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OFÍCIO 36/2020-GAB 

 

Salvador-Ba, 08 de junho de 2020. 

 

Ao Exmo. Sr. Secretário de Saúde Estadual  

Dr. Fábio Vilas Boas 

Secretaria de Saúde do Estado da Bahia 

Nesta 

 

Senhor Secretário, 

  

Na condição de Coordenador do Comitê Executivo Estadual de Saúde, vinculado ao CNJ, tenho fomentado 
diversas iniciativas de monitoramento e solução adequada de conflitos em saúde, a teor da Resolução CNJ 
n. 238/2016. 

Dentre as iniciativas, destaco reuniões que têm sido realizadas virtualmente através da plataforma LifeSize, 
para tratar de assuntos relacionados à pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19). 

Na data de 04/06/2020, foi realizada reunião com representantes da Justiça Estadual, Justiça Federal, 
Defensoria Pública do Estado, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e Secretaria de Saúde do Município 
do Salvador, Procuradoria do Estado, Procuradoria do Município de Salvador, Tribunal de Contas do Estado, 
entre outros, cuja pauta foi a discussão da Nota Técnica nº 24/2020 e a Recomendação nº 66/2020, ambas 
editadas recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça.  

Após a análise dos documentos e de profunda discussão, os integrantes do Comitê verificaram com os 
gestores de saúde presentes as medidas possíveis para atendimento das orientações técnicas emitidas pelo 
CNJ, tendo sido deliberada, por unanimidade, as seguintes propostas, direcionadas aos gestores públicos da 
saúde a título de orientação e sugestão: 

1) Disponibilizar no site das secretarias os 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) Disponibilizar servidor/setor para contato mais próximo do Judiciário e das demais instituições 
para informações, sobretudo em demandas processuais;  



4) Disponibilizar no site das secretarias a 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. 
 

Neste cenário delicado de pandemia que demanda estreita aproximação das instituições, imbuídas de 
esforço conjunto, tenho a certeza de que a adoção de tais medidas impactará positivamente no combate à 
Covid-19, corroborando o incansável trabalho de buscar soluções adequadas aos conflitos em saúde 
pública que tem marcado a atuação deste Comitê. 

Certo de contar com sua compreensão, antecipo agradecimentos. 

Atenciosamente, 

   

 

  

Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior 

Coordenador do Comitê Executivo Estadual do Fórum Nacional da Saúde - CNJ 

 


