
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

 

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO ESTADUAL DO 

FÓRUM NACIONAL DE SAÚDE DO CNJ 

 

 

Aos dias 04 (quatro) do mês de junho do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 14h30, em 

sala virtual disponibilizada na plataforma LifeSize, no endereço eletrônico 

<https://guest.lifesize.com/2215646>, presentes o Desembargador Mário Augusto 

Albiani Alves Júnior; o Juiz de Direito, Dr. Sadraque Oliveira Rios; o Juiz de Direito, 

Dr. Henrique César de Paiva Laraia; a Juíza de Direito, Dra. Nemora de Lima Janssen; a 

Juíza de Direito, Dra. Laura Scalldaferri Pessoa; o Juiz de Direito, Dr. Roberto Freitas; 

o Juiz de Direito, Dr. Rodrigo Bonatti; o Promotor de Justiça, Dr. Rogério Luis Gomes 

de Queiroz; o Procurador da República, Dr. Fábio Conrado Loula; a Procuradora do 

Estado da Bahia, Dra. Maria Olívia Teixeira de Almeida; o Procurador do Município do 

Salvador, Dr. Wilson Chaves de França; a Juíza Federal do Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região, Dra. Gabriela Macedo; a Superintendente da SulAmérica Saúde, 

Dra. Marileide Carvalho, bem como a representante, Dra. Pamela Piton; o Defensor 

Público, Dr. Virdalio de Senna; a representante da SESAB, Dra. Mônica Lima; os 

representantes da Secretaria de Saúde do Município do Salvador, Dra. Zaira Melo, Dr. 

Bruno Matos e Dra. Daniela Alcantara, a representante da OAB-BA, Dra. Itana Santos 

Araujo Viana; o representante do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Juraci Manoel de 

Carvalho. Aberta a reunião pelo eminente Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior foi 

dito que o tema é de interesse de todos e se refere a algumas notas técnicas e 

recomendações editadas pelo CNJ com o objetivo de orientar e sugerir determinadas 

práticas para gestores de saúde e magistrados. Afirmou que o Dr. Sadraque Rios fará 

uma exposição sobre as notas técnicas dirigidas aos gestores de saúde municipais e 

estaduais, bem como sobre as recomendações, que são orientações dadas aos 

magistrados e que efetivamente ajudam no encaminhamento das demandas de saúde 

neste momento de pandemia. No que se refere às demandas envolvendo regulação que 

vêm chegando ao Poder Judiciário, há a necessidade de se promover uma deliberação 

para garantir ao magistrado o acesso à lista de regulação, uma vez que não há no 

momento uma preocupação quanto a isso. O segundo ponto destacado diz respeito a 

saber os critérios claros para a regulação relacionada à COVID-19. Questiona se a 

gestão dos leitos para COVID-19 está sendo feita em conjunto entre o Estado da Bahia e 

o Município de Salvador. Aponta que ao que parece hoje não temos uma regulação 

única que dê maior transparência. Destaca a importância do diálogo interinstitucional do 

Comitê Estadual de Saúde para resolver problemas relacionados à judicialização da 

saúde e também para aperfeiçoamento do sistema. Quando se fala em transparência, não 

se está dizendo que as gestões municipais e estadual estão agindo com falta de 

transparência, mas sim que ela pode ser melhorada. Entende que a intenção seja ter uma 

informação que ajude os magistrados no julgamento das questões jurídicas que versem 

sobre a saúde para que não haja o impacto na política pública de saúde. Pelo Dr. 

Sadraque Oliveira Rios foi dito que será exposta uma síntese dos temas e 

posteriormente haverá a manifestação das Secretarias de Saúde. Com relação à nota 
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técnica n. 24/2020, editada pelo CNJ, afirma que existe sim a possibilidade do CNJ 

editar notas técnicas de ofício ou mediante provocação a respeito de temas relacionados 

a políticas públicas ou a temas relacionados ao Poder Judiciário. A nota técnica foi 

elaborada por diversas instituições ligadas à temática da saúde, a exemplo de sindicatos, 

representantes dos planos de saúde, CNMP e pesquisadores. Esta NT é destinada ao 

Poder Executivo e PGR, tendo como foco específico sugerir medidas para prevenção da 

judicialização da saúde no contexto da pandemia. A equipe elaboradora utilizou como 

