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RESUMO 

O IMPACTO FINANCEIRO DA JUDICIALIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS EM 
MATO GROSSO NOS ANOS DE 2013 E 2014 

 
 

A judicialização apresenta-se como garantia do acesso a bens e serviços da saúde 

por intermédio do deferimento de ações judiciais, que na realidade não se 

preocupam com as limitações do orçamento do poder público, muito menos 

detalham o impacto financeiro e as características que essas ações pleiteadoras de 

medicamentos possam ocasionar para a coletividade. Por isso, este trabalho teve 

como objetivo avaliar o impacto financeiro da judicialização da saúde em Mato 

Grosso nos anos de 2013 e 2014. Foram analisadas informações de 6.547 

mandados judiciais expedidos contra o Estado de Mato Grosso no ano de 2013 e 

2014, coletados na Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), em diversos setores. O 

impacto gerado pelas liminares apresentadas a Secretaria de Saúde do estado de 

Mato Grosso representou aproximadamente 6% do orçamento da saúde, ou seja, R$ 

123.717.882.05 em bloqueios judiciais, que poderiam ser amenizados se não 

ocorressem as duplicidades das informações devido à precariedade nas realizações 

dos registros. A sociedade civil apresenta importante contribuição para o 

crescimento da judicialização na saúde, uma vez que cria comunidades de 

intérpretes da Constituição Federal, e divulga para a sociedade possíveis formas de 

garantir os direitos ali previstos. O impacto financeiro gerado deve-se principalmente 

ao deferimento de ações judiciais, havendo a necessidade de um maior 

aprofundamento das causas deste impacto frente às políticas públicas de saúde 

destinadas a coletividade, bem como do sequestro de valores necessários para 

atendimento de casos pontuais sem maiores especificações técnicas de eficácia. 

Com o intuito de demonstrar a real situação no estado de Mato Grosso, a fim de 

proporcionar uma melhor organização da realização do orçamento público estatal. 

 

Palavras-chave:  Judicialização, Saúde, Medicamentos 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

THE FINANCIAL IMPACT WITH JUDICIALIZATION OF MEDICINES IN MATO 

GROSSO ON THE YEARS 2013 E 2014. 

 

 

The Judicialization presented as warranting access to health products and services 

through the lawsuits grant, which actually do not care about the limitations of the 

government budget, much less details the financial impact and the characteristics 

that these lawsuits can cause to the community. Therefore, this study aimed to 

evaluate the financial impact of the legalization of health in Mato Grosso on the years 

2013 and 2014. We analyzed information from 6,547 warrants issued against the 

Mato Grosso's state in 2013 and 2014, collected in the Health Secretariat (SES-MT), 

in various sectors. The impact generated by injunctions against Mato Grosso's Health 

Secretariat represented approximately 6% of the health budget, or R$ 

123.717.882.05 in court blocks, which could be minimized if not happen duplications 

of information due by poor records. The Civil society has contributed to the growth of 

health's judicialization, because creates communities interpreters of the Constitution, 

and disseminates to society possible ways to ensure them rights. The financial 

impact generated is mainly due to grant lawsuits, it is necessary deepen of the 

causes of this impact in the face of public health policies to the community as well as 

the court blocks of values needed to service individual cases without proof of the 

technical efficacy. In order to demonstrate the real situation in the Mato Grosso state, 

to provide a better organization of the state public budget. 

 

Key-words: Judicialization, Health, Medicines 
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1. INTRODUÇÃO 

  

De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas, que 

visem à redução dos riscos de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário as ações e serviços para a sua promoção e recuperação (BRASIL, 2005). 

Logo após a entrada em vigor da Constituição Federal, em setembro de 1990, 

foi aprovada a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.000/90). O Sistema Único de Saúde 

(SUS) é concebido como o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 

órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração 

direta e indireta. A iniciativa privada pode participar do SUS em caráter 

complementar. Entre as principais atribuições do SUS está a “formulação da política 

de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse 

para a saúde e a participação na sua produção” (artigo 6º, VI, BRASIL, 1990). 

O SUS pode ser considerado uma das maiores conquistas sociais, 

consagrado na constituição de 1988, garante acesso integral, universal e igualitário 

a qualquer pessoa, sendo financiados com recursos provenientes dos orçamentos 

da união, estados, e dos municípios, conforme previsão do artigo 195 da própria 

Carta Magna (BRASIL, 1988). 

A União é a principal financiadora da saúde pública no país, historicamente 

metade dos gastos é feito pelo governo federal e a outra metade pelos estados e 

municípios. Compete-lhe formular as políticas nacionais, enquanto a implementação 

fica sob a responsabilidade de seus parceiros (estados, municípios, ONG’s e 

iniciativa privada) (BRASIL, 1988). 

Através do oferecimento de garantias que são disciplinadas em forma de leis, 

decretos e portarias, a política nacional de medicamentos desponta-se como 

exemplo maior, e tem como propósito garantir a segurança, a eficácia e a qualidade 

dos medicamentos, a produção do uso racional e o acesso da população àqueles 

considerados essenciais (BRASIL, 1988). 

Igualmente, quando não consegue atender toda a demanda assistencial e 

garantir o direito à saúde, há a necessidade da interferência do poder judiciário para 

viabilizar essa garantia, acontecendo como consequência o processo de 

judicialização da saúde. Diante desse fenômeno, recente no Brasil, criou-se uma 

preocupação ao sistema governamental e seus gestores (BRASIL, 1988). 
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 A judicialização do acesso ao medicamento tem tomado grande vulto, 

causando impactos significativos na estrutura, no financiamento e na organização do 

sistema de saúde. Iniciou-se com ações que exigiam o fornecimento de 

medicamentos para o tratamento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS), estratégia bem sucedida e estendeu-se, a seguir, para as mais variadas 

patologias (SANT’ANA, 2011). 

 Segundo levantamento efetuado pelo Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde (CONASS), junto aos estados, em 2003, 18 (67%) Secretarias Estaduais de 

Saúde (SES) informaram que as demandas judiciais eram frequentes em sua 

instituição. Nesse mesmo levantamento, os medicamentos destacados como de 

maior demanda para fornecimento através de solicitação judicial eram, na época, 

destinados ao tratamento da hepatite C viral crônica, doença de Alzheimer, doença 

de Parkinson, fibrose cística, esclerose múltipla, AIDS, doença de Gaucher e asma 

grave (CONASS, 2004). 

 A maior parte dessas doenças demandadas tinha relação com uma situação 

particular ocorrida no ano de 2002, no qual a publicação da tabela de 

procedimentos, com a relação dos medicamentos que podiam ser ressarcidos pelo 

Ministério da Saúde, antecede as portarias que publicaram os Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Esse descompasso e a necessidade de referência 

para diagnóstico e acompanhamento dos usuários, fizeram com que os mesmos 

optassem pela via judicial para acessá-los (CONASS, 2004). 

 Considerando o levantamento efetuado pelo CONASS, as causas mais 

comuns de ingresso das ações judiciais foram à falta do medicamento (citada por 10 

SES); recusa para efetuar o fornecimento pelo fato da indicação estar em desacordo 

com os critérios estabelecidos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) 

do Ministério da Saúde (MS) (citada por 15 SES) e medicamentos não padronizados 

(citada por 16 SES). Outros fatores foram mencionados por quatro SES, entre eles, 

a solicitação de medicamentos não disponíveis no mercado nacional, normalmente 

com elevado custo de tratamento (CONASS, 2004). 

 Um dos maiores desafios que os gestores estaduais enfrentam atualmente 

são as ações judiciais. Entre outros fatores, geram individualização da demanda, em 

detrimento do coletivo. Várias propostas para solucionar ou minimizar as ações 

judiciais vêm sendo discutidas pela SES e pelo CONASS. Portanto, a judicialização 

tem se traduzido como a garantia de acesso a bens e serviços por intermédio do 
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recurso a ações judiciais, que considera as limitações do poder público (CONASS, 

2004). 

 Diante do exposto, este estudo tem como objetivo analisar o impacto 

financeiro dos mandados judiciais contra o estado de Mato Grosso para o 

fornecimento de medicamentos. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 Analisar o impacto financeiro dos mandados judiciais contra o Estado de Mato 

Grosso para fornecimento de medicamentos nos anos de 2013 e 2014. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Levantar o perfil dos medicamentos requisitados por via judicial no Estado de Mato 

Grosso no de 2013 e 2014, quanto à sua classe terapêutica e indicação; 

 

• Descrever as séries históricas do total de ações e do volume de recursos gastos 

pela Secretaria de Estado de Mato Grosso no atendimento no de 2013 e 2014; 

 

• Verificar a padronização dos medicamentos solicitados se pertence a algum 

programa governamental federal ou estadual no período analisado; 

 

• Classificar conforme classes anatômicas terapêuticas, se houve maior demanda por 

medicamentos e o que acarretou maiores custos ao poder público. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA  

 

3.1. Judicialização do Direito á Saúde 

De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal de 1988, “A saúde é um 

direito de todos e um dever do Estado”, a Constituição Federal garante desta forma 

a todos os cidadãos o pleno direito a saúde. O direito à saúde deve ser um 

compromisso garantido a todos os cidadãos pelo acesso igualitário as ações e 

serviços prestados pelo estado “através de políticas sociais e econômicas que visem 

à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. O direito a saúde 

é assegurado a todos, devendo os necessitados receber do ente público os 

medicamentos necessários, não havendo necessidade de comprovação de risco de 

vida para o fornecimento dos medicamentos. O direito à saúde é compreendido pela 

assistência farmacêutica além da assistência médica. Ocorrendo a omissão e/ou 

ineficácia do Estado na prestação dessa assistência médico-farmacêutica abre 

caminho para o que vem sendo denominado judicialização da saúde, compreendido 

como a atuação do Poder Judiciário em prol da efetivação dessa assistência. 

Portanto, define-se por judicialização do direito a saúde como sendo a obtenção de 

atendimento médico, medicamentos e insumos terapêuticos por via judicial 

(GANDINI, 2008). 

 

3.2. Judicialização das Relações 

 A República Federativa do Brasil passa até hoje por um processo de 

consolidação de sua democracia desde a promulgação da Carta Magna de 1988. 

Nota-se uma crescente parcela da sociedade judicializando demandas, até então 

reprimidas pelos governos, em razão da não conscientização e escassez de 

institutos que poderiam preservar garantias e concretizar direitos (BRASIL, 1988). 

 Pautando-se que a eficiência e eficácia de qualquer sistema jurídico devem 

sustentar-se pelo princípio da legalidade, que por sua vez deve revelar um sistema 

lógico normativo não só programático, mas também garantidor, não é espantoso 

verificar essa crescente demanda no poder judiciário para efetivar direitos das mais 

diversas áreas. À medida que após décadas com garantias mínimas, gerou-se a 

predisposição de um povo ávido por um Estado, que também fosse compelido a 
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obedecer e cumprir sua carta formadora, principalmente no que tange aos princípios 

fundamentais garantidores da dignidade da pessoa humana. 

 Verifica-se que a situação exposta já era notada por De Tockeville (2003), 

cujo primeiro registro foi observando a sociedade americana logo após a 

independência das treze colônias, período o qual se tratava também de 

consolidação de sua democracia, para tanto destacou “(...) não existe praticamente 

questão política nos Estados Unidos que não seja resolvida cedo ou tarde como se 

fosse questão judiciária”. 

 Adaptando-se o fenômeno apresentado para atualidade, denota-se que 

logicamente as demandas apresentadas ao judiciário daquela época possam não 

ser a mesmas de hoje, contudo se afere essencialmente que períodos de 

consolidação de democracia, naturalmente necessitam do judiciário para efetivá-la, 

devido à recente constitucionalização de direitos e garantias fundamentais e sociais. 

 O processo de judicialização de demandas efetiva conjuntamente a 

consolidação da separação dos poderes, impondo, devido a sua função revisora, o 

cumprimento de deveres que anteriormente pertencia tipicamente ao poder 

legislativo e executivo. Essa intensa atuação judicial, tem se tornado dinâmica e se 

multiplicado em diversos assuntos, parecendo nada escapar a chancela jurídica, 

desde questões patrimoniais até questões familiares e de saúde. Isto porque, nosso 

ordenamento jurídico de modo geral tem buscado regular um grande número de 

relações, direcionando normas de conduta para proteção de personagens 

vulneráveis, como: 

“(...) mulheres vitimizadas, aos pobres e ao meio ambiente, passando pelas 

crianças e pelos adolescentes em situação de risco, pelos dependentes de 

drogas e pelos consumidores inadvertidos, os novos objetos sobre os quais se 

debruça o Poder Judiciário, levando a que as sociedades contemporâneas se 

vejam, cada vez mais, enredado na semântica da justiça. É, enfim, a essa 

crescente invasão do direito na organização da vida social que se 

convencionou chamar de judicialização das relações sociais” (WERNECK 

VIANNA, 1999). 

 Assim, o poder judiciário termina por tentar sanar as omissões estatais 

perante seus cidadãos, fazendo surgir a possibilidade por análise de seus 

processos, de um encaminhamento de quais são as demandas políticas reprimidas 

para a sociedade da época analisada.  
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 Todo tema sensível à vida, à saúde ou integridade física, princípios basilares 

intitulados na Constituição de 1988, naturalmente quando violados, principalmente 

de forma sistemática e coletiva, geram uma vertente crescente em demandas que 

busquem a efetivação do resguardo desse direito. Processo esse que vem 

ocorrendo com a saúde, partindo do pedido de tutela de um simples fornecimento de 

medicações básicas em postos de atendimento até cirurgias e tratamentos de alto 

custo. 

