
 

 

Chamadas de Artigos para Publicação sobre Judicialização 
da Saúde nos Municípios e Experiências Exitosas 

 

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS 

convida gestores, operadores do direito e técnicos das secretarias municipais 

de saúde e demais gestores e trabalhadores do SUS, pesquisadores, atores do 

sistema de justiça e demais interessados a submeterem resumos de artigo sobre 

judicialização da saúde nos municípios para publicação que será lançada em 

2021.   

Os resumos serão avaliados por uma comissão julgadora e os autores dos 

trabalhos selecionados serão convidados a escrever artigo completo inédito 

para compor um livro sobre a Judicialização da Saúde nos Municípios a ser 

publicado pela CONASEMS. 

A publicação, que terá ampla divulgação pelo Conasems, contará com a 

coordenação do Prof. Daniel Wang. Serão aceitos resumos nas seguintes áreas 

temáticas: 

I) Teses jurídicas: discussão de teses jurídicas a partir da doutrina e 

jurisprudência relativas ao direito à saúde que abordem a temática 

da judicialização da saúde nos municípios; 

II) Diagnóstico da judicialização nos municípios: abordagem do 

perfil da judicialização, impactos por ela causados, dentre outros; 

III) Experiências no enfrentamento da judicialização: 

experiências relativas ao desenvolvimento de sistemas para 

produção de dados, melhoria nos processos para avaliações de 

pedidos administrativos e judiciais, iniciativas de diálogo e 

colaboração entre gestores de saúde e atores do sistema de Justiça, 

formação e treinamento de recursos humanos, entre outros; 

IV) Questões federativas: diálogo e colaboração entre municípios, 

estados e União; disputas relativas ao cumprimento de decisões ou 

outras questões relacionadas à judicialização;  

V) Judicialização na pandemia de COVID-19: relatos sobre o 

perfil da judicialização durante a pandemia, dentre outros.  

 



 

 

Os trabalhos selecionados serão produzidos segundo diretrizes a serem 

divulgadas após a seleção, sendo que os direitos autorais e de reprodução 

deverão ser cedidos, sem custo, ao Conasems, que divulgará a publicação 

gratuitamente e com acesso irrestrito ao público em geral. 

Data limite de submissão Resumo: 18 de janeiro de 2021  

Aceite para apresentação do artigo: será enviada para autores (as) dos 

trabalhos selecionados até o dia 05 de fevereiro de 2021  

Prazo para envio do artigo finalizado: 31 de março de 2021 

Data de publicação estimada: julho de 2021 

  

REGRAS PARA APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS 

Fonte: Arial 12  

Espaçamento: 1,15 

Margens: Esquerda e direita: 3cm / superior e inferior:  2,5cm 

Extensão Máxima: até 600 palavras  

Deve conter: O resumo deve apresentar proposta de título do artigo, a área 

temática que será abordada, a delimitação do escopo do artigo e a metodologia a 

ser utilizada. 

Autoria: Identificação do(s) autor(es) contendo: i. nome e sobrenome do(s) 

autor(es); ii. formação; iii. ocupação profissional no momento; iv. Instituição a 

que pertence; v. link de currículo na plataforma lattes se tiver; v. e-mail para 

contato. 

 

O resumo deverá ser enviado, conforme prazo proposto, para o seguinte endereço 

eletrônico: livrojudicializacao@conasems.org.br. Em caso de dúvidas, entre em 

contato pelo referido e-mail.  
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