bem, a gravidade da situação e a relevância das questões enfrentadas

justificam o detalhamento das medidas ora recomendadas aos magistrados de modo que

reconheçam a essencialidade das medidas tomadas pelos gestores dos serviços de saúde e

priorizem a concentração de recursos financeiros e humanos em prol do controle da

pandemia e da mitigação de seus efeitos, atentando, durante a vigência do estado de

calamidade, para:  i) a manutenção das medidas preventivas de contágio fixadas pelas

autoridades competentes; ii) a destinação de equipamentos de proteção individual (EPI) aos

profissionais dos serviços da saúde; iii) a adoção dos critérios técnicos, e logísticos na oferta

de exames de triagem e confirmatórios da infecção pelo novo coronavírus; iv) a manutenção

dos processos regulatórios de acesso aos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e

equipamentos para o controle e mitigação da pandemia de Covid-19; v) a adoção dos

critérios técnicos, de oferta e logísticos de exames de triagem e confirmatórios da infecção

pelo novo coronavírus, nos termos da orientação firmada pelo SUS; vi) os arranjos locais

sobre a ampliação de vagas de leitos hospitalares, a partir da suspensão de procedimentos

eletivos, inclusive cirúrgicos (cirurgias eletivas), e controle de fluxos de usuários nas

unidades de saúde; 

O ato normativo recomenda que os magistrados  avaliem, com maior

deferência ao gestor da saúde, considerando o disposto na LINDB, durante o período de

vigência do ‘estado de calamidade’ no Brasil: i) as medidas de urgência que tenham pleitos

por vagas hospitalares, incluídas as de terapia intensiva, inclusive como meio de inibir o

agravamento do estado de saúde do requerente; ii) os pedidos de revogação de decretos ou

normativas locais que visem ao controle e à mitigação da pandemia pelo novo coronavírus e

a Covid-19; iii) os pedidos de bloqueio judicial de verbas públicas, de qualquer dos entes

federados, considerando a escassez de recursos; iv) os pleitos que visem ao

descumprimento das normas técnicas do SUS relacionadas à destinação de cadáveres; v) 

os pleitos que visem ao descumprimento de penalidades impostas por regras sanitárias

relativas à pandemia pelo novo coronavírus; vi) os pleitos que tratem de questões relativas

às contratações públicas realizadas para o enfrentamento da pandemia, dentre os quais as

relativas aos preços abusivos de bens e serviços necessários ao enfrentamento. 

Ademais, o ato normativo recomenda, com o fim de conferir estabilidade às

ações das autoridades sanitárias, durante o período de vigência do ‘estado de calamidade’

no Brasil, que os magistrados com competência para o julgamento de ações sobre o direito à

saúde: i) evitem, sempre que possível, as intimações pessoais dirigidas aos gestores da

Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, do

Distrito Federal e Municipais com a fixação de sanções pessoais, como a pena de prisão; ii)

evitem, sempre que possível, as intimações em prazos exíguos fixados em horas; iii) evitem,

sempre que possível, a imposição de multas processuais; iv) suspendam, quando possível,

as multas processuais do passivo de processos pendentes de respostas do Ministério da

Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, Distrital e Municipais; v) estendam, sempre
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que possível, os prazos processuais de ações voltadas à aquisição de medicamentos,

insumos, material médico-hospitalar e a contratação de serviços e procedimentos clínicos e

cirúrgicos não essenciais à garantia da vida ou da integridade física ou que não acarretem

periculum in mora. 

Por fim, a recomendação orienta a todos os juízos com competência sobre o

direito à saúde que seja observado 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. 

À vista desse contexto, e considerando que o Fórum da Saúde, por intermédio

de seu Comitê Executivo Nacional, atua como órgão de proposição de produção e execução

de políticas públicas relativas à judicialização da saúde, nos termos do art. 2º, incisos IV e V,

da Resolução CNJ n. 107/2010, submeto ao Plenário do CNJ minuta de Recomendação,

cujo teor segue em anexo, com o fim de sua aprovação. 