 

3.3. Judicialização na Saúde 

A judicialização da saúde é um fenômeno recente que pode desorganizar 

toda a política de saúde no âmbito do SUS, quando atende toda a demanda dos 

processos judiciais, extrapola o orçamento programado ocasionando um descontrole 

orçamentário nas contas públicas. Nesse sentindo, houve uma iniciativa do Supremo 

Tribunal Federal (STF) em realizar grandes debates, a fim de subsidiar o judiciário 

na tomada de decisões com pareceres sobre a judicialização da saúde. 

Desta forma, juntamente com movimento do STF o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) editou a recomendação nº 31 de 30 de março de 2010, disciplinando 

com recomendações e orientações para otimizar a decisões do juízes. 

O fenômeno da judicialização pode ser em parte explicado por Gomes 

Canotilho, o qual explana: 

“Os direitos fundamentais cumprem a função de direitos de defesa dos 

cidadãos sob uma dupla perspectiva: (1) constituem, num plano jurídico-

objetivo, normas de competência negativa para os poderes públicos, proibindo 

fundamentalmente as ingerências destes na esfera individual; (2) implicam, 

num plano jurídico-subjetivo, o poder de exercer positivamente direitos 

fundamentais (liberdade positiva) e de exigir omissões dos poderes públicos, 

de forma a evitar agressões lesivas por parte dos mesmos” (CANOTILHO, 

1993). 

Sendo a saúde um direito de todos, conforme descrito na Constituição 

Federal, no âmbito da perspectiva jurídica, não há como jurisdicionalmente indeferir 

demandas judiciais, por mais onerosas e impactantes que sejam para o orçamento 

público, necessárias por prescrição médica, justamente por ser a saúde um direito 

fundamental da pessoa humana. Essa celeuma ocorre também com os pedidos de 

medicamentos. 
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Realizar um estudo específico para saber qual o impacto financeiro essas 

demandas judiciais geram no orçamento destinado a saúde, mostra-se de suma 

importância, pelo menos teoricamente, para servir como dados a serem 

considerados na elaboração da dotação orçamentária destinada a saúde, por já 

estar evidenciado que esses pleitos vêm onerando demasiadamente o planejamento 

das políticas públicas do Estado Mato Grosso, dentre elas a política farmacêutica. 

As demandas judiciais aumentaram muito nestes últimos anos e por ser o 

orçamento fixo, a execução planejada encontra-se prejudicada, como afirma 

Carvalho (2002).  

Amparando-se em dados, no Brasil existem evidências de que a judicialização 

da política de assistência farmacêutica tem sido um fator desorganizador das 

finanças públicas. Complementa o ex-Ministro de Saúde José Gomes Temporão “os 

recursos financeiros destinados ao custeio e a novos investimentos dos SUS são e 

sempre serão finitos, sobretudo quando considerado os custos crescentes na área 

de saúde, [...]” (TEMPORÃO, 2009). 

A problemática apresentada ganha maior profundidade se analisada sob a 

perspectiva apresentada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto 

Barroso: 

“Aqui se chega ao ponto crucial do debate. Alguém poderia supor, a um 

primeiro lance de vista, que se está diante de uma colisão de valores ou de 

interesses que contrapõem, de um lado, o direito a vida e a saúde e, de outro, 

a separação de poderes, os princípios orçamentários e a reserva do possível. A 

realidade, contudo, é mais dramática. O que está em jogo, na complexa 

ponderação aqui analisada, é o direito a vida e a saúde de uns, versus o direito 

à vida e à saúde de outros. Não há solução juridicamente fácil nem moralmente 

simples nessa questão” (BARROSO, 2007). 

Nesse caso, qualquer que for o impacto financeiro ocasionado por demanda 

judicial influencia no planejamento e execução das políticas públicas, porém também 

impõe ao estado a prescindir de outra ação planejada a determinado público, em 

razão do recurso sequestrado para atender ao demandante da tutela jurisdicional. 

 Apesar de impactar o dispêndio planejado de recursos públicos na saúde, o 

ministro Celso de Mello apresenta o contraponto da imprescindibilidade dessas 

demandas, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 45 

MC/DF), de sua relatoria, por dizer ser evidente que o estado não é eficiente em 

todos seus dispêndios de dinheiro público. Para tanto, o referido ministro expõe: 
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“Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas dependam de 

opções políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, receberam 

investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer que não se revela 

absoluta, nesse domínio, a liberdade de conformação do legislador, nem a de 

atuação do Poder Executivo. É que, se tais poderes do estado agirem de modo 

irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-

a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como 

decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo 

comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de 

um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência 

digna e essenciais a própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-

á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em 

um imperativo ético-jurídico - a possibilidade de intervenção do Poder 

Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes 

haja sido injustamente recusada pelo Estado” (BRASIL, 2004). 

Havendo um conflito de interesse entre o direito individual e o coletivo, como 

lembra o ministro Gilmar Mendes (2010), que o judiciário não deve legislar sobre o 

assunto, mas deve fazer parte no que diz respeito ao cumprimento da Constituição 

Federal. Para ele, a garantia do direito de alguém não deve colocar em risco o 

direito coletivo de toda a comunidade, cada caso deve ser analisado 

individualmente. 

Visualizando as duas vertentes da problematização, a judiciliação, através 

das demandas judiciais causam um descontrole nas contas da administração 

pública, e a outra vertente e a população, na figura do usuário, buscando a garantia 

do seu direito de ser atendido. 

O direito à saúde, a partir do advento da Constituição (BRASIL, 1988), passou 

a ser direito de todos e dever do estado. Garantindo, mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução de risco de doença e de outros agravos, e ao 

acesso universal e igualitário as ações e serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação. Cabendo ao Estado a garantia de acesso as ações de serviço de 

saúde, enquanto política, com o objetivo de garanti-los aos cidadãos, bastando para 

isso que se dirija a qualquer uma das unidades de saúde de atendimentos do SUS 

(LENZA, 2009). 

Apesar de a Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), ter procurado garantir a 

saúde como um direito de todos e dever do estado, o ideário neoliberal das reformas 

ditadas pelo reordenamento do capital internacional em 1995, atrelado à ideologia 

da globalização e da redução do “tamanho do estado” instalado, agrava a crise da 
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saúde. Lógica esta, que segundo Netto (1999), subverte e nega a lógica 

constitucional de defesa de direitos, fragilizando e desprotegendo a população. 

Assim, a política de saúde, construída na década de 1980, aos poucos foi 

desconstruída, reduzindo os direitos sociais e trabalhistas, desemprego estrutural, 

culminando com a precarização do trabalho, o desmonte da previdência pública e o 

sucateamento da saúde e da educação (AGUINSKI, 2006). 

A judicialização teve início nos anos 1960, com o Poder Judiciário, trazendo, 

junto com a modernidade, modificações no mundo do trabalho, agravamento de 

novas expressões sobre as “questões sociais”, instruindo cidadãos que passaram a 

exigir do Estado a garantia de seus direitos, com respostas rápidas para 

atendimento referente à rede de assistência e serviços sociais. Como consequência, 

há o aumento dos processos judiciais em decorrência das demandas dos usuários 

que procuram a justiça. Alguns juristas entendem que a sociedade civil está se 

organizando em busca de seus direitos garantidos, com a expansão do judiciário. 

A judicialização da política para alguns autores, está ligada ao ativismo 

judicial (CAPPELLETTI, 1988), para outros está relacionada a um processo de 

aumento da aplicabilidade do direito devido a uma inflação do ato de legislar e da 

falta de clareza dos textos legais (GARAPON, 1999).  

Nesse sentido, Maciel e Koerner (2002), afirmam que para os profissionais de 

direito “judicializar” significa submeter determinado tema à apreciação do judiciário. 

No entanto, com o fortalecimento do poder judiciário e do sistema jurídico na 

mediação das relações políticas, sociais e econômicas, este, a partir da Constituição 

de 1988 (BRASIL 1988), ganhou forças na busca pela garantia dos direitos 

humanos, do homem e do cidadão e por consequência o direito a saúde. 

Para o poder judiciário, quando o cidadão busca obter benefícios previstos em 

políticas públicas, não lesa a ordem, nem a economia e nem a própria política de 

saúde. Pois o juiz ao receber uma demanda, esta sempre explicita em tese o “risco 

de vida”. E por falta de maiores informações se o caso é de urgência ou emergência, 

tendem a decidir pelo princípio da precaução, protegendo o indivíduo do risco da 

violação do seu direito (CONCEIÇÃO,1990). 

O papel do poder judiciário tem grande relevância, frente ao poder executivo, 

usando seu poder no sentido de impor a prestação do serviço de saúde à pessoa 

que dele necessite quando a administração pública, por meio do SUS, é omissa no 

cumprimento desse dever, de modo que o judiciário não cria direito, apenas 
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ordenam determina atuação da administração para efetivação material do serviço de 

saúde já previsto em lei e na Constituição Federal. 

Com referido objetivo, a própria Constituição Federal, em seu art. 198, criou o 

Sistema Único de Saúde, estabelecendo, ainda, receitas mínimas a serem aplicadas 

pelos entes estatais: 

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 

acordo com as seguintes diretrizes: 

I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais; 

III – participação da comunidade. 

§ 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com 

recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, 

anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos 

derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: 

I – no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar 

prevista no § 3º; 

II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos 

impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 

159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas 

aos respectivos Municípios; 

III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação 

dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 

158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º” (BRASIL, 1988) 

 A lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências, conceituou o aludido sistema como: “Art. 

4º - O conjunto de ações de saúde, prestados por órgãos e instituições federais, 

estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas 

pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde - SUS”. (BRASIL, 1990) 
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3.4. Judicialização no Brasil 

Atualmente, está ocorrendo no Brasil um processo de invasão do direito sobre 

o social, regulamentando-se ainda mais os setores mais vulneráveis, promovendo a 

substituição do estado e dos recursos institucionais, classicamente republicanos 

pelo judiciário, a fim de dar cobertura à criança e ao adolescente, ao idoso, aos 

portadores de deficiência física, entre outros.  

Sob essa ótica o juiz torna-se responsável direto na afirmação de direitos 

sociais. O cidadão volta-se para ele, por não possuir uma vida social organizada, 

mobilizando toda a gama de recursos criados pelo legislador para conseguir 

alcançar vias alternativas para a defesa e eventuais conquistas de direitos. Uma 

dessas alternativas ganhou contorno mais forte com o exercício do controle da 

constitucionalidade das leis e do processo eleitoral por parte do judiciário, 

submetendo o poder soberano as leis que ele mesmo outorgou (BRASIL, 2004). 

É necessário fazer um breve histórico da evolução jurídica do Brasil, que 

culminou no processo que se vivencia hoje, para se entender melhor essa nova 

sistemática institucional implantada. Essa sistemática foi acompanhada da retomada 

da democracia pós Constituição de 1988, que levou ao crescente número de ações 

judiciais, buscando a afirmação do direito a saúde, mais precisamente, para o 

presente estudo, o fornecimento de medicamentos (BRASIL, 2004). 

Ao iniciar-se pelo período do Brasil ainda como colônia, em 1808 houve a 

“Criação da primeira organização nacional de saúde pública no Brasil. E em 27 de 

fevereiro foi criado o cargo de Provedor-Mor de Saúde da Corte e do Estado do 

Brasil, embrião do Serviço de Saúde dos Portos, com delegados nos estados” 

(BRASIL, 2004). 

Em 1824, com a Proclamação da Independência e constituição do Brasil 

Império e já existindo a primeira constituição brasileira 1824, dá-se um passo 

importante para a criação da atual estrutura da saúde pública no Brasil, com a 

criação das Juntas Municipais de Saúde. 

O que foi um avanço em 1824, estagnou-se até o ano de 1850 porque as 

políticas de saúde ficaram limitadas à “Delegação das atribuições sanitárias, as 

Juntas Municipais, o Controle de Navios e Saúde dos Portos e Autoridades 

Vacinadoras contra a varíola” (BRASIL, 2004). Tal época só não foi de toda ruim por 

ocorrer à promulgação de vários decretos, dentre os quais havia a regulamentação 
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dos registros de nascimento e óbito e da lei que instituiu a Junta Central de Higiene 

Pública, que estava subordinada ao Ministro do Império (BRASIL, 2004). 

A jurisdição do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, compreendidos na 

Diretoria Geral de Saúde Pública atrelava em 1897 todos os serviços que pautavam 

a saúde pública (BRASIL, 2004). 

No ano de 1920, um marco se estabelece com uma nova reforma 

denominada de Carlos Chagas, reforma o qual reorganizou os serviços de saúde 

pública e criou o Departamento Nacional de Saúde Pública. Este diploma legal veio 

a sofrer várias modificações com o decorrer dos anos até 1932, ano de sua 

publicação, vindo a tornar-se o Regulamento Sanitário Federal (BRASIL, 2004). 

Em 1923, surgiu a Lei nº 4.682, denominada de Lei Eloy Chaves, através da 

qual foram criadas as Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs), que atenderam 

em primeiro momento os trabalhadores ferroviários e, posteriormente, aos marítimos 

e estivadores (BRASIL, 2004). 