premissa o reconhecimento do consumo rápido dos recursos hospitalares, notadamente 

em relação aos leitos de terapia intensiva. A NT reconhece a existência de uma 

variedade de natureza jurídica das unidades hospitalares onde estão inseridos estes 

leitos. A proposta é de criação de um modelo negociado para se chegar a um modelo de 

governabilidade que permita a necessária coordenação do serviço pela autoridade 

encarregada pela gestão estratégica local. Destacou a existência de dois níveis neste 

modelo, um inicial e outro intermediário. O nível inicial tem por fundamento a 

expansão da capacidade pública hospitalar existente com foco em três princípios: a 

expansão do espaço, o controle e adequação de equipamentos, e a redistribuição e 

reforço das equipes. No que se refere ao nível intermediário, este tem por fundamento a 

expansão da capacidade pública hospitalar após o esgotamento da utilização do parque 

já existente, lançando-se mão de estruturas temporárias ou principalmente de leitos não 

contratados pelo SUS. A NT técnica prevê ainda um modelo de governança calcado na 

criação de um gabinete específico de crise, formado por órgãos de controle da 

Administração Pública, a exemplo dos Ministérios Públicos e Tribunais de Contas. Os 

Centros de Operações de Emergência, por sua vez, devem ter todos os recursos 

necessários para resposta inicial das demandas, racionalizando e monitorando os planos 

de contingência dos hospitais de referência, sendo ainda crucial que durante a crise a 

gestão da rede de serviços seja única, envolvendo o Estado e os Municípios, devendo 

estes serem organizados por Macrorregião, permitindo a distribuição equânime da 

responsabilidade entre os gestores. No âmbito da recomendação n. 66/2020, cujo 

publico alvo são magistrados com atribuição em saúde, esta tem como sugestão o 

reconhecimento da essencialidade das medidas tomadas pelos gestores no 

enfrentamento da COVID-19, priorizando a concentração de recursos financeiros e 

humanos em prol do controle da pandemia e mitigação de seus efeitos. Aponta a 

necessidade de avaliar, com maior deferência ao gestor do SUS, medidas de urgência 

que tenham por objeto pleitos por vagas hospitalares, pedidos de revogação de decretos 

ou normativas locais que visem ao controle e à mitigação da pandemia, bem como de 

pleitos de bloqueios de verbas públicas e de imposição de penalidades por 

descumprimento. Neste contexto, a Recomendação sugere evitar intimações pessoais 

dirigidas a gestores de saúde com sanções pessoais, devendo ainda estender os prazos 

processuais para cumprimento de ordens judiciais não essenciais à garantia da 

integridade física ou que comprovadamente não caracterizem periculum in mora. Pela 

Dra. Mônica foi dito que há a existência do COE, Centro de Operações de Emergências 

estadual, com leitos ativos e estruturação cujas informações constam no site da SESAB 

juntamente com plano de contingência, manejo de corpos, dentre outras. A respeito do 

modelo negociado estamos fazendo diversas ações, como aquisições de EPIs no Estado. 

As pactuações de hospitais também têm sido feitas, especialmente no município de 

Salvador. Há uma parceria entre as Secretarias Estadual e Municipal de saúde de 

Salvador. O modelo de gestão negociada está acontecendo, existindo leitos que são 

municipais e que estão no plano de contingência do Estado. Salienta que os anexos do 

plano de contingência são atualizados a cada dois dias por conta da chegada de 

respiradores ou da ampliação de leitos através de reuniões da CIB. Salienta que há 



boletim epidemiológico disponibilizado no site da SESAB contendo diversas 

informações acerca dos dados relacionados à COVID-19. Parabeniza o Poder Judiciário 

neste momento em que realmente é preciso entender que os técnicos e gestores têm 

trabalhado incessantemente. Os centros de emergência estaduais possuem as 

informações de regulação, tendo a centralização sido concentrada em um local para 

melhor gestão do Estado inteiro. Acerca do fornecimento das informações concretas da 

fila da regulação atualmente há uma preocupação muito grande neste sentido, 

entretanto, tendo sido engendrado esforços para outras linhas de atuação, acredita que 

talvez não seja útil priorizar um médico exclusivamente para disponibilizar tais 

informações neste momento. Acredita que o COE estadual não terá disponibilidade para 