  

É como voto. 

  
 

Candice Lavocat Galvão Jobim
Conselheira

 
 
 

 
 
 
 
                                                     Recomendação nº  XX de XX de maio de 2020.
                                  

Recomenda aos Juízos com competência para o julgamento das
ações que versem sobre o direito à saúde a adoção de medidas
para a garantir os melhores resultados à sociedade durante o
período excepcional de pandemia da Covid-19.

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições

constitucionais, legais e regimentais, e
CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Nacional de Justiça a fiscalização e a

regulamentação do Poder Judiciário e dos atos praticados por seus órgãos (artigo 103-B, §
4o I, II e III, da CF);

CONSIDERANDO a Resolução n. 107/CNJ, de 6 de abril de 2010, que institui o Fórum
Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à
Saúde;

CONSIDERANDO a Portaria n. 8/CNJ, de 8 de fevereiro de 2016, que cria o Comitê
Organizador do Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento e resolução das
demandas de assistência à Saúde;

CONSIDERANDO a Resolução n. 238/CNJ, de 06 de setembro de 2016, que dispõe
sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais de Comitês
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Estaduais da Saúde, bem como a especialização de vara em comarcas com mais de uma
vara de fazenda Pública;

CONSIDERANDO a declaração pública de pandemia em relação ao novo
Coronavírus, de 11 de março de 2020, e a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional, de 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial da Saúde –
OMS;

CONSIDERANDO a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre
medidas para enfrentamento da situação de emergência em saúde pública de importância
internacional decorrente do novo Coronavírus, bem como a Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, pela Portaria n. 188/GM/MS, de 3 de
fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, que declara a
existência de estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo
coronavírus causador da Covid-19;

CONSIDERANDO a Resolução n. 313/CNJ, de 19 de março de 2020, que estabelece,
no âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão Extraordinário, para uniformizar o
funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo
Coronavírus – Covid-19, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial, e a
Resolução n. 314/CNJ, de 20 de abril de 2020, que prorroga em parte o regime instituído
pela Resolução n. 313/CNJ;

CONSIDERANDO a necessidade de orientar os magistrados na condução de
processos judiciais que referem o direito à saúde, a fim de garantir os melhores
resultados, notadamente durante o período excepcional de pandemia da Covid-19;

CONSIDERANDO que o atual cenário impõe que os gestores de saúde priorizem as
ações voltadas à contenção e ao tratamento da Covid-19;

CONSIDERANDO que os recursos humanos e orçamentários devem ser
direcionados à manutenção da vida e da saúde da população;

CONSIDERANDO que toda força de trabalho dos médicos e demais profissionais da
saúde deve estar voltada para os casos de Covid-19 e para os casos em que haja risco
para a integridade física;

CONSIDERANDO que há procedimentos médicos e cirúrgicos que poderão ser
realizados após esse período emergencial com mais segurança, sem risco de
contaminação ao paciente e em momento em que haja mais leitos hospitalares e de UTI
disponíveis,

CONSIDERANDO a independência judicial dos magistrados que têm a autonomia
para avaliar as considerações e características do caso concreto, e

CONSIDERANDO a del iberação do Plenário do CNJ no Ato  0003393-
59.2020.2.00.0000 na 64ª Sessão virtual, realizada de 30 de abril a 8 de maio de 2020,

RESOLVE:
Art. 1º Recomendar a todos os juízos com competência para o julgamento de ações que

versem sobre o direito à saúde que reconheçam a essencialidade das medidas tomadas pelos
gestores dos serviços de saúde e assegurem-lhes as condições mínimas para o enfrentamento
da pandemia de Covid 19, compatibilizando as decisões com a preservação da saúde dos
profissionais da saúde, dos agentes públicos e dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e
da Saúde Suplementar.

Parágrafo único. Os parâmetros para identificar ações essenciais do Poder Executivo
devem ser obtidos, prioritariamente, nos atos expedidos pelos Centros de Operações de
Emergência Estadual (COE).