O objetivo das CAPs era garantir a aposentadoria dos contribuintes e, 

gradativamente, desenvolver ações em saúde. Portanto quem fazia parte de uma 

CAPs mais estruturada tinha uma assistência à saúde mais eficaz (MARTINS, 2006). 

Com o Decreto nº 19.402, em 1930 criou-se o Ministério dos Negócios da 

Educação e Saúde Pública, com a finalidade de se transferir todos os serviços 

relacionados com a saúde (BRASIL, 2004). 

Já em 1942 o principal acontecimento foi à realização da I Conferência 

Nacional de Saúde, que começou a introduzir uma nova ideia sobre a saúde pública 

que passou a vigorar no país somente em 1948, pois se passou a acreditar que 

“quanto melhores as condições de saúde da população, tanto maiores seriam as 

possibilidades econômicas de um país” (BRASIL, 2004), sendo criado o primeiro 

Conselho de Saúde, considerado um marco na Saúde Pública moderna. 

No ano de 1949 foi criado o Serviço de Assistência Médica Domiciliar: 

“Na assistência à saúde, a maior inovação aconteceu em 1949, durante o 

segundo governo Vargas, quando foi criado o Serviço de Assistência Médica 

Domiciliar de Urgência (SAMU). A importância histórica desse evento decorre 

de três características inovadoras da iniciativa: o atendimento médico domiciliar 

até então inexistente no setor público, embora comum na prática privada; o 

financiamento consorciado entre todos os IAPs (Instituto de Aposentadoria e 

Pensão) e, principalmente, o atendimento universal ainda que limitado aos 

casos de urgência” (FINKELMAN, 2002). 

O Ministério da Saúde surgiu com o advento da Lei nº 2.312, de 1954, que 

estabeleceu as Normas Gerais sobre Defesa e Proteção da Saúde (BRASIL, 2004). 
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Em 1971 teve início um dos pontos mais relevantes para políticas públicas de 

saúde, ocorrendo o início da distribuição gratuita de medicamentos, conforme 

descreve a Fundação Nacional de Saúde (2004) “Criação da Central de 

Medicamentos (CEME) e início da organização do sistema de produção e 

distribuição de medicamentos essenciais, inclusive produtos imunobiológicos” 

(BRASIL, 2004). 

Em 1976, o Decreto nº 76.307 criou o Programa de Interiorização de Ações 

de Saúde e Saneamento (PIASS), buscando o desenvolvimento de forma 

descentralizada e hierarquizada dos sistemas de saúde. 

“(...) a complexidade nosológica de uma comunidade aumenta na medida em 

que cresce o seu grau de desenvolvimento. Essa circunstância recomenda que 

os serviços de saúde sejam organizados de forma hierarquizada, 

descentralizando – para unidades mais simples localizadas na periferia – as 

ações de saúde de maior frequência e de fácil aplicação, mas centralizadas – 

em locais estratégicos – os recursos e serviços especializados ou de maior 

porte” (FINKELMAN, 2002). 

Com intuito de controlar os gastos com saúde e possibilitar uma expansão de 

cobertura, agrupando os sistemas públicos estaduais e federais, em 1982 foi 

instituído o plano de reorientação da assistência a saúde, conhecido como 

CONASP, alguns anos depois foram instaladas as bases para criação do SUS na 

VIII Conferência Nacional de Saúde (BRASIL, 2004). 

Em 1988, promulga-se a Constituição da República Federativa do Brasil, 

aumentando as garantias fundamentais para proteção de direitos do povo. Para a 

saúde pública não foi diferente, além de trazer em seu ordenamento uma seção 

própria, ainda versou sobre os princípios do SUS, válidos até a atualidade (BRASIL, 

2004).  

O conceito de seguridade social – “um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde, a previdência e a assistência social” surge no art. 194 da referida 

Constituição Federal, transformando radicalmente o sistema de saúde do Brasil 

(BRASIL, 2004). 

 Na década 1990, promulgam-se duas importantes leis que estabeleceram as 

diretrizes a serem tomadas pelo SUS, sendo estas leis a nº 8.080 e nº 8.142, 

conhecidas como Leis Orgânicas da Saúde. A Lei nº 8.080, dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
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funcionamento dos serviços correspondentes. Esta lei é a responsável por regular as 

ações e serviço de saúde executados em todo o território nacional. Em seu art. 4º a 

mencionada lei definiu o conceito do SUS. 

“A Lei 8.080/90 instituiu o Sistema Único de Saúde, constituído pelo conjunto 

de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo poder público. A iniciativa privada participa do 

Sistema Único de Saúde em caráter complementar” (BRASIL, 2003). 

Os princípios constitucionais da universalidade, equidade e integralidade da 

assistência, para Finkelman (2002), direcionam para construção de um novo sistema 

de saúde que reverte à lógica do fornecimento de ações e serviços para um modelo 

orientado para a prevenção na saúde. 

Apresentado esse breve histórico evolutivo da afirmação de políticas públicas 

de saúde no Brasil, pode-se retomar a abordagem da atual situação que é 

vivenciada hoje, qual seja da judicialização da saúde. 

Esse fenômeno se deve, não somente devido à ampliação das garantias 

constitucionais, promovidas pela Constituição de 1988, e que fornecem subsídios 

para efetivação de direitos de cidadania, mas também, devido à institucionalização 

da democracia, através da criação de órgãos incumbidos da vigilância sobre o 

cumprimento desses direitos. A título de exemplo, tem-se o ressurgimento do 

Ministério Público, que por meio de ações civis públicas, também judicializam 

demandas coletivas ou difusas direcionadas à afirmação do direito a saúde, 

buscando o fornecimento de medicamentos, objeto do presente estudo (BRASIL, 

2003). 

A organização da sociedade civil, também tem importante contribuição no 

crescimento da judicialização da saúde, uma vez que cria comunidades de 

intérpretes da Constituição Federal, e divulga para sociedade possíveis formas de 

garantir os direitos ali previstos (BRASIL, 2003). 

Compilando-se todo o exposto, em que pese não ser diretriz do processo de 

afirmação da democracia, tendências centralizadoras de controle desse fenômeno 

não podem ser mais ignoradas no Brasil, justamente devido ao grande impacto 

financeiro que essa ordens judiciais tem causado nos orçamentos da saúde, 

principalmente no estado de Mato Grosso. 
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A discussão por meio de ações diretas de Inconstitucionalidade podem ser 

uma via alternativa de se determinar através do Supremo Tribunal Federal (STF) – 

Órgão máximo do Poder Judiciário - uma unificação de entendimento de como 

poderia se dar o deferimento dessas ações judiciais, ou até mesmo, a criação 

alternativa de uma agência pública de âmbito nacional, assim como o SUS, que 

busque a fiscalização e controle para intervir administrativamente, caso sejam 

detectados o não fornecimento de medicamentos básicos essenciais pelo poder 

público, tudo a fim de se evitar esse processo desistematizado de bloqueio de 

valores para atendimento de ordens judiciais. 

 

3.5. Leis e suas competências e a lei do SUS 

Do ponto de vista federativo, a constituição atribuiu competência para legislar 

sobre proteção e defesa da saúde concorrentemente a União, aos Estados e aos 

Municípios (CF/88, art. 24, XII, e 30, II). À união cabe o estabelecimento de normas 

gerais (art. 24, § 1º): aos Estados, suplementar a legislação federal (art. 24, § 2º); e 

aos Municípios, legislar sobre os assuntos de interesse local, podendo igualmente 

suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber (art. 30, I e II). No que 

tange ao aspecto administrativo (i.e., a possibilidade de formular e executar políticas 

públicas de saúde), a Constituição atribuiu competência comum a União, aos 

Estados e aos Municípios (art. 23, II). Os três que compõem a federação brasileira 

podem formular e executar políticas de saúde. 

 

3.5.1. Norma Legal 

 

3.5.1.1. Constituição Federal 

 

Diz a constituição federal que: 

Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário as ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. 
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Art. 197 – São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo 

ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 

controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 

também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 

Art. 198 – Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo 

com as seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade. 

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com 

recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, além de outras fontes (Parágrafo único renumerado para 

§ 1º pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000). 

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, 

anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da 

aplicação de percentuais calculados sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

29, de 2000) 

I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar 

prevista no § 3º; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos 

impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, 

inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos 

respectivos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação 

dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 

159, inciso I, alínea b e § 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, 

estabelecerá: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000). 

I - os percentuais de que trata o § 2º; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

29, de 2000); 
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II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus 

respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades 

regionais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000); 

III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde 

nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 29, de 2000); 

IV - as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000). 

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes 

comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo 

seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e 

requisitos específicos para sua atuação (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, 

de 2006). 

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das 

atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006) (Vide Medida provisória nº 

297. de 2006) Regulamento. 

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da 

Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes as de agente 

comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo 

em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu 

exercício (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006). 

Art. 199 – A assistência à saúde é livre a iniciativa privada. 

§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 

sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito 

público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e as sem fins 

lucrativos. 

§ 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 

subvenções as instituições privadas com fins lucrativos. 

§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 

estrangeiros na assistência a saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 
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§ 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção 

de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. 

Art. 200 – Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, 

nos termos da lei: 

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse 

para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as 

de saúde do trabalhador; 

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de 

saneamento básico; 

V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e 

tecnológico; 

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 

nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; 

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 

utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 

trabalho. 

Lei Nº 8.080, de 19/09/1990 – Dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providencias. 

Decreto Nº 7.508 de 28/06/2011 (Regulamentação da Lei Nº 8.080/90) – 

Regulamenta a Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 

organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da Saúde, a 

Assistência a Saúde e a Articulação Interfederativa, e dá outras providencias. 

Lei Nº 12.401 de 28 de abril de 2011 (altera a Lei Nº 8.080/90) – Altera a Lei 

Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e 
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a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - 

SUS. 

Portaria MS Nº 2.928/2011 – Dispõe sobre os §§ 1º e 2º do art. 28 do Decreto 

nº 7.508, de 28 de junho de 2011. E seus artigos: Art. 1º - Art. 2º - Art. 3º. 

 

3.6. Financiamento do SUS 

 

A Constituição Federal (C. F.) preconiza em seu Art. 148, parágrafo único, 

que o SUS, deve ser financiado, nos termos do Art. 195, com recursos do orçamento 

da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

além de outras fontes (BRASIL, 1988). 

O Art. 2º da Portaria nº 204 MS/GM de 29 de janeiro de 2007, o financiamento 

das ações e serviços de saúde e de responsabilidade das três esferas de gestão do 

SUS, com objetivo de propiciar o atendimento da integralidade de demanda, a 

redução das filas de espera e a integralidade do financiamento tripartite, de forma a 

garantir a continuidade dos serviços ofertados em saúde (BRASIL, 2007). 

A Lei nº 141 de 2012 – que dispõe sobre a distribuição dos recursos no SUS. 

 

3.7. Política de Medicamentos no Brasil 

A Portaria nº 3916, de 30 de outubro de 1998, considerando a aprovação da 

proposta da política mencionada pela Comissão Intergestora Tripartite e pelo 

Conselho Nacional de Saúde, resolve:  

Art. 1º Aprovar a Política Nacional de medicamentos, cuja íntegra consta do 

anexo dessa Portaria. 

Art. 2º Determinar que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde, cujas 

ações se relacionem com o tema objeto da Política agora aprovada, promovam a 

elaboração ou readequação de seus planos, programas, projetos e atividades na 

conformidade das diretrizes, prioridades e responsabilidades nela estabelecidas e 

art. 3º.  
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3.7.1. Portaria Nº 1554 de 30 de Julho de 2013 

Dispõe sobre as regras de financiamento e execução do componente 

especializado da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

 

3.8. Política de Medicamentos no Estado de Mato Grosso 

Constantes no Protocolo Clínico Estadual, publicado através da Portaria 

225/05, portanto financiados pela Fonte Estadual 134, publicada em diário oficial do 

estado de Mato Grosso. 

Financiamento de acordo com a Portaria Ministerial n°1554/13 é estadual, o 

que remete a Fonte 134, sendo a fonte financiadora a estadual. 

Planejamento anual, conforme previsto em Resolução de CIB nº 245/2013. 

 

3.8.1. Plano para a Assistência Farmacêutica 

Plano elaborado pela área de assistência farmacêutica do estado de Mato 

Grosso. 

2.8.2. Atenção Básica 

- Assessorar os municípios do estado na construção das REMUMEs – 

Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, ação já prevista no PTA 2015; 

- Realizar o monitoramento da aquisição e distribuição de medicamentos no 

âmbito municipal, através do planejamento anual, conforme previsto em Resolução 

de CIB nº 245/2013; 

- Incentivar os municípios na adesão ao Hórus (Parceria estabelecida, em 

2009, entre o Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos, 

do Ministério da Saúde (DAF/MS); por exemplo a Secretaria Municipal de Saúde de 

Recife (SMS/PE); a Empresa Pública de Informática do Recife (Emprel); o 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS/MS); o Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais 

de Saúde - CONASEMS) e demais programas federais de incentivo a estruturação 

da Assistência Farmacêutica; 
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- Previsão no PTA de 2015 de duas Oficinas Estaduais de Assistência 

Farmacêutica. 