fornecer dados individuais. Salienta que a fila da regulação é muito complexa e 

dinâmica, sendo que para a sua disponibilização é necessário tecer diversas discussões 

acerca inclusive do sigilo médico. Demonstrou a forma de acesso ao plano de 

contingências através do site da SESAB. No portal da SESAB há informações com os 

contratos vigentes e as doações recebidas, evidenciando a transparência de todas as 

medidas da SESAB, com todos os decretos elaborados pelo governo estadual, 

informações sobre uso de máscara, contratações etc. Pela Dra. Gabriela foi questionada 

a posição atual do Estado em relação ao uso da hidroxicloroquina. Pelo Dr. Mário 

Albiani foi dito que o momento era de discussão acerca da regulação, restando a questão 

da hidroxicloroquina para resposta ao final. Questionou ainda se os requisitos objetivos 

da fila de regulação são expostos no site, bem como se seria possível à SESAB 

disponibilizar uma pessoa que pudesse manter um contato mais próximo com o 

NATJUS e os magistrados. Pela Dra. Monica foi dito que não se recorda de ter esses 

critérios disponibilizados no site, e apontou a existência de uma portaria do Ministério 

da Saúde que trata da questão da regulação, e que acha viável a disponibilização das 

informações referentes à regulação. Quanto ao ponto focal, informou que consultará o 

Secretário da pasta acerca da viabilidade do pleito. Pela Dra. Daniela Alcantara foi dito 

que as informações estão disponibilizadas no SUREM. Pelo Dr. Sadraque foi dito que 

não percebeu um protagonismo muito grande do COE frente às informações contidas no 

site. Questionou se o COE estadual e municipal contemplam representantes do MP 

estadual ou federal e Tribunais de contas. Pela Dra. Monica foi dito que não há a 

presença destes representantes, pois o COE é mais técnico, mas que existe um comitê de 

transparência. Pelo Dr. Sadraque foi questionado se o modelo lida com macrorregiões 

ou é pautado na relação individual do Estado com cada município. Pela Dra. Monica foi 

dito que estão contempladas as duas situações, com as macrorregiões e municípios. Pelo 

Dr. Sadraque foi dito que com relação aos dois níveis apresentados, se os dois níveis 

apresentados estão sendo seguido pelo Estado e Municípios. Pela Dra. Monica foi dito 

que não necessariamente se seguiu a ordem posta na nota técnica, mas foram 

estruturadas algumas unidades para referência COVID-19, tendo sido realizados 

contratos com unidades privadas para ampliação de leitos contratados e requisições 

administrativas. Pelo Dr. Fábio Loula foi dito que em relação à regulação, questiona se 

há alguma auditoria ou controle posterior dos atos da regulação, ou simplesmente se 

confia nas decisões que foram tomadas. Justificou o questionamento para buscar um 

aprimoramento das práticas de regulação. Pela Dra. Monica foi dito que não tem essa 

informação. Pela Dra. Daniela Alcantara foi dito que a regulação sofre auditoria dos 

órgãos de controle, mas não sabe informar a periodicidade. Pela Dra. Itana Viana foi 

dito que existe um problema relativo ao sigilo médico, mas se houver no NATJUS um 

médico para acessar a lista de regulação, haveria alguma impossibilidade? Pela Dra. 

Monica foi dito que não sabe hoje como é a composição do NATJUS, mas que é 

necessário levar esse questionamento ao gabinete e à diretora de regulação. Dr. 



Sadraque informou que o NAT-JUS é composto exclusivamente por médicos. Pelo Dr. 

Rogério foi dito que em relação à última pergunta, já recebeu e requisitou algumas 

auditorias na regulação, tendo havido inclusive desdobramentos na área criminal, 

elucidando que há auditorias internas e externas. Questionou ainda se existe um 

protocolo específico para a COVID-19, questionando quais os critérios bioéticos de 

priorização para recursos escassos. Dr. Wilson França também lembrou a auditoria pelo 