Art. 2º Recomendar a todos os juízos com competência para o julgamento de ações que
versem sobre o direito à saúde que priorizem a concentração de recursos financeiros e humanos
em prol do controle da pandemia e mitigação de seus efeitos, atentando, durante a vigência do
estado de calamidade, para, entre outros:

I- A adoção das medidas preventivas de contágio fixadas pela respectiva  autoridade
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competente, como: distanciamento social, restrição de aglomeração de pessoas, suspensão de
aulas, organização da Administração e do setor privado para trabalho remoto, e continuidade dos
serviços essenciais, entre outras;

II- A destinação de equipamentos de proteção individual (EPI) aos profissionais dos
serviços de saúde, respeitada a hierarquia, segundo as orientações técnicas do SUS;

III- A adoção dos critérios técnicos e logísticos, na oferta de exames de triagem e
confirmatórios da infecção pelo novo coronavírus, nos termos da orientação firmada pelo SUS;

IV- Os arranjos locais sobre a ampliação de vagas de leitos hospitalares, a partir da
suspensão de procedimentos eletivos, inclusive cirúrgicos (cirurgias eletivas), e controle de fluxos
de usuários nas unidades de saúde;

V- A manutenção dos processos regulatórios de acesso aos leitos de Unidades de Terapia
Intensiva (UTI) e equipamentos para o controle e mitigação da pandemia de Covid 19;

VI – A divisão de competências e regras de cooperação previstas na Resolução 37/2018
da Comissão Intergestores Tripartite do SUS.

Art. 3º Recomendar a todos os juízos com competência para o julgamento sobre o direito à
saúde que avaliem, com maior deferência ao respectivo gestor do SUS, considerando o disposto
na LINDB, durante o período de vigência do ‘estado de calamidade’ no Brasil:
            I- as medidas de urgência que tenham pleitos por vagas hospitalares, incluídas as de
terapia intensiva, inclusive como meio de inibir o agravamento do estado de saúde do requerente;
            II- os pedidos de revogação de decretos ou normativas locais que visem ao controle e à
mitigação da pandemia pelo novo coronavírus e a Covid-19;
            III - os pedidos de bloqueio judicial de verbas públicas, de qualquer dos entes
federados, considerando a escassez de recursos;
            IV- os pleitos que visem ao descumprimento das normas técnicas do SUS relacionadas à
destinação de cadáveres;
            V- os pleitos que visem ao descumprimento de penalidades impostas por regras sanitárias
relativas à pandemia pelo novo coronavírus;
           VI – os pleitos que tratem de questões relativas às contratações públicas realizadas para o
enfrentamento da pandemia, entre os quais as relativas aos preços abusivos de bens e serviços
necessários ao enfrentamento;

 VII – os pleitos que objetivem a suspensão ou anulação de medidas emanadas pelo
Centro de Operações de Emergência Estadual (COE) ou pelos Gabinetes de Crise das unidades
hospitalares.

Art. 4º Recomendar, com a finalidade de conferir estabilidade às ações das autoridades
sanitárias, a todos os juízos com competência para o julgamento de ações sobre o direito à
saúde, que, durante o período de vigência do Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, o
qual declara ‘estado de calamidade’ no Brasil:

I – evitem, sempre que possível, as intimações pessoais dirigidas aos gestores da
Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, do Distrito
Federal e Municipais com a fixação de sanções pessoais, como a pena de prisão;

II – evitem, sempre que possível, as intimações em prazos exíguos fixados em horas;
III – evitem, sempre que possível, a imposição de multas processuais;
IV – suspendam, quando possível, as multas processuais do passivo de processos

pendentes de respostas do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, Distrital e
Municipais;

V- estendam, sempre que possível, os prazos processuais para cumprimento de ordens
judiciais voltadas à aquisição de medicamentos, insumos, material médico-hospitalar e a
contratação de serviços e procedimentos clínicos e cirúrgicos não essenciais à garantia da
integridade física ou que comprovadamente não caracterizem periculum in mora.