 

3.8.3. Medicamentos e insumos não contemplados no SUS 

- Apoiar e subsidiar tecnicamente os trabalhos desenvolvidos pela Comissão 

Permanente de Farmácia e Terapêutica da SES- CPFT; 

- Sugerir a CPFT a inclusão e/ou exclusão de medicamentos; 

 

OBS: A saber, a referida comissão no momento está em fase de finalização da 

revisão da Portaria 225/04, do Protocolo Clínico Estadual referente às Fórmulas 

Nutricionais para apresentação ao gestor da SES, o qual é responsável pela decisão 

da incorporação. 

 

3.8.4. Desabastecimento 

- Melhorar o planejamento dos processos de registro de preço, adesão de ata 

e compras emergenciais, no que se refere às demandas da Farmácia de Demanda 

Extraordinária; 

- Através da Gerência de Acompanhamento de Processos, a SAF tem 

monitorado seus processos (indo pessoalmente e diariamente em cada setor) na 

tentativa de dar mais celeridade aos mesmos; 

- Viabilidade financeira. 

 

3.8.5. Acesso à rede de atenção a saúde 

- Melhorar e fortalecer a articulação com a Superintendência de Atenção a 

Saúde, na tentativa de melhorar o acesso dos pacientes as consultas e exames 

necessários, tanto na média quanto na alta complexidade, para abertura e 

renovação de processos de solicitação de medicamentos; 

- Sensibilizar os gestores municipais e estaduais, sobre a importância da 

estruturação das redes de atenção à saúde na melhoria do acesso a medicamentos 

no SUS. 
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3.9. Acesso a justiça e a judicialização na justiça de Mato Grosso  

 

O Núcleo de Atendimento Técnico (NAT) foi criado para oferecer suporte para 

os magistrados no momento de decidir demandas jurídicas relacionais à saúde. Foi 

criado para atender Cuiabá e Várzea Grande. O núcleo funciona em uma sala no 

fórum, com expediente das 12 às 19 horas. Mato Grosso trabalha com a mudança 

do modelo de gestão da saúde pública, buscando um modelo mais eficiente 

(COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO TJ/MT, 2011). 

Foi criado em novembro de 2011, com mais de 2300 pareceres jurídicos, que 

precisavam da análise técnica. A maioria dos pedidos era de medicamentos 

especializados fornecidos pela rede pública, e cirurgias realizadas pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). Atualmente a equipe do NAT é formada por médicos, um 

farmacêutico e três técnicos administrativos, com perspectiva de ser ampliado. O 

trabalho do núcleo é de fundamental importância para as decisões tomadas pelos 

magistrados (COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO TJ/MT, 2011). 

O NAT é resultado de uma parceria entre o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a SES (Secretaria de Saúde do Mato Grosso), atendendo a uma 

recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que orienta os tribunais a 

disponibilizarem serviço de amparo técnico, dando mais segurança aos juízes no 

momento das decisões relacionadas a pedidos de medicamentos, procedimentos de 

urgência, emergência e da UTI. Mato Grosso é um dos pioneiros no país na 

implantação do núcleo (COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO TJ/MT, 2011). 

 

3.9.1. Judicialização na secretaria de estado de saúde de Mato Grosso  

 

Em meados do ano de 2006 a Secretaria de Estado de Saúde começou a 

receber as primeiras decisões judiciais determinando o cumprimento das liminares 

de ações de assistência à saúde. Com a crescente demanda de liminares, no ano de 

2008 foi criado o “setor” de Apoio Judicial ligado a Superintendência de Regulação, 

Controle e Avaliação, sendo que este setor não está inserido no lotacionograma da 

SES/MT. Porém, em 04/10/2010 foi remodelado com a inserção de assessoria 

jurídica, divisão de responsabilidades entre a Coordenadoria de Assistência 

Farmacêutica e a Coordenadoria de Regulação (Relatório SES, 2015). 
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No decorrer dos anos, essa problemática só foi se agravando, chegando ao 

extremo de dispender grande parte do orçamento da SES para o custeio/compra de 

serviços para o cumprimento das liminares (Relatório SES, 2015). 

Recebimento das Liminares: no que se refere ao controle das liminares 

judiciais, verificou-se que em muitas delas são intimados os gestores e ou servidores 

nominados nos mandados/cargos. Diante disso a Secretaria de Estado de Saúde 

optou por centralizar o recebimento, que vêm sendo feito pela Superintendência de 

Regulação, Controle e Avaliação (Relatório SES, 2015).  

Desta forma, fora dos horários de expediente comercial, as liminares são 

recebidas pelos servidores da SES da Central de Regulação de Urgência e 

Emergência/Cogestão, que fica localizada na Central Municipal de Regulação de 

Cuiabá, sendo que ao recebê-las constam na via do oficial de justiça e na via que 

será remetida para a SES/MT: data, horário, nome e carimbo com a identificação do 

cargo ou função do servidor e ainda deverá ser verificado se está acompanhada da 

contrafé, conforme determina o código de processo civil brasileiro (CPC) (Relatório 

SES, 2015). 

Ainda quando o mandado não estiver acompanhado de pedido médico ou 

prescrição (medicamento), ou não estiverem constando dados como nome do 

paciente, telefone para contato ou o procedimento/medicamento específico 

solicitado, deverá constar nas duas vias a título de ressalva a referida informação 

(Relatório SES, 2015). 

 

3.9.1.2. Sistema de Informações 

Quanto ao sistema de informação o controle na tramitação dos processos 

judiciais é recebido e tramitado via sistema de protocolo da SAD (sistema integrado 

do governo do estado de Mato Grosso) e as providências diárias são inseridas a 

título de informação podendo ser consultada pelos usuários do sistema. Vale 

ressaltar que não tem um sistema de informação específico para o controle dos 

processos judiciais (Relatório SES, 2015). 

A secretaria de estado de Mato Grosso tem como necessidade implantar um 

sistema de informação e controle de liminares, a fim de que todos os processos 

judiciais da saúde sejam tramitados por um único sistema. Com isso, é possível 
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realizar o controle e gerar relatório da demanda para fins de avaliação e análise da 

operacionalização das redes de serviços de saúde (Relatório SES, 2015). 

 

3.9.1.3. Das Providências 

 

Da demanda referente a medicamentos ficou sobre a responsabilidade do 

profissional farmacêutico, enquanto que os procedimentos como exames, cirurgias, 

consultas, UTI, entre outros, previamente regulados, eram averiguados na Central 

de Regulação Municipal de Cuiabá. Se não estivessem regulados, o próprio setor de 

apoio judicial solicitava a regulação, caso o usuário do SUS estivesse com toda a 

documentação/formulário do SUS. Dependendo do procedimento, se não estivesse 

contratualizado pelo SUS, os serviços eram contratados por um prestador privado 

através de pagamento administrativo. Além disso, anteriormente o apoio judicial 

tinha em seu quadro de servidores o perfil de advogado(a), a fim de orientar e 

instruir juridicamente o cumprimento das referidas decisões (Relatório SES, 2015). 

 

3.9.1.4. Criação da Câmara Técnica 

 

A Câmara Técnica foi criada através da Portaria nº 001/2010/SES-MT/SMS-

FUSC (conjunto - Estado e Município), onde foi instituída uma equipe 

multiprofissional com a finalidade de dar suporte técnico, avaliar e subsidiar com 

informações o poder Judiciário e órgãos auxiliares (Relatório SES, 2015). 

A elaboração da referida portaria se deu em atendimento a Recomendação nº 

31/CNJ de 30 de março de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, que aconselha 

aos tribunais a adoção de medidas visando melhor subsidiar os magistrados e 

demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência na solução das 

demandas judiciais envolvendo a assistência a saúde (Relatório SES, 2015). 

Com a publicação da portaria, a Câmara Técnica fica localizada no Complexo 

Regulador Estadual no antigo Hospital Modelo e é contatada através do email: 

apoiojudicial@ses.mt.gov.br e pelo telefone (65) 3613-2413. 

Após a criação desta câmara e oficialização junto ao poder judiciário sobre a 

operacionalização da mesma, as demandas vêm aumentando significativamente das 
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mais diversas formas, sendo que os profissionais têm enfrentado dificuldades em 

solucionar as questões demandadas (Relatório SES, 2015). 

A Câmara Técnica não possui finalidade assistencial, mas funciona como 

uma “porta de entrada” de demandas judiciais oferecendo um suporte para o poder 

judiciário, que é preciso uma definição de quais documentos seriam imprescindíveis 

constar na instrução processual (Relatório SES, 2015). 

Diante do exposto, verificou-se que os serviços habilitados/credenciados pelo 

SUS não estão atendendo suficientemente as necessidades da população, gerando 

demandas reprimidas/fila de espera no prestador, sendo que a maior parte dos 

prestadores são contratados pelo município de Cuiabá (Relatório SES, 2015). 

 

3.9.2. Estrutura de apoio judicial/SURCA/SES 

 

O setor de apoio judicial foi criado para atender a necessidade de dar 

celeridade ao cumprimento das ordens judiciais, sendo normatizado por meio da 

Portaria 102/2013/GBSES de 15 de agosto de 2013, que consolida as normas de 

recebimentos de notificações e intimações advindas do poder judiciário, e portaria nº 

091/2014/GBSES de 16 de junho de 2014, que delega aos servidores da 

Superintendência da Assistência Farmacêutica, da Superintendência de Regulação, 

Controle e Avaliação da SES e Central de Regulação de Urgência e Emergência de 

Cuiabá-MT, o recebimento de notificações e intimações inerentes a medicamentos, 

suplementos nutricionais, materiais médico hospitalares, procedimentos médicos, 

hospitalares e laboratoriais (Relatório SES, 2015). 

 

3.9.3. “Checklist” de liminares para a saúde - SES/MT 

 O quadro a seguir sumariza a checagem de documentos das liminares para 

Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, conforme recomendação no 31/2013 

e provimento no 02/2015 do CNJ.  
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Quadro 1: Checagem de documentos no ingresso das liminares para a SES-MT. 

 Setor Documento Rs. 

 1 Cópia da petição inicial e da decisão judicial da liminar em face 
do estado do MT. 

 

  

2 

Cópia dos documentos pessoais: Cartão SUS, CPF, RG, data de 
nascimento, comprovante de residência, caso houver cópia da 
carteira do plano de saúde e boletim de regulação; 

 

  

 

 

 

3 

Cópia do pedido médico: 

3.1- Solicitação de consulta e/ou exames/procedimentos de 
media complexidade ambulatorial; 

3.2- Solicitação de internação hospitalar (solicitação por 
Autorização de Internação Hospital - AIH); 

3.3- Solicitação de tratamento ambulatorial de alta complexidade 
(solicitação por Autorização de Procedimentos de Alta 
Complexidade - APAC); 

3.4- Solicitação para uso de órtese, prótese e material – O. P. M.; 

Obs.: Todas as solicitações acima devem conter a cópia de laudo 
médico legível com as justificativas e os exames atuais 
necessários para a autorização. 

 

  

4 

Documento comprobatório do SUS da ausência de prestação de 
serviço no atendimento público (solicitação de regulação do 
gestor do hospital). 

 

  

5 
Informações ao magistrado sobre o orçamento adotado pelos 
planos de saúde privados e do SUS, e as providências adotadas 
pelo autor da ação para atendimento ao paciente.  

 

(Fonte: Assessoria de Demandas Judiciais/ Recomendação nº31/2013 e provimento 

nº 02/2015 do CNJ) 

 

3.9.4. Portaria Nº 055/2015 GBSES 

 

Em seu art. 1º dita: “instituir Assessoria de Demandas Judiciais na Secretaria 

de Estado de Saúde, subordinada e vinculada ao Gabinete do Secretário de Estado 

de Saúde” (Relatório SES, 2015).  

A criação da assessoria se deu através de Portaria: que usou como estratégia 

para gerenciar as demandas judiciais. 
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No mês de março a SES-MT criou através da portaria de n. 

55/2015/GBSES/SES, a Assessoria de Demandas Judiciais – ASSEJUD, órgão 

estratégico da Secretaria de Estado de Saúde, responsável por coordenar, 

monitorar, supervisionar, dar suporte de informações, impulsionar, até o seu efetivo 

cumprimento pelas demais pastas finalísticas, os expedientes judiciais (Relatório 

SES, 2015). 

Com a criação da ASSEJUD, unificaram-se todas as portas de entrada para 

expedientes judiciais em um único setor, a fim de manter maior controle da 

demanda. Além de disponibilizar estatísticas analíticas das demandas para 

utilização em instrumento de gestão, visando minimizar as dificuldades da população 

no acesso à saúde, a ASSEJUD também estreita o trâmite dos processos judiciais, 

tornando o seu cumprimento célere e justo (Relatório SES, 2015). 

É fundamental que a oferta de serviços do SUS promova uma distribuição 

adequada das ações e serviços de saúde. Para isso, a atuação dos gestores 

responsáveis é importante no processo de identificação e planejamento das 

necessidades de cada região. Com o objetivo de aumentar a resolutividade da rede 

de atenção, evitar o aumento de demandas judiciais por serviços de saúde e reduzir 

o custo dos atendimentos pelo planejamento prévio da oferta de serviços, é 

necessário: avaliar as necessidades de saúde da população; observar sua 

epidemiologia e demografia, os recursos disponíveis, a estratégia de regionalização 

e a responsabilidade dos gestores. Tudo isso, com o intuito de ajustar a oferta 

assistencial disponível no estado às necessidades do cidadão. 

