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Campo Grande/MS, 23 de julho de 2020.

Excelentíssimo Senhor Superintendente,
Considerando a Recomendação n.21/20, do Comitê Estadual do Fórum do
Judiciário para a Saúde, encaminhada a todos(as) os(as) Magistrados (as) atuantes no Estado
de Mato Grosso do Sul onde:
"encarece a todos que analisem com o cuidado e a cautela usuais, e agora
ainda mais necessários, eventuais pedidos de concessão de tutela antecipada, de urgência,
liminares e mesmo em julgamento de mérito para disponibilizar consultas e vagas em
hospitais para realização de cirurgias eletivas ou tratamentos não urgentes, tendo em vista
as regaras do Ministério da Saúde para o uso dos leitos hospitalares atenderem
preferencialmente os pacientes portadores do COVID-19"; (doc. anexo)
Considerando a crescente judicialização da saúde, especialmente nos casos
solicitando vagas e leitos hospitalares;
O Comitê Estadual do Fórum do Judiciário para a Saúde - MS solicita a
Vossa Excelência que, no prazo de 10 dias, se estudem meios de comunicação (e-mail,
whatsapp, link), entre Judiciário e a Regulação Hospitalar onde, havendo necessidade, o
Magistrado(a) solicite a informação da disponibilidade do número de vagas e leitos, para
subsidiar sua decisão.
Contando com o auxílio de Vossa Excelência, aproveito a oportunidade
para reiterar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,

Desembargador NÉLIO STÁBILE
Coordenador do Comitê Estadual do Fórum do Judiciário para a Saúde
e Coordenador do Núcleo de Apoio Técnico - NAT Jus

Excelentíssimo Senhor
DR. COSME SAMPAIO DA SILVA
Superintendente de Regulação Hospitalar
Campo Grande - MS
Av. Mato Grosso - Bi. 13 — Parque dos Poderes — CEP:79031-902 — Fone(6713314-1480 Campo Grande/MS
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OFICIO N. 2112020
'Execieritíssimos(as)

Campo GrandeIMS, 23 de março de 2020.
.a.gistrados.(0),

.Considerando a -declaração Àiblica. de. Pandemia em rólação- ao 'novo
C9010100!ruS, (QMt149.) pela Organização: - Mundial da Saúde • OMS„ assim •eo-mo• a
- Declaração de ~g:alicia:em. Saúde Pública. de Importáncia.r internacional :da OMS;
ÇOnsWcrando a Lei n9 3 979. de 06 de fevereiro de .2020, tIte:dispeie- sobre
as Medidus. para en.frentàuento. da Situação -de emergência -em saüde pública de iinportáneia.
internacional deconCrocs do Covid,I9; •
O •Córnitê. Estadual do Fórum - do Judiciário para á Saúde, SOLICITA,.
.RECOMENDA L ENCAR.ECt .aos Maffistrddos(as): atuantes no .Estado. de Mato Grosso do
Sul, que analisem tom o cuidado e cautela usuais, e agont.oluda Mais inceeSariós„ -eventuais
pedidos de concessão -de . tutela antecipada, de urgência, .liminares e mamo ~Julgamento de
itn-Orito pára Oisportibili~ consultas e vagas em hospitais pára realUaçãO 4e chürgioi.ektiva5
ou tratamentos tão .urgeutes, tendo em vista: as •regras.do Miniseio da ,,S•aCide para uso dos.
leLto haséltatáres. atenderem preferencialutente os 'paciente portadora do. •COVID49,:
Há previsão„ em CSCOIS estadtat, racional e. i•nternaelonal„ de que os leitos
'hospitalares existentes,: inetuirido Uns -e SemiXTIs,• não serão suficientes pua acolher todos.
•os :Ossiveis infectados em estado. trave que 'pranntidántente :Surgirão entre os Meses de
Março e junho de .-2020,. Além disso, a. internação que :Mio decorra. ,de •estado grave ou de
emergencia, .podera resultar em contaminação de pacientede Cirurgia eletiva, por exempla e
putir ..4éle..a contaminação comunitária e alastramento da doença
Certo de . poder contar com Vossas'beelênclas„ pára viabilimr a
•.:RECOMENDAÇÃO N16flO2O aphOVeit0:-a.oportunidade para reiterar meus protestos de
•elevada estima c distinta.cousideraç
Atenciosamente:\
-••
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