DENASUS. Pela Dra. Daniela e Dr. Bruno Matos foi dito que existe um COE 

municipal, e há também um portal da transparência, no âmbito municipal, informando o 

endereço eletrônico para consulta: saúde.salvador.ba.gov.br/covid onde estão dispostos 

os dados com notas técnicas, CIEVS, transparência com relação a requisições, 

contratações, doações, com relação a tudo que foi solicitado pelos órgãos de controle e 

pelo ministério público. Pela Dra. Monica foi dito que, com relação a cloroquina, como 

foi realizada uma aquisição por conta da ausência do fármaco no mercado, inclusive 

para os pacientes que já fazem uso regular, hoje há disponibilidade do medicamento em 

estoque. Destaca que a nota técnica n° 41 de 01 de abril, atualizada 08 de maio de 2020, 

deve ser observada pelo médico assistente ante a possível necessidade de uso do 

medicamento para fins compassivo, devendo ser utilizado em ambiente hospitalar. Pelo 

Dr. Rogério foi dito que a cloroquina associada a azitromicina foi dispensada 

inicialmente para pacientes graves. Após, surgiu uma orientação do ministério da saúde, 

que não foi assinada por ninguém, recomendando seu uso para casos iniciais. Esclareceu 

que a cloroquina e hidroxicloroquina já estavam disponibilizadas no mercado para uso 

em patologias especificas, com protocolo. Destacou que a hidroxicloroquina não é 

recomendada pela ANVISA para uso em caso de COVID19, havendo vedação no art. 

19-T na lei do SUS. Pela Dra. Monica foi dito que a questão da cloroquina ainda está 

sendo bastante discutida em vários setores, havendo necessidade de uma maior 

discussão no âmbito da CONITEC. Pela Dra. Monica foi dito ter sido muito debatida a 

questão da priorização de leitos de UTI, diante da escassez enfrentada nacionalmente. 

Diante destes critérios propostos pela USP, está sendo desenvolvido um sistema, e 

também a ampliação do debate com relação a cuidados paliativos, que é um tema bem 

interessante. Pelo Des. Mário Albiani Jr. foi dito que o diálogo do comitê é 

extremamente importante para resolver questões relacionadas à judicialização da saúde, 

mas também para aperfeiçoarmos o sistema, então quando falamos em transparência 

não quer dizer que haja falta transparência aos administradores, mas é possível que haja 

uma melhora. A preocupação existente é acerca da intenção de ter uma informação que 

ajude os magistrados no julgamento das demandas, para que não haja impacto na 

política pública de saúde. A proposta seria: 1) é possível disponibilizar para todos os 

critérios objetivos de escolha da Administração, os quais serviriam também para análise 

do magistrado. 2) uma linha direta de contato com o NATJUS, para que haja um 

respaldo maior da decisão, uma maior segurança da decisão judicial, mediante um 

contato estreito da gestão pública de saúde para trazer informações mais rápidas e 

atualizadas para que o NATJUS possa opinar de forma mais rápida e adequada nos 

processos judiciais. Pelo Dr. Sadraque foi dito que as sugestões a serem deliberadas são: 

1) Disponibilização no site das secretarias dos critérios de regulação de leitos, 

sobretudo neste momento de pandemia; 

2) Analisar a possibilidade de acesso dos integrantes do NAT-JUS ao sistema 

de regulação, concedendo-o em caso positivo; 

3) Disponibilização de servidor/setor para contato mais próximo do Judiciário 

e das demais instituições para informações, sobretudo em demais 

processuais;  



4) Disponibilização no site das secretarias da composição e outros dados 

relativos ao COE; 

5) Acolher, preservadas as estruturas já concebidas, o modelo de gestão dos 

leitos, conforme nota técnica do CNJ n. 24/2020. 

Pela Dra. Monica foi dito que hoje a reunião está aberta a muitos outros membros, 

inclusive com questões de suplência e titularidade, questionando se seria uma mera 

sugestão ou uma deliberação definitiva. Pelo Des. Mário Albiani Jr. foi dito que se 

tratam de proposições, que devem ser analisadas pelos gestores, sem qualquer caráter 

vinculativo. Tudo deve ser discutido e trazido na próxima reunião, destacando o que 

pode ser atendido. Pelo Dr. Sadraque foi dito que se tratam efetivamente de proposições 

de encaminhamento, que não vinculam a gestão, bem como esclareceu que, exceto pela 

presença de 2 convidados, os demais presentes são titulares ou suplentes aptos à 

votação. Pelo Des. Mário Albiani Jr. foi dito que as proposições ficam assim 

deliberadas e aprovadas, já que ninguém se manifestou contra. Afirmou que tem notado 