 

3.9.5. ORÇAMENTO PÚBLICO 

 

A legitimação das prioridades de gastos e de como se dá a arrecadação 

para encampar esses gastos se perfaz na figura do orçamento público, é através 

dele que os cidadãos podem ter conhecimento do que o governo define como 

prioridades de despesas para toda a receita arrecadada, ou seja, após estar definida 

toda a arrecadação do Estado, este através de seu orçamento definirá as aplicações 

prioritárias que a população mais anseia. 
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O orçamento público acaba tornando-se o reflexo do planejamento 

econômico do governo, fornecendo aos populares a transparência da destinação 

que o recurso arrecadado terá.  

Contudo, para adquirir essa característica, o orçamento público passou por 

um longo processo histórico, conforme descrito por Pellini (2003). 

Desde o surgimento do estado moderno, foram criados mecanismos para o 

controle da ação dos governantes. Inicialmente, a preocupação residia na cobrança 

de impostos. Em 1215, os barões ingleses venceram pelas armas João Sem-Terra e 

obrigam-no a assinar a Carta Magna, na qual se estabelece o embrião do 

orçamento, através do principio de que nenhum tributo seria levantado sem 

consentimento do Conselho do Reino. Com passar do tempo e a expansão das 

atividades estatais, surgiu à preocupação com a boa aplicação dos recursos 

públicos. O orçamento deixa de ser apenas lei de impostos para transformar-se em 

plano de ação governamental. Atualmente são complexos e sofisticados os 

instrumentos institucionais de controle da ação governamental (PELLINI, 2003) 

Denota-se que, apesar de apresentar uma maior complexidade, a 

elaboração de orçamentos públicos ainda guardam resquícios de sua origem, qual 

seja controlar as ações estatais subsidiadas por dinheiro público. 

Para Burkhead (1971) o sistema francês teve grande importância na 

consolidação de regras que são adotadas na atualidade, como se vê: 

 

“(...) o sistema francês orçamentário em sua fase inicial ajudou a consolidar 

algumas regras, hoje aceitas como básicas na concepção doutrinária do 

orçamento público. 

a) A anualidade do orçamento; 

b) A votação do orçamento; 

c) O orçamento deve conter todas as provisões financeiras para o 

exercício (principio da universalidade); e  

d) A não-vinculação de itens da receita à despesa específica (princípio 

da não-afetação das receitas).” (BURKHEAD, 1971) 

 

Assim como na França a revolução francesa foi o marco histórico de eclosão 

do anseio popular por um estado mais livre, justo e igualitário, inclusive em suas 

contas públicas, constata-se que em diversos outros países também se iniciou a 
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prática, embora tímida, da elaboração de um orçamento público. No Brasil, não 

poderia ser diferente. 

 

3.9.6. Evolução do orçamento público no Brasil 

 

A revolta popular contra as altas taxas de cobrança de impostos, 

reivindicações por maior liberdade e por participação nas decisões das diretrizes do 

Brasil-colônia, deu origem à embrionária formação do orçamento público no Brasil, 

assim como ocorrera em diversos outros países colonizados. 

Doravante esse início, embora que pequeno, de clamor popular por maior 

transparência e participação social nas diretrizes governamentais, culminou na 

formação da Monarquia e posteriormente na República Federativa do Brasil, 

alterando ou agregando-se novos conceitos ao orçamento público a cada nova 

Constituição Federal instituída. Wilges (1995) destacou essa evolução histórica 

orçamentária constitucional: 

“Na Constituição Imperial de 1824, estabeleceram-se as primeiras normas 

sobre o orçamento público brasileiro. A primeira lei dos meios, no entanto, 

somente veio a ser sancionada a 15 de dezembro de 1830 (...) 

(...) A primeira Constituição Republicana atribui a competência para elaborar a 

proposta orçamentária ao Poder Legislativo. Relativamente ao conteúdo das 

leis orçamentárias, a Constituição de 1981 não conseguiu coibir que nas 

mesmas se incluíssem dispositivos estranhos aos seus fins e a sua definição 

(...) 

(...) A reforma Constitucional de 1926, eliminou as distorções relativas à 

orçamentária, introduzindo em seu texto o princípio orçamentário da 

exclusividade. (...) 

(...) A Constituição de 1934, fez retornar a competência para elaboração do 

orçamento ao Poder Executivo, sob a responsabilidade direta do Presidente da 

República. Encontram-se presentes no texto constitucional os princípios da 

unidade, universalidade, especificação, exclusividade e anualidade. A 

competência para emendar e votar a proposta orçamentária, bem como, 

apreciar os vetos opostos pelo Presidente da República coube, com 

exclusividade, à Câmara dos Deputados. Em 1934, o exercício financeiro 

iniciava em 1 de abril e terminava em 31 de março; e, a partir de 1935, voltou a 

coincidir com o ano civil (...) 

(...) A Constituição de 1967 retirou do Congresso Nacional a competência para 

proceder a alterações na proposta orçamentária encaminhada pelo Poder 
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Executivo, ficando como única prerrogativa a de aprovar ou rejeitar o 

orçamento em sua totalidade (...) 

A Constituição de 1988 inovou ao exigir a elaboração do plano plurianual, da lei 

de diretrizes orçamentárias e de orçamentos de investimentos das empresas 

estatais. 

Encontram-se explicitados os princípios orçamentários da anualidade, da 

exclusividade, da não-afetação de receitas, do equilíbrio orçamentário. (...)” 

(WILGES,1995) 

 

Percebe-se através do panorama apresentado pelo doutrinador a clara 

evolução e ganho de complexidade que o orçamento público adquiriu no decorrer da 

instalação de cada nova constituição federal, alterou-se no decorrer do tempo tanto 

a forma de apresentação como a forma que seria utilizado esse orçamento público, 

não sendo mais apenas mero documento o qual receitas e despesas são ordenadas, 

mas sim um documento que reflete todo um planejamento operacional de governo 

para atender seus cidadãos e fornece-lhes o mínimo de transparência para 

fiscalização da aplicação desses recursos. 

Não só para fiscalização da população em geral o orçamento público 

aprovado demonstra valia, uma vez que desde a instalação do sistema de “freios e 

contrapesos” que incube a cada poder, seja legislativo, judiciário ou executivo a 

mútua fiscalização do exercício de suas prerrogativas, poderá haver controle de 

legalidade do orçamento apresentado por cada um dos poderes.  

Com destaque para o judiciário que como mencionado por Pereira (2003) 

“planos, depois de sua aprovação, adquiriam características jurídicas, com natureza 

e efeitos de lei, instituindo direitos e obrigações, e autorizando a realização de 

despesas”, ou seja, uma vez aprovado o orçamento este adquire o status legal, e é 

em função disso que o poder judiciário começou a ser demandado e atuado com 

responsabilidade acerca da judicialização da saúde no Brasil. 

Portanto, orçamento público é considerado uma lei, que corresponderá ao 

ano civil, o qual se estabelece previsão de receitas e fixação de despesas para o 

ano-exercício seguinte ao que foi aprovado, elaborado de acordo aos seus 

instrumentos de planejamento Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

aprovados pelo poder Legislativo, para só então se elaborar a Lei Orçamentária 

Anual. 
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3.9.7. Plano plurianual (PPA) 

 

O Plano Plurianual, também denominado PPA, está previsto no artigo 165, 

§1º da Constituição Federal (BRASIL, 1988, art. 165, §1º). 

“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão; 

(...) 

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, 

as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as 

despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 

programas de duração continuada.” (BRASIL, 1988) 

Possuí validade de quatro anos a partir da sua elaboração, começando a 

valer somente do segundo ano do mandato vigente, até o primeiro ano do mandato 

subsequente. 

Através do PPA se busca, de forma regionalizada, estabelecer os objetivos e 

metas a serem cumpridas pela Administração Pública, fixando suas despesas de 

capital e outras correlacionadas a programas que demandem duração continuada.  

Imperioso citar os doutrinadores contabilistas Araújo e Arruda (2006): 

“(...) nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, 

poderá ser iniciado se não incluir previamente no plano plurianual ou sem lei 

que autorize esta inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. O projeto o 

plano plurianual elaborado pelo Poder Executivo no primeiro ano de mandato 

governamental subsequente, será encaminhado até quatro meses antes do 

encerramento do primeiro exercício financeiro (31 de agosto) e devolvido para 

sanção até o encerramento da sessão legislativa (15 de dezembro).” (ARAÚJO, 

ARRUDA, 2006).  

Portanto, entende-se contido no Plano Plurianual todas aquelas ações de 

caráter continuado, que ultrapassem um exercício financeiro, refletindo todos 

objetivos, metas e diretrizes da administração pública para os próximos quatro anos, 

sendo a base para formação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como da Lei 

Orçamentária Anual. 
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3.9.8. Lei de diretrizes orçamentárias (LDO) 

Assim como o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias também 

possuiu previsão na Constituição Federal, mais precisamente no artigo 165, § 2º 

(BRASIL, 1988, art. 165, §2º): 

“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão (Brasil, 1988): 

(...) 

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 

administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício 

financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, 

disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de 

aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.” (BRASIL, 1988). 

A própria legislação é quase auto-implicativa do que deverá compor a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, contudo necessário se faz maior detalhamento. Como 

visto ela incluirá as metas e prioridades da administração pública, compondo-se das 

despesas de capital do próximo exercício financeiro, e orientará a elaboração da Lei 

Orçamentária Anual, bem como irá dispor sobre as alterações na legislação 

tributária que ocorrerem durante o exercício financeiro. 

Mais uma vez os doutrinadores Araújo e Arruda (2006) tecem um comentário 

acerca do assunto: 

(...) consiste na lei que norteia a elaboração dos orçamentos anuais, 

compreendidos o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas 

estatais e o orçamento de seguridade social, de forma a adequá-los às 

diretrizes, metas e objetivos da administração pública estabelecidos do plano 

plurianual (ARAÚJO, ARRUDA, 2006). 

Enfim a Lei de Diretrizes Orçamentárias acaba por tornar-se a primeira etapa 

para concretização do que foi estabelecido no Plano Plurianual, restando apenas a 

Lei Orçamentária Anual concretizar essas diretrizes para o corrente ano 

subsequente o qual terá vigência. 

 

 

3.9.9. Lei orçamentária anual (LOA) 

Por fim a Lei Orçamentária Anual também tem sua composição descrita pela 

Constituição Federal no artigo 165, §5º (BRASIL, 1988) 

“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
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(...) 

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá: 

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e 

entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público; 

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e 

órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os 

fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.” (BRASIL, 

1988). 

Apesar de ser único, o orçamento é composto por três documentos diferentes, 

como dita a constituição, sendo eles o orçamento fiscal, investimento e da 

seguridade social, correspondendo respectivamente a todas as receitas e despesas 

da União em seus três poderes, todas as empresas estatais da União diretas ou 

indiretas ou com maioria do capital com direito a voto, e por fim todas as receitas e 

despesas que serão destinadas para garantir os direitos à saúde (BRASIL, 1988). 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este é um estudo descritivo que avaliou o impacto financeiro dos processos 

judiciais com demandas de medicamentos interpostos contra o estado de Mato 

Grosso nos anos de 2013 e 2014.  

Os dados analisados foram coletados na Secretaria de Estado de Saúde 

(nível central), usando a base de dados dos mandados judiciais deferidos pelo 

sistema jurídico, arquivados na área do setor de apoio judicial, na superintendência 

de regulação, coordenadoria de controle e avaliação, na área da superintendência 

de assistência farmacêutica, coordenadoria de gestão e assistência farmacêutica 

(CAF), superintendência de orçamento. Descrição da amostra: foram coletadas 

informações de 3.047 mandados judiciais expedidos contra o estado de Mato 

Grosso, no ano de 2013, que contemplavam receitas com medicamentos, e no ano 

de 2014, informações referentes a 3.500 mandados. 

Esta pesquisa não necessitou de aprovação pelo Comitê de Ética, porém está 

de acordo com a Resolução 466/12 em relação aos riscos associados a ela. Foi 
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utilizado banco de dados anonimizados, em que não existe a possibilidade de 

identificar o indivíduo. 

O acesso aos dados foi mediante assinatura da carta de anuência por parte 

da SES-MT (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, documento no anexo).  

Os medicamentos foram classificados segundo o Sistema Anatômico e 

Terapêutico Químico (código ATC). 

O sistema de classificação Anatômica e Terapêutica Química (ATC) divide os 

medicamentos em diferentes grupos de acordo com o órgão ou sistema em que 

atuam e conforme as propriedades terapêutica, farmacológica e química, em cinco 

diferentes níveis. Um fármaco pode ter mais de uma classificação conforme a 

indicação terapêutica, via de administração ou forma farmacêutica. Esta 

classificação tem sido a mais utilizada em estudos de utilização de medicamentos 

(EUM), visando primariamente agrupar os medicamentos utilizados pelas 

populações (ROCHA, 2015). 

Para condução deste projeto, foram analisados os dados relacionados aos 

processos impetrados contra o estado Mato Grosso no ano de 2013, para aquisição 

de medicamentos que não fazem parte da relação de medicamentos distribuídos 

gratuitamente pelos órgãos estatais. Desta forma, os dados foram agrupados da 

seguinte forma: 

 

Grupo 1: Número de mandados judiciais deferidos. 

Grupo 2: Número de mandados judiciais indeferidos. 

