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Campo Grande/MS, 24 de setembro de 2019.

Excelentíssimo Conselheiro,

Considerando a Carta de Apresentação do Projeto de Pesquisa "Estudo
de viabilidade do uso de técnicas de detalhamento acadêmico para magistrados e
operadores do direito sobre medicina baseada em evidências e as políticas de saúde
adotadas no Brasil", coordenado pelo Professor Dr. Augusto Afonso Guerra Júnior, da
Universidade Federal de Minas Gerais, recebida em 18/09/2019, informo que o Comitê
Estadual do Fórum Judiciário para a Saúde de Mato Grosso do Sul está a disposição para
acompanhar na visita aos Magistrados envolvidos
• icialização da saúde.
Sem mais para o moment , aprs eito a oportunidade para reiterar
protestos de elevada estima e conside
Atenciosament

DesembaW^I0 STÁBILE
Coordenador do Comitê Es dual do Fórum do Judiciário para a Saúde
Coordenado do Núcleo de Apoio Técnico -NAT Jus

Excelentíssimo Senhor
Dr. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR
Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Brasília - Distrito Federal
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Carta de Apresentação de Projeto de Pesquisa.
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Senhores e Senhoras Coordenadores dos Comitês Estaduais/Distrital de Saúde,
De ordem do Conselheiro Arnaldo Hossepian Júnior, segue anexa a Carta de Apresentação do Projeto de
Pesquisa, para conhecimento e providências necessárias, na qual o Professor Dr. Augusto Afonso Guerra
Júnior (a quem copio), Coordenador do Centro Colaborador do SUS para Avaliação de Tecnologias &
Excelência em Saúde — CCATES, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e participante do Comitê
Executivo do Estado de Minas Gerais para Demandas Judiciais em Saúde fomentado pelo Conselho Nacional
de Justiça — CNJ, está desenvolvendo o "Estudo de viabilidade do uso de técnicas de detalhamento
acadêmico para magistrados e operadores do direito sobre medicina baseada em evidências e as políticas
de saúde adotadas no Brasil".
O projeto tem como objetivo promover visitas de acadêmicos para ouvir os magistrados envolvidos na
judicialização em saúde e promover o diálogo entre os operadores do direito e gestores do SUS no que
tange aos conceitos da medicina baseada em evidências e políticas de saúde adotadas no Brasil.
Atenciosamente,
Márcio Diniz
Assessor-Chefe
Gabinete do Conselheiro Arnaldo Hossepian
(61) 2326-4568
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CARTA
Brasília/DF, 18 de setembro de 2019.
CARTA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
"Estudo de viabilidade do uso de técnicas de detalhamento acadêmico para magistrados e operadores do
direito sobre medicina baseada em evidências e as políticas de saúde adotadas no Brasil".
Excelentíssimo(a) Sr(a). Magistrado (a) Coordenador do Comitê Estadual do Fórum da Saúde

Com meus cordiais cumprimentos, apresento a Vossa Excelência o Prof. Dr. Augusto Afonso Guerra
Júnior, Coordenador do Centro Colaborador do SUS para Avaliação de Tecnologias & Excelência em Saúde
— CCATES, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e participante do Comitê Executivo do
Estado de Minas Gerais para Demandas Judiciais em Saúde fomentado pelo Conselho Nacional de Justiça —
CNJ, que está desenvolvendo o "Estudo de viabilidade do uso de técnicas de detalhamento acadêmico para
magistrados e operadores do direito sobre medicina baseada em evidências e as políticas de saúde adotadas
no Brasil".
Este estudo é fruto de parceria institucional entre o Comitê Executivo do Estado de Minas Gerais para
Demandas Judiciais em Saúde-CNJ e o Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação
em Saúde do Ministério da Saúde (DGITIS/SCTIE/MS). O projeto tem como objetivo promover visitas de
acadêmicos para ouvir os magistrados envolvidos na judicialização em saúde e promover o diálogo entre os
operadores do direito e gestores do SUS no que tange aos conceitos da medicina baseada em evidências e
políticas de saúde adotadas no Brasil.
Considerando o enfoque acima mencionado, que guarda relação com as atividades desenvolvidas pelo
Comitê coordenado por Vossa Excelência, peço que examine a possibilidade de dar apoio ao Professor
Guerra na a roxima ão com os Magistrados ue serão visitados, para que o trabalho possa trazer bons
resultados. Desde já, disponibilizo o e-mail do Professor Guerra para eventual troca de mensagem augustoguerramg@gmail.com.
Cordialmente,
Arnaldo Hossepian Junior
Conselheiro Supervisor do Comitê do Forum da Saúde
Conselho Nacional de Justiça
Documento assinado eletronicamente por ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR,
CONSELHEIRO - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, em 18/09/2019, às 14:45, conforme
art. 10, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do CNJ informando o código verificador
0741053 e o código CRC EC62E20C.