Art. 5º Recomendar a todos os juízos com competência sobre o direito à saúde que seja
observado 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 no cumprimento da decisão.
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Art. 6º Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação e permanecerá
aplicável na vigência do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 
 
 

Ministro Dias Toffoli
Presidente 

 

Nº Processo PROAD: 202005000225185

Assinado digitalmente por: OSVANIA MARIA FREITAS DE MENEZES, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 15/05/2020 às 20:33.
Para validar este documento informe o código 311015012708 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



 

 

Conselho Nacional de Justiça 

 

 
 
EMENTA: ATO NORMATIVO. RECOMENDAÇÃO CNJ. ADOÇÃO DE MEDIDAS
RELATIVAS AO JULGAMENTO DAS AÇÕES QUE VERSEM SOBRE O DIREITO
À SAÚDE. ADOÇÃO DE MEDIDAS DURANTE O PERÍODO EXCEPCIONAL DE
PANDEMIA DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO APROVADA. 

  
  

 

Autos: ATO NORMATIVO - 0003393-59.2020.2.00.0000
Requerente: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ
Requerido: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

Nº Processo PROAD: 202005000225185

Assinado digitalmente por: OSVANIA MARIA FREITAS DE MENEZES, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 15/05/2020 às 20:33.
Para validar este documento informe o código 311015012708 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
64ª Sessão Virtual

ATO NORMATIVO - 0003393-59.2020.2.00.0000

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CERTIFICO que o PLENÁRIO VIRTUAL, ao apreciar o processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
"O Conselho decidiu:
I - por unanimidade, incluir em pauta o presente procedimento, nos termos do § 1º do artigo 120
do Regimento Interno;
II - por maioria, aprovar a recomendação, nos termos do voto da Relatora. Vencido parcialmente
o Conselheiro Mário Guerreiro, que sugeria acréscimos ao texto. Plenário Virtual, 8 de maio de
2020."
Votaram os Excelentíssimos Conselheiros Dias Toffoli, Humberto Martins, Emmanoel Pereira,
Luiz Fernando Tomasi Keppen, Rubens Canuto, Tânia Regina Silva Reckziegel, Mário Guerreiro,
Candice L. Galvão Jobim (Relatora), Flávia Pessoa, Maria Cristiana Ziouva, Ivana Farina
Navarrete Pena, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, André Godinho, Maria Tereza Uille Gomes e
Henrique Ávila. 
Brasília, 8 de maio de 2020.

MARIANA SILVA CAMPOS DUTRA
Secretária Processual

Relatora:  CONSELHEIRA CANDICE L. GALVÃO JOBIM
Requerente: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ
Requerido: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ
Terceiros: Não encontrado

Nº Processo PROAD: 202005000225185

Assinado digitalmente por: OSVANIA MARIA FREITAS DE MENEZES, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 15/05/2020 às 20:33.
Para validar este documento informe o código 311015012708 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



 

Procedimento instaurado em cumprimento ao despacho anexo.
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CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
SAF SUL Quadra 2 Lotes 5/6 Blocos E e F - CEP 70070-600 - Brasília - DF

www.cnj.jus.br

DESPACHO

Vistos.

Trata-se de Minuta de Recomendação que dispõe e a adoção de medidas para a garantir
os melhores resultados à sociedade durante o período excepcional de pandemia da Covid-19, pelos juízos
com competência para o julgamento das ações que versem sobre o direito à saúde.

Com fulcro no inciso XIII  do artigo 6º e § 1°  do artigo 102 do RICNJ,  autue-se
procedimento ATO NORMATIVO, distribuindo-se ao Gabinete da Conselheira Candice Lavocat.

À Secretaria Processual para providências.

Desembargador CARLOS VIEIRA VON ADAMEK
Secretário-Geral

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VIEIRA VON ADAMEK , SECRETÁRIO
GERAL - SECRETARIA-GERAL, em 05/05/2020, às 16:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do CNJ informando o código verificador
0876178 e o código CRC E6FB6AA5.

04277/2020 0876178v6

SEI/CNJ - 0876178 - Despacho https://www.cnj.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...
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