 

 Analisaram-se os processos deferidos e estabeleceu-se uma relação entre as 

principais classes anatômicas terapêuticas e seus custos. Sendo assim, foram 

comparados: 

 

Grupo 3: Fármacos para doenças cardiovasculares; 

Grupo 4: Fármacos para doenças do sistema nervoso central; 

Grupo 5: Fármacos antineoplásicos; 

Grupo 6: Fármacos para doenças auto-imunes; 
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Grupo 7: Fármacos antimicrobianos em geral. 

 

Os dados foram tabulados e analisados através do número de mandados 

judiciais deferidos, totalizando 6.547 que pleiteavam o fornecimento de medicamento 

pelo estado de Mato Grosso. Além disso, foram levantados os principais motivos 

para deferimento, restando o levantamento sobre os indeferidos prejudicado devido 

a dificuldade em obter os dados (sistema). Também, dentro dos processos 

deferidos, foi realizada uma correlação entre as classes anatômicas terapêuticas dos 

medicamentos adquiridos e seus respectivos custos. Assim, foi possível traçar um 

panorama a respeito da judicialização da saúde no estado de Mato Grosso no ano 

de 2013, com o intuito de auxiliar na melhora da prestação do serviço, por parte dos 

órgãos envolvidos. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Orçamento do estado de Mato Grosso - Objetivo da Lei Orçamentária 

Anual 

O principal objetivo da LOA (Lei Orçamentária Anual) é instrumentalizar as 

ações e metas a serem alcançadas que foram planejadas no PPA, ou seja, busca 

dar viabilidade para transformar o planejamento em realidade sempre respeitando a 

LDO, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal para execução dessas ações. 

 

Quadro 2 Despesas Lei Orçamentário Anual/Projeto de Lei Orçamentária Anual, 
orçamento e proposta do Estado do Mato Grosso para o período de  2013 e 2014. 

ESPECIFICAÇÃO 

DESPESAS LOA 2013 – PLOA 2014 

(R$) 

VARIAÇÃO DO 

ORÇAMENTO 2013/2014 

ORÇAMENTO DE 

2013 

PROPOSTA DE 

2014 

ABSOLUTA 

(R$) 
% 

Executivo 11.105.864.645 11.486.683.464 380.818.819 3,43 

Assembléia Legislativa 310.345.197 331.036.470 20.691.273 6,67 

Tribunal de Contas 211.199.824 225.421.813 14.221.989 6,73 
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Judiciário 845.540.576 916.627.508 71.086.932 8,41 

Ministério Público 265.677.230 303.163.883 37.486.653 14,11 

Defensoria Pública 71.735.003 82.665.281 10.930.278 15,24 

Total  12.810.362.475 13.345.598.419 535.235.944 4,18 

Fonte: SEPLAN/2013. 

 

O demonstrativo especifica o orçamento da SES-MT do ano de 2013 e a 

proposta de 2014 com as respectivas especificações (Executivo, Assembleia 

Legislativa, Tribunal de Contas, Judiciário e Defensoria Pública) (Quadro 2),  por 

fonte de recurso, orçamento inicial, crédito autorizado, empenhado, pago e por fim, 

saldo de dotação. 

 
Figura 1 Orçamento e proposta do Estado do Mato Grosso. (  

Fonte: SEPLAN/2013 

 

O poder judiciário desdobra seus créditos orçamentários em duas unidades 

orçamentárias: o próprio TJ responsável pela aplicação de 86,30 % dos recursos e o 

Fundo de Apoio ao Judiciário. O Ministério Público e a Defensoria Pública aplicam 

juntas 2,71 % do total dos gastos do governo, sendo que o Ministério Público e seu 

fundo aplicaram R$ 279,66 milhões e a Defensoria R$ 65,2 milhões. Já aos valores 

aplicados pelo poder executivo, que montaram em R$ 10,92 bilhões, não estão 

contemplados as transferências constitucionais aos municípios, pois, não passaram 

mais a integrar o orçamento do estado, sendo sua execução realizada de forma 
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extra-orçamentária na Unidade Tesouro do Estado. Nessa concentração de 

recursos, estão as vinculações constitucionais para a educação, saúde, 

cumprimento da Emenda Constitucional nº 62/2009 e também ações de governo 

essenciais para a realização das políticas públicas, como por exemplo, segurança e 

transporte.  

 

Quadro 3 Orçamento e proposta e despesa total do estado do Mato Grosso 

Especificação 
Orçamento de 2013 Proposta de 2014 Variação (%) 

Despesa Total Absoluta % 

1. Área Social 7.187.126.719 Posição 7.387.457.548 Posição 200.330.829 2,79 

Previdência Social 1.667.717.070 1° 2.155.113.955 1° 487.396.884 29,23 

Educação 1.660.936.141 2° 1.546.345.411 2° - 114.590.730 - 6,90 

Desporto e Lazer 1.244.487.351 3° 906.321.236 5° - 338.166.115 - 27,17 

Segurança Pública 1.204.975.710 4° 1.311.933.424 3° 106.957.714 8,88 

Saúde 975.364.846 5° 1.094.355.377 4° 118.990.531 12,20 

Direitos da Cidadania 322.640.107 6° 278.557.252 6° - 44.082.855 - 13,66 

Trabalho 60.220.562 7° 57.965.653 7° - 2.254.909 - 3,74 

Cultura 27.341.659 8° 23.608.936 8° - 3.732.723 - 13,65 

Assistência Social 23.443.272 9° 13.256.304 9° - 10.186.968 - 43,45 

Fonte: SEPLAN/2013 

 

Referente ao orçamento de 2013 e proposta de 2014, por especificação, por 

despesa total, conforme quadro 03, o orçamento da saúde no de 2013 ficou em 5º 

lugar, com o orçamento de 975.364.846 reais e no de 2014 ficou em 4º lugar, com 

orçamento de 1.094.355.377 reais. 
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5.2. Orçamento da saúde 

  

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é uma lei elaborada pelo poder executivo, 

que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no ano seguinte. A 

constituição determina que o orçamento deva ser votado e aprovado até o final de 

cada ano. O orçamento anual visa concretizar os objetivos e metas propostos no 

Plano Plurianual (PPA), segundo as diretrizes estabelecidas pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO).  

O demonstrativo especifica o orçamento da SES-MT do ano de 2013 (Quadro 

2), por fonte de recurso, orçamento inicial, crédito autorizado, empenhado, pago e 

por fim, saldo de dotação. 

 
 
Quadro 4 Demonstrativo especifica o orçamento da SES-MT do ano de 2014 
 

Cod.  

UO 

Cod. 

 Fonte 

Recurso 

Orçado 

 inicial 

Crédito  

Autorizado 

 

Bloqueado 

Indísponível  

Reserva 

Empenho 

 

Empenhado 

 

Pago 

Saldo  

Dotação 

 100 0,00 22.955.098,79 0,00 0,00 20.557.256,61 0,00 2.397.842,18 

 112 268.660.613,00 268.660.613,00 0,00 0,00 324.888.532,13 203.469.380,67 33.772.080.87 

134 831.241.033,00 1.012.483.636,96 0,00 0,00 996.748.241,64 919.421.351,21 15.735.395,32 

21601
161 1.134.0000,00 1.134.000,00 0,00 0,00 329.911,98 100.385,56 804.088,02 

240 1.164.937,00 1.164.937,00 0,00 0,00 411.795,00 21.760,94 753.142,00 

312 0,00 17.212.088,63 0,00 0,00 7.181.733,88 4.838.116,71 10.030.354,75 

361 0,00 1.129.008,08 0,00 0,00 778.010,72 638.764,96 350.997,36 

Soma 1.102.200.583,00 1.324.739.382,46 0,00 0,00 1.260.895.481,96 1.128.489.760,05 63.843.900,50 

Fonte: SIG-MT: Data Final de Dados (2014) 
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O demonstrativo especifica o orçamento da SES-MT do ano de 2014 (Quadro 

4), por fonte de recurso, seu orçamento inicial, o crédito autorizado, empenhado, o 

pago, e por fim o saldo de Dotação. No estado de Mato Grasso, pela LOA 2014, 

foram previstos R$ 1.102.200.583,00, para a SES/MT sendo que, o valor realizado 

foi de R$ 1.177.385.838,95.  

 

Quadro 5 Demonstrativo do orçamento da SES-MT/2013.  

 

Especificação das fontes de recursos da SES: 100 – Tesouro do estado, 112 - 

Ministério da Saúde, 134 - Tesouro do Estado/Saúde, 161-Recursos de Convênios, 

240 - Recursos Próprios, 312 - Ministério da Saúde Anos Anteriores, 361 - Recursos 

de Convênios Anos Anteriores. 

Conforme quadro 05 demonstra o orçamento da SES/MT/2013 por 

especificação de fonte de recurso através do orçamento inicial no valor 

Cod. 

UO 

Cod. 

Fonte 

Recurso 

 

Orçado inicial 

Crédito 

Autorizado 

Indísponível 

Reserva 

Empenho 

 

Empenhado 

 

Pago 

Saldo 

Dotação 

     21601 100 0,00 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 

112 208.544.837,00 240.140.991,02 0,00 209.232.474,02 196.404.100,38 30.908.717,00 

134 770.209.440,00 909.147.840,38 0,00 904.358.541,75 849.641.916,89 4.789.298,63 

149 0,00 13.292,59 0,00 0,00 0,00 13.292,59 

161 3.056.123,00 3.056.123,00 -  0,00 77.000,48 54.528,90 2.979.122,52 

240 797.814,00 797.814,00 0,00 467.634,50 264.264,69 330.179,50 

312 0,00 12.306.714,02 -  0,00 5.768.394,45 3.818.149,53 6.538.319,57 

334 0,00 5.591.975,59 0,00 5.588.669,13 1.472.736,71 3.306,46 

361 0,00 2.299.234,86 -  0,00 2.010.209,34 1.706.957,16 289.025,52 

640 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 

Soma 982.608.214,00 1.178.903.985,46 0,00 1.132.752.723,67 1.058.612.654,26 46.151.261,79 

Fonte SIG-MT: Data Final de Dados (2013). 
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1.102.200.583,00 reais, com crédito autorizado no valor de 1.324.739.382,46 reais, 

com o valor empenhado 1.260.895.485,96 reais, sendo pago 1.188.489.760,05 

reais, e com saldo de dotação 63.843.900,50 reais. 

 

Tabela 1 Bloqueio judicial 

Exercício Conta Única FES Total 

2008 944.011,02 -- 944.011,02 

2009 1.311.069,16 -- 1.311.069,16 

2010 1.256.981,01 -- 1.256.981,01 

2011 5.741.181,34 490 5.741.671,34 

2012 12.448.355,21 315.926,12 12.764.281,33 

2013 47.363.108,87 9.604.001,82 56.967.110,69 

2014 57.344.474.97 9.406,296,39 66.750.771,36 

Total 126.409.181,58 19.326.714,33 145.735.895,91 

Fonte de dados: FIPLAN – FIP680, Ofícios SATE-SEFAZ no 324, 773 e 915 e Relatório da CORCO 
dados do FES.*2014: Até set/14 para FES e até out/14 para Conta Única.  

 

Segundo levantamento realizado pela CFIN/SES nas contas correntes do 

FES e relatórios das NEX geradas no sistema FIPLAN, encaminhadas pela SEFAZ-

MT, houve um bloqueio judicial, referente ao exercício 2013, do FES, fonte de 

recurso 112 (Recurso do Ministério da Saúde) e fonte 161 (Recurso de Convênios), 

no valor 9.495.760,01, o bloqueio judicial na conta única do estado fonte 134 

(Recursos do Tesouro Estadual), no valor R$ 47.363.108,87, totalizando o valor de 

R$ 56.858.868,88 no ano de 2013. No ano 2014, demonstra o bloqueio judicial nas 

contas FES, fonte 112 (Recurso do Ministério da Saúde), no valor R$ 14.235.296,62, 

e referente ao bloqueio judicial nas contas da FES - fonte 161 (Recursos do 

Ministério da Saúde), no valor de R$ 5.091.417,71, e o bloqueio judicial da conta 

única do tesouro estadual, no valor R$ 49.594,19 e o bloqueio judicial da conta única 

do tesouro estadual no valor R$ 49.594.442,19, totalizando o valor de R$ 

68.921.156,52. 

Nota-se que o bloqueio é correspondente às liminares judiciais, sendo que o 

valor pago corresponde aos recursos financeiros são retirados do orçamento da 

secretaria de Estado de saúde.  
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 Os bloqueios judiciais foram analisados dos anos de 2008 a 2014 (Tabela 1), 

e notou-se um aumento significativo nos respectivos recursos financeiros, causando 

um impacto financeiro considerável no orçamento da SES-MT. 

O bloqueio judicial é referente ao recurso retirado da receita disponibilizada 

da SES-MT, do orçamento Geral, com isso havendo um descontrole na sua 

programação financeira e orçamentária em sua receita geral. 

Observou-se que os pagamentos dos programas da SES, que utilizaram as 

subfunções de Governo para demonstrar que o valor pago através do bloqueio 

judicial, consumiu aproximadamente 6% do orçamento geral da Secretaria de 

Estado de Saúde do Mato Grosso. 

Conclui-se que os valores impressionam quando comparados a alguns 

programas de assistência do Sistema Único de Saúde, frente ao recurso investido 

na compra de medicamentos destinados a atender as demandas judiciais. 