uma busca maior pelos magistrados pelos pareceres técnicos do NATJUS, justamente 

para que não impacte na gestão pública, e por isso que os gestores públicos devem estar 

mais sensíveis às demandas do Judiciário. Os gestores devem estar atentos a essa 

preocupação do poder judiciário com o aperfeiçoamento do nosso sistema. Já vimos que 

o Judiciário no momento em que começa a decidir demandas que antes ele não era 

chamado a decidir, como demandas de saúde, ele passa a influir nas políticas públicas, e 

por isso o Magistrado tem por obrigação estreitar o diálogo com as instituições, 

sobretudo em relação aos gestores. As medidas devem ser objeto de diálogo como 

instrumento para melhoria da política pública de saúde. Registrou a atitude do 

magistrado Rodrigo Bonatti, demonstrando como a comissão de saúde de Porto Seguro 

tem trabalhado, evidenciando uma fundamental visão crítica para que se busque 

aperfeiçoar o sistema de saúde. Submeteu as recomendações postas à avaliação de 

todos, franqueando a palavra, e não havendo opositores, as recomendações foram 

aprovadas à unanimidade. Registrou também o trabalho da Dra. Nemora, com um 

trabalho profícuo mediante proposição da disponibilização de um prédio para o Estado. 

Pelo Dr. Sadraque foi dito que gostaria de reiterar a palavra franqueada aos demais 

presentes, sobretudo aos representantes do Município e Estado, pois caso existam 

sugestões por eles de atitudes do Poder Judiciário que possam ser discutidas, esse seria 

um momento fértil para discussão; exemplificou a possibilidade de criação de modelo 

sugestivo de prazos, para cada tipo de demanda com justificativa; ou até mesmo alguma 

recomendação na área da saúde mental. Pelo Des. Mário Albiani Jr. foi dito que o 

Comitê está aberto às proposições dos gestores, pois o que se busca é o aperfeiçoamento 

das atividades. Pela Dra. Monica foi dito que tem debatido algumas temáticas 

específicas com Dr. Sadraque, que foram interrompidas pelo contexto de crise, 

esclareceu que há sim proposições a serem encaminhadas, sobretudo no que diz respeito 

à internação compulsória. Disse que se debruçaria em trazer suas propostas na próxima 

reunião. Pelo Dr. Wilson foi dito que fala em nome da PGMS, e que percebeu 

claramente a preocupação dos magistrados com essa temática. O Judiciário deve travar 

um diálogo transparente com os gestores, diante da demonstração da necessidade de que 

todos trabalhem juntos. Pela Dra. Itana foi dito que gostaria de registrar a pontuação da 

Dra. Mônica acerca da saúde mental, pois é algo que irá se agravar muito diante da 

perda das famílias e o luto que foi transformado diante das medidas para sepultamento 

sem proximidade dos familiares, o que sem dúvida repercutirá na saúde mental de 

muitas pessoas. A questão da saúde mental é algo que precisamos estar atentos, diante 

do alto número de suicídios, síndrome do pânico, transtornos que decorrem do mal-

estar. Registrou que gostaria que entrasse na pauta a questão da saúde mental, com 



relação à capacidade instalada na Bahia e no Município de Salvador. Após, foram 

tecidas discussões sobre a temática relativa à saúde suplementar, tendo sido deliberado 

que será marcada uma reunião específica para debate do tema. Pelo Dr. Mário Albiani 

Jr. foi dito que será marcada uma reunião do comitê para debater questões referentes às 

demandas dos gestores públicos e da saúde suplementar. Pelo Dr. Sadraque foi dito que 

acredita muito nesse espaço como um ambiente de diálogo e aperfeiçoamento, 

possibilitando construir pontes favoráveis ao nosso maior objetivo, que é o foco no 

cidadão, mediante a oferta de serviços públicos de qualidade, dentro da razoabilidade e 

legalidade. Agradeceu a todos pelas contribuições, destacando que haverá um momento 

específico para discussão dos temas referentes a saúde suplementar. Nada mais, foi a 

presente reunião encerrada, agradecendo a presença de todos. Do que, para constar, foi 

lavrada esta Ata. 
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