
I. O que é o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário NAT– JUS/CE?

O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário se originou a partir das Recomendações

nº  31/2010 e  36/2011 do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  as  quais  recomendam  que  os

Tribunais de Justiça Estaduais e Tribunais Regionais Federais celebrem convênios para fins

de assistência técnica aos magistrados nas demandas que envolvam assistência à saúde.

Seguindo tal  orientação,  foi  implementado,  no âmbito do Estado do Ceará,  o

Núcleo de  Assistência  Técnica  ao  Judiciário,  através  o  Termo de Cooperação  Técnica  nº

07/2016, firmado pelo Tribunal de Justiça do Ceará, o Hospital Universitário Walter Cantídio,

o Estado do Ceará e o Município de Fortaleza, em 11 de novembro de 2016.

O  NAT-JUS/CE  tem  como  objetivo  o  atendimento  às  solicitações  de

esclarecimentos  em  ações  judiciais  que  envolvam  prestação  de  assistência  à  saúde  no

Sistema Único de Saúde – SUS. 

II. Quem pode consultar?

a) Magistrados das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza;

b) Magistrados dos Juizados da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza;

c) Magistrados da Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza; e

d) Desembargadores das Câmaras Cíveis de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará.

III. Como consultar?

Para consultar o NAT-JUS/CE o magistrado enviará, de seu e-mail funcional do

TJCE, uma solicitação para o e-mail: 

 nat.ceara@tjce.jus.br

Contato: (85) 98529-2925/996545559 (Yury Trindade)
 (85) 99689-0669 (Maria Andreína) 

e-mail:  nat.ceara@tjce.jus.br

http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/recomendacao/recomendacao_31_30032010_22102012173049.pdf
mailto:nat.ceara@tjce.jus.br
http://www.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2016/12/Termo-Coopera%C3%A7%C3%A3o-T%C3%A9cnica-n%C2%BA-07-20161.-ASSINADO.pdf
http://www.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2016/12/Termo-Coopera%C3%A7%C3%A3o-T%C3%A9cnica-n%C2%BA-07-20161.-ASSINADO.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/programas/forumdasaude/recomendacao_n36_12julho2011.pdf


Na solicitação o magistrado deverá fazer seus questionamentos de forma clara e

objetiva, anexando  TODOS os documentos médicos que envolvem o caso (Laudo Médico,

Exames e Relatório Médico).

IV. Qual o prazo para resposta?

O prazo de resposta do NAT-JUS/CE é de 05 (cinco) dias úteis, conforme Cláusula

4.1. do TCT nº 07/2016.

Ilustração do e-mail de consulta:

Contato: (85) 98529-2925/996545559 (Yury Trindade)
 (85) 99689-0669 (Maria Andreína) 

e-mail:  nat.ceara@tjce.jus.br

http://www.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2016/12/Termo-Coopera%C3%A7%C3%A3o-T%C3%A9cnica-n%C2%BA-07-20161.-ASSINADO.pdf