O que se verifica com esse fenômeno é a sobreposição do direito individual a 

saúde e assistência farmacêutica em relação às políticas públicas da saúde 

destinadas à coletividade. Tal influência do poder judiciário tem gerado efeitos 

diretos no exercício do gestor público, que diante de decisões judiciais, não lhe resta 

outra alternativa, que não acatá-las, e buscar soluções simultâneas que assegurem 

a assistência farmacêutica para coletividade. 

Nesse sentido, essa problemática gera um entrave para qualquer tipo de 

planejamento orçamentário e programação de recursos. 

Verificando a situação nos outros estados tem-se:  

“No Paraná ações judiciais por medicamentos, que são o maior volume, a SES/ 

Paraná utiliza os sistemas de informação conhecidos por SYSMED e 

SISMEDEX, também usados no gerenciamento dos demais componentes da 

assistência farmacêutica. 

Em São Paulo o sistema desenvolvido a partir de 2005 pelos técnicos da área 

de tecnologia da SES-SP e que utiliza o banco de dados Oracle e linguagem 

de programação NET, possibilita a identificação das demandas judiciais e 

dados sobre o paciente/ autor, visando o cumprimento das demandas judiciais. 

No Rio de Janeiro há uma Central de Demandas Judiciais – CADJ/SES que 

possui o Sistema de Mandados, no qual é possível cadastrar, controlar e 

acompanhar as demandas judiciais e documentos relacionados, nos quais o 

estado do Rio de Janeiro figure como réu. Possibilita também a integração das 

informações relacionadas às entregas efetuadas pelos municípios, bem como 
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pela união e estados do Rio de Janeiro, referentes a um mesmo paciente, 

desde que cada ente disponibilize estes dados para o Sistema seja 

“alimentado”.”.   

 

5.3. Demandas judiciais recebidas em desfavor da Secretaria de Saúde do Mato 

Grosso 

O fenômeno da judicialização da saúde causa um forte impacto financeiro 

para a gestão, pois gera individualização da demanda em detrimento do coletivo. 

Atualmente, a judicialização está entre os maiores problemas das Secretarias de 

Saúde estaduais, que enfrentam o crescente número de açoes judiciais referente à 

saúde. As mesmas possuem orçamentos comprometidos e uma grande interferência 

do poder judiciário frente ao executivo, entre outros.  

A judicialização do acesso ao medicamento tem tomado grande vulto, 

causando impactos significativos na estrutura, no financiamento e na organização do 

sistema de saúde. Iniciou-se com ações que exigiam o fornecimento de 

medicamentos para o tratamento da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), 

estratégia bem sucedida e estendeu-se, a seguir, para as mais variadas patologias 

(SANT’ANA, 2011). 

 Em meados de 2006 a SES-MT começou a receber as primeiras decisões 

judiciais determinando o cumprimento das liminares de assistência à saúde. Com a 

crescente demanda destas, o setor de apoio judicial foi criado em 2008, e com o 

decorrer dos anos, essa problemática só foi se agravando e despendendo grande 

parte do orçamento da SES para custeio/compra de serviços e cumprimento de 

liminares. O setor de apoio judicial foi criado para atender à necessidade e dar 

celeridades às ordens judiciais, normatizado por meio da portaria 102/2013/GBSES 

de 15 de agosto de 2013. Consolida as normas de recebimento de notificações e 

intimações advindas do poder judiciário. Com a publicação da portaria 

091/2014/GBSES de 16 de junho de 2014, o recebimento de notificações e 

intimações inerentes a medicamentos, suplementos nutricionais, materiais médico-

hospitalares, procedimentos médicos, hospitalares e laboratoriais, foi delegado às 

áreas da Superintendência da Assistência Farmacêutica, da Superintendência de 

Regulação, Controle e Avaliação da SES e Central de Regulação de Urgência e 

Emergência de Cuiabá-MT. 
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 Embora tenha sido proposta a análise e levantamento de dados das 

demandas judiciais encaminhadas à SES-MT nos anos de 2013 e 2014, em alguns 

casos, foi possível levantar informações de anos anteriores. Julgou-se pertinente, 

acrescentar esses dados adicionais, uma vez que ajudam a compreender melhor o 

processo da judicialização da saúde no estado de Mato Grosso.  

 Neste trabalho, foram levantados apenas dados referentes à demanda judicial 

deferida, em MT, devido à dificuldade do levantamento da demanda dos processos 

judiciais indeferidos, justificado pela inexistência de informação por ausência de um 

sistema de informação próprio. Os dados apontam para um crescimento do número 

de ações judiciais para fornecimento de materiais de consumo e serviços de saúde 

(Tabela 2). Em 2013 houve crescimento de 11,33% em relação ao ano de 2012 e, 

em 2014, o aumento alcançou 14,86% em relação ao ano de 2013. Portanto, em 

dois anos, o crescimento foi de aproximadamente 25%, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2. Demandas judiciais recebidas em desfavor da SES em Mato Grosso entre 
2012 e 2014. 

 

Ano Número de Ordens Judiciais 

2012 2737 

2013 3047 

2014 3500 

Fonte: Planilha das autuações/cadastro das Demandas Judiciais do Apoio 
Judicial/COREG/SURCA/SES gravado em 03/12/2014. 
 

 

Esses números apontam claramente para os sérios prejuízos à administração 

pública e a população, havendo a necessidade de discutir, analisar e traçar medidas 

para minimizar a judicialização no estado de Mato Grosso. 

No que se refere às liminares judiciais, a SES-MT optou por centralizar o 

recebimento das mesmas no setor da superintendência de regulação, controle e 

avaliação. O sistema de informação permite aos usuários acompanhar o andamento 

dos processos judiciais recebidos e tramitados, via sistema de protocolo da SAD 

(Sistema Integrado do Governo do Estado de Mato Grosso). 

A distribuição de liminares judiciais, pelos 141 municípios do estado de Mato 

Grosso (Tabela 2), mostra que a maior demanda é originária do município de Cuiabá 

- capital do estado, sendo 29% do total, com uma população de 530.308 hab. Em 
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segundo lugar aparece Sinop – o quarto município mais populoso do estado, com 

12% e população de 111.643 hab e; em terceiro lugar aparece Várzea Grande com 

10%, o que equivale a segunda maior população do estado (Quadro 6). Sendo que, 

a população de Mato Grosso, segundo censo IBGE/2010, é de 2.954.625 habitantes. 

 

Quadro 6 Liminares judiciais impetradas contra a Secretaria de Saúde do estado de 
Mato Grosso por município demandante, em 2014. 

 

Município Liminares (Qtde) Município Liminar (Qtde) 
Cuiabá 629 Jaciara 9 
Sinop 249 Comodoro 8 
Várzea Grande 112 Paranatinga 8 
Tangará da Serra 109 São José do Rio Claro 8 
Alta Floresta 94 Sapezal 7 
Rondonópolis 91 Brasnorte 6 
Sorriso 85 Chapada dos Guimarães 6 
Primavera do Leste 55 Terra Nova do Norte 6 
Barra do Bugres 49 Diamantino 5 
Colider 38 Guiratinga 5 
Cáceres 37 Marcelândia 5 
Lucas do Rio Verde 37 Nova Xavantina 5 
Barra do Garças 27 Pontes e Lacerda 5 
Juara 26 Rosário Oeste 5 
Nova Mutum 25 São Félix do Araguaia 5 
Mirassol d´Oeste 19 São José dos Quatro Marcos 5 
Guarantã do Norte 18 Juscimeira 4 
Campo Verde 17 Nova Canaã do Norte 4 
Araputanga 15 Nova Ubiratã 4 
Campo Novo do Parecis 13 Poconé 4 
Pedra Preta 13 Porto Esperidião 4 
Peixoto de Azevedo 12 Cotriguaçu 3 
Juína 11 Nobres 3 
Vera 11 Paranaíta 3 
Alto Garças 10 Tabaporã 3 
Itaúba 10 Alto Araguaia 2 
Matupá 10 Aripuanã 2 
Campinápolis 2 Colniza 1 
Canarana 2 Dom Aquino 1 
Feliz Natal 2 Novo São Joaquim 1 
Itiquira 2 Rio Branco 1 
Jauru 2 Tapurah 1 
Porto dos Gaúchos 2 Vila Bela da Santíssima Trindade 1 
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Poxoréu 2 Alto Taquari 1 
Água Boa 1 Arenápolis 1 

Fonte: Planilha das autuações/cadastro das demandas judiciais do apoio 
judicial/COREG/SURCA/SES gravado em 03/12/2014. 

 

 

Figura 2 Gráfico de distribuição de liminares encaminhadas a SES – MT em 2014. 

Fonte: Planilha de controle das liminares de medicamentos, exercício de 2014. 

 

Referente ao controle das liminares de medicamentos do exercício de 2014, 

as liminares de medicamentos judiciais é equivalente a 45%, conforme figura 2, e 

outras demandas judiciais 55%. Conforme dados das planilhas de controle de 

liminares de medicamentos, encaminhadas pelo Apoio Judicial da Coordenadoria de 

Assistência Farmacêutica da SES, Memorando nº 0183/2014/SAF/CAF-

GEBEX/SES-MT, fls. 69 a 136, das autuações realizadas pela SES em 2014, 

aproximadamente 1579 (Hum mil quinhentas e setenta e nove) o que corresponde a 

45% das solicitações de medicamentos, conforme Figura 2. 

 

 

Figura 3. Gráfico de demandas judiciais contra a SES-MT, por especificidade, no ano de 2014. 

Fonte: Assessoria de Demandas Judiciais (2014). 
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        Referente às demandas judiciais contra a SES/MT por especificidade no ano de 

2014, os municípios que receberam as maiores demandas conforme figura 3 foram 

Cuiabá com 29%, Sinop com 12% e Várzea Grande com 10%, fazendo referencia 

que Cuiabá é a capital de Mato Grosso com a maior população do estado 

 

 

 

Figura 4 Gráfico de demandas judiciais contra a SES-MT, por especificidade, no ano de 2014. 

Fonte: Assessoria de demandas judiciais (2014). 

 

As demandas judiciais estão entre os fatores responsáveis pela 

desorganização do fluxo normal de atendimento dos pacientes. O caráter impositivo 

das decisões judiciais faz com que pacientes beneficiados tenham acesso ao serviço 

de saúde, sem considerar apenas critérios médicos, uma vez que, as instâncias de 

gestão são obrigadas a cumpri-las, independentemente da situação em que se 

apresenta sua oferta de serviços, sob pena de incorrerem em crime. 

Segundo o TCE-MT, mediante esta realidade, os pacientes buscam o poder 

judiciário para obter acesso aos serviços de saúde, pois a oferta é insuficiente. 

Aliado a isso, a baixa resolutividade da rede de atenção e o planejamento deficiente 

por parte de estado e municípios, também contribuiu para a tendência de aumento 

da judicialização nos últimos anos. 

A ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Code) é uma das denominações 

utilizadas internacionalmente para classificar as substâncias com ação terapêutica 
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entre diferentes grupos e subgrupos (níveis), de acordo com o órgão ou sistema 

sobre o qual atuam. 

         Observou-se que entre as demandas judiciais deferidas referentes a 

medicamentos, os itens mais solicitados. No quadro 7 estão relacionados os 

medicamentos, suplemento alimentar (4 - sistema digestivo, nutritivo e metabólico), 

seguido por anticonvulsivante (1 - sistema nervoso), antidepressivo (1 - sistema 

nervoso) e medicamentos Oncológicos (L01 ). 

 

Quadro 7: Quantidade de Liminares por Medicamento/Indicação de 2012 a 2014 de 
acordo com dados da CAF/SES. 
 

Medic. Indicado Qtde Medic. Indicado Qtde Medic. Indicado Qtde 
Suplemento alimentar 186 Antiespasmódico Urinário 8 Anti-inflamatório/ Analgésico 2 
Anticonvulsivante 124 Anti-hipertensivo Ocular 8 Antiplaquetário 2 
Antidepressivo 110 Hormônio 8 Antitabagismo 2 
Oncológico 100 Neuroléptico 8 Antitérmico/Analgésico 2 
Anti-hipertensivo 96 Repositor de Cálcio 8 Antiviral e Imunomodulador 2 
Antiasmático 90 Acessório 7 Ativador do Grupo Neurotransmissor 2 
Correlato 73 Antamínico 7 Broncodilatador e Antiasmático 2 
Antiparkinsiniano 68 Antilipêmico 7 Cardiotônico 2 
Antipsicótico 68 Antimicrobiano 7 Distúrbio de Ceratinização 2 
Antineoplasico 58 Hipoglicemiante 7 Equipamento 2 
Imunossupresor 56 Protetor Solar 7 Esclerose Multipla 2 
Antiglaucomatoso 55 Anticoagulante 6 Estimulante do SNC 2 
Antitrombótico 53 Antirretroviral 3 Fitoterápico 2 
Antidiabético 48 Antiséptico 3 Hematopoiético 2 
Insumo 47 Betabloqueador 3 Hormônio do Crescimento 2 

Anti-inflamatório 34 Espasticidade dos 
Músculos Esqueléticos 

3 Hormônio Gonodotrófico 2 

Ansiolítico 33 Hipnótico 3 Hormônio Masculino 2 
Antiulceroso 29 Hormônio da Tireóide 3 Imunodulador 2 
Antiagregante plaquetário 24 Imunoglobulina 3 Imunológico 2 
Dieta Alimentar 23 Imunoterapia 3 Inibidor da Acetilcolinesterase 2 

Antiabético 21 Inibidor do Horm. da 
Paratireóide 

3 Oftalmológico 2 

Condroprotetor 21 
Inibidor Hormônio 

Paratireóide 3 Regenerador de Cartilagem 2 

Vitamina 16 Inibidor Seletivo da 
Colinesterase Cerebral 3 Relaxante Muscular de Ação Central 2 

Análogo Lhrh 15 Lubrificante Ocular 3 Substituto do Líquido Sinovial 2 
Antibiótico 15 Relaxante Muscular 3 Vacina 2 

Anti-hipercolesterole-miante 13 Acessórios P/ Medir 
Glicose 

2 Vasodilatador Coronariano 2 

Vasodilatador 13 Agente 
Imunossupressores 2 Vasodilatador Periférico 2 

Antialérgico 12 Aminoácido 2 Vitamina E Minerais 2 

Anti-anêmico 12 Analgésico de Ação no 
SNC 2 Antiasmático 1 

Laxante 12 Análogos de 
Nucleosídeos 

2 Acessórios P/ Aplicar Insulina 1 
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Antiepiléptico 11 Antagonista do Receptor 
NMDA 2 Agente Antispástico 1 

Bifosfonado 11 Anti 
Hipercolesterolemiante 

2 Agente Aquelante de Ferro 1 

Broncodilatador 11 Antidiarréico 2 Agente Colinomiméticos 1 
Anti-hipertensivo Pulmonar 10 Anticorpos 2 Alfa-bloqueador 1 
Corticosteróide 10 Antidepressivo Tricíclico 2 Analgésico de Ação Central 1 
Psicoestimulante 10 Antidiarréicos 2 Analgésico P/ Dor Neuropática 1 
Antiviral 9 Antiespástico 2 Analgésico/ Relax Musc. 1 
Corticóide 9 Anti-hiperglicemiante 2 Anti-hipertensivo 1 
Analgésico 8 Anti-hiperpotassemia 2 Antagonista Muscarínicos 1 
Antibacteriano 8 Antiinflamatório Antiálgico 2 Antagonista Adrenérgico da Próstata 1 

Fonte: Planilha de controle das liminares de medicamentos - 2012 a 2014 CAF/SES. 

Verificou-se a necessidade de melhor organização no cadastro dos dados das 

demandas judiciais, uma vez que as informações de atualizações de receitas 

médicas, reiterações judiciais, cumprimento de acórdãos/sentenças, bloqueios, 

devem ser adicionados em campo complementar à liminar inicial, evitando a 

duplicidade dos cadastros.  

 Ao se analisar a produção ambulatorial do SIA/SUS/DATASUS, que 

apresenta no sistema a produção de procedimentos e medicamentos, nos anos de 

2011 a 2014, verificou-se uma corrente queda de investimento para os 

medicamentos não judicializados, com o passar dos anos, sendo que, de 2011 para 

2012 houve queda de 23,25%, de 2012 para 2013 houve queda de 30,29% e de 

2013 para 2014 houve queda de 30,72% (Tabela 3). 

 

Tabela 3 Produção ambulatorial de procedimentos da tabela unificada 
(SIA/SUS/DATASUS) da Secretaria de Saúde do estado de Mato Grosso. 

 
Unificada 

(Número de procedimentos físico) 

Unificada 

(Quantidade de procedimento 

financeiro) 

2011 3.842.379 11.129.541,25 

2012 5.054.841 8.541.053,99 

2013 4.749.132 5.953.662,90 

2014 2.810.972 4.064.625,27 

   Fonte: TABWIN - SIA/SUS 
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A judicialização tornou-se recorrente no Brasil com decisões judiciais 

beneficiando qualquer tipo de tratamento, corriqueiramente, e trazendo como 

consequências as demandas individuais em detrimento das coletivas. 

 A judicialização é fenômeno crescente e complexo, onde a decisão judicial se 

sobrepõe a organização e as prioridades do Sistema Único de Saúde. Diante disso 

há inúmeros fatores a serem considerados, como a elevação dos custos diretos e 

indiretos, o cumprimento imediato das ordens judiciais leva ao desperdício de 

dinheiro público, considerando o planejamento e fluxo adequado, custo/beneficio ou 

custo/ efetividade. Considerar, também, existir substituto com a mesma eficácia 

terapêutica, podem ocorrer as fraudes financeiras referente às vantagens comerciais 

e financeiras. E a área da judicialização deveria envolver todas as áreas para 

debate, como as áreas controladoras de orçamento, financeiras e contábeis, de 

controle externo e interno, Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos 

Advogados e os Conselhos, em especial o de Medicina. 

Dessa forma, atendendo ao objetivo previsto na Resolução CIT 01/2013 e a 

partir do conhecimento de que existiam sistemas criados por estados e municípios, 

visando , visando tanto à cooperação entre os entes, quanto à redução do aspecto 

temporal, foram realizados contatos – diretos ou via formsus – com secretarias 

estaduais de saúde que criaram sistemas próprios – Paraná, São Paulo, e Rio de 

Janeiro, prosperando este último. 

 

5.4. Demandas reprimidas da fila de espera do SUS relacionadas a 

medicamentos no período de Janeiro de 2012 a Junho de 2014 

 

De acordo com o tabela 4, os fármacos com maior déficit na farmácia de 

demanda especializada são a sertralina (22,7%), a insulina glulisina (18,0%), 

formoterol+budesonida (16,1%) e insulina glargina (15,2%). Tanto a sertralina e e 

insulina glulisina, quanto a insulina glargina, são fármacos constantes no protocolo 

clínico estadual, publicado através da portaria 225/05, portanto financiados pela 

fonte estadual 134. O formoterol+budesonida, apesar de fazer parte do protocolo do 

Ministério da Saúde - MS, sua responsabilidade de financiamento de acordo com a 

portaria ministerial n°1554/13 é estadual, o que remete a Fonte 134. A falta de 

disponibilidade de alguns fármacos se deve a problemas financeiros enfrentados 

pela Secretaria de estado da Saúde de MT para sua aquisição. Isso sugere que as 
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demandas judiciais estejam afetando o fornecimento de medicamentos não 

judicializados. 

Tabela 4 Fármacos que com maior frequência não são atendidos pela 
Farmácia de Demanda Especializada, no período de Janeiro de 2012 a Junho de 
2014. 

 

Fármaco 
Componente 

da AF 

Fonte de 

financiamento 
Uso 

Total 

solicitado 

Não 

atendido 

Déficit 

(%) 

Sertralina Portaria 225 134 Depressão 3445 782 22,7 

Insulina glulisina Portaria 225 134 Diabetes Tipo 3755 676 18,0 

Formoterol+ 

budenosida 
Protocolo MS 134 Asma/bronquite 13500 2174 16,1 

Insulina glargina Portaria 225 134 Diabetes Tipo 11871 1805 15,2 

Somatropina Protocolo MS 112 
Déficit de 

crescimento 
3165 481 15,2 

Sacarato de 

hidróxido de ferro III 
Protocolo MS 112 Anemia severa 12072 1732 14,3 

Sevelamer* Protocolo MS Centralizado 
Insuficiência 

renal crônica 
11820 1672 14,1 

Calcitriol Protocolo MS 134 Osteoporose 13530 1796 13,3 

Olanzapina* Protocolo MS Centralizado Esquizofrenia 16110 1591 9,9 

Alfapoetina* Protocolo MS Centralizado Anemia severa 25727 2037 7,9 

Fonte: SAF/2014 

OBS: *Problemas com a programação de anos anteriores, mas já normalizado. 

 

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) é uma 

das estratégias para assegurar o acesso aos medicamentos destinados a tratar 

doenças de alta prevalência, patologias específicas, casos de intolerância ou 

refratariedade aos tratamentos de primeira linha ou ainda casos de evolução para 

quadro clínico grave. O CEAF é norteado pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas (PCDT). Tais documentos definem as linhas de cuidado para cada 

situação clínica, indicando a melhor abordagem terapêutica em cada fase evolutiva 

do agravo, a partir das melhores evidências disponíveis. 

 A Figura 5 representa as demandas especializadas, ou seja, as demandas 

previstas nos protocolos (não judiciais), solicitadas e não atendidas. A presença de 

medicamentos de aquisição centralizada pelo MS (sevelamer, olanzapina e 

alfaepoetina) no rol dos fármacos mais “faltosos” (Tabela 4), provavelmente se deva 
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ao fato de tais fármacos terem um volume de solicitações muito elevado. Portanto, 

eles têm um déficit menos impactante quando comparado aos demais. Outro fator 

que pode ter influenciado neste achado, é que houveram problemas relacionados à 

programação de aquisição destes fármacos junto ao MS anteriormente, mas que 

atualmente encontram-se normalizados. Nesta análise, o percentual de fármacos 

não atendidos através da Farmácia de Demanda Especializada representou 12,8% 

do total de solicitações. 

 

 

 Figura 5 Gráfico comparativo do número de unidades de fármacos solicitados a SES/MT e 
não atendidos, de janeiro de 2012-junho de 2014. 

Fonte: SAF/2014 
 

A Tabela 7 apresenta o cenário sobre os atendimentos não realizados, 

relacionados à dispensação de medicamentos de responsabilidade da Farmácia de 

Demanda Extraordinária, solicitados por via judicial. A Figura 6 mostra uma análise 

comparativa entre o número total de solicitações em relação ao número não 

atendido. 
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Tabela 5 Fármacos e insumos que com maior frequência não são atendidos pela 
farmácia de femanda extraordinária por solicitação via judicial, no período de Janeiro 
de 2012 a Junho de 2014. 

 

Medicamento Componente 
da AF 

Fonte de 
financiamento Uso Total 

solicitado 
Não 

atendido 
Déficit 

(%) 

Neocate® Não 
contemplado 

134 Dietas 
especiais 

230 71 30,9 

Nutren Jr® Não 
contemplado 134 Dietas 

especiais 253 68 26,9 

Sertralina Portaria 225 134 Depressão 200 53 26,5 

Formoterol+ 
budenosida 

Protocolo MS 134 Asma/ 
bronquite 373 68 18,2 

Clopidrogel Protocolo MS 134 Prevenção 
de trombos 321 56 17,4 

Cilostazol Não 
contemplado 134 Prevenção 

de trombos 1140 196 17,2 

Tiras para 
glicemia 

Básico 134 Diabetes 425 73 17,2 

Rosuvastatina Não 
contemplado 134 Colesterol 1055 177 16,8 

Insulina glargina Portaria 225 134 Diabetes 330 47 14,2 

Tiotropio, 
brometo 

Não 
contemplado 

134 Asma/ 
bronquite 834 117 14,0 

Fonte: SAF/2014

 

  

Figura 6 Gráfico comparativo do número de unidades de fármacos solicitados e não 
atendidos pela Farmácia de Demanda Extraordinária por solicitação via judicial, no período de Janeiro 
de 2012 a Junho de 2014.  

Fonte: SAF/2014 
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Neste cenário destaca-se a questão da demanda reprimida relacionada às 

fórmulas nutricionais, onde nas duas primeiras posições de maiores déficits de 

atendimento encontram-se as Neocate® (30,9%) e Nutren Jr® (30,9%) (Figura 6), as 

quais não são contempladas por nenhum protocolo clínico vigente. Em terceira 

posição, encontra-se o fármaco sertralina (26,5%), provavelmente a observação 

desta demanda nas solicitações realizadas por judicialização, se deva ao fato da 

dificuldade no atendimento que estes pacientes vinham enfrentando via protocolo 

estadual, conforme apresentado. Neste caso, o percentual de solicitações não 

atendidas foi de 17,9%. A mesma situação acontece com os fármacos 

formoterol+budesonida (18,2%) e clopidogrel (17,4%), os quais são previstos no 

Protocolo Clínico do MS, mas prescritos para diferentes CID’s, fator que acaba 

gerando judicialização por falta de cobertura. O Código Internacional de Doença 

(CID) pode gerar uma demanda reprimida, de acordo com a prescrição de 

determinado fármaco. 

 Cabe destacar a presença dos marcadores (tiras) para monitoramento de 

glicemia neste rol de produtos, uma vez que o mesmo pertence ao elenco de 

insumos de responsabilidade de fornecimento pela Assistência Farmacêutica Básica 

(município). 

 A Tabela 6 representa a demanda reprimida relacionada aos medicamentos 

solicitados na Farmácia de Demanda Extraordinária, via Portaria 172/10. Observa-se 

que a grande maioria das solicitações não foram atendidas. 

 

 

Tabela 6 Fármacos que com maior frequência não são atendidos pela farmácia de 
demanda extraordinária por solicitação via portaria 172/10, no período de Janeiro de 
2012 a Junho de 2014. 

 

Medicamento Componente da 
AF 

Fonte de 
financiamento Uso Total 

Solicitado 
Não 

Atendido 
Déficit 

(%) 

Vildagliptina Não 
contemplado 134 Diabetes 108 103 95,4 

Clopidogrel Protocolo MS 134 Prevenção de 
trombos 161 152 94,4 

Rivaroxabana Não 
contemplado 134 Prevenção de 

trombos 170 149 87,6 

Cinacalcete Não 134 Insuficiência 319 233 73,0 
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contemplado renal crônica 

Enoxaparina Não 
contemplado 134 

Prevenção de 
trombos e 
coágulos 

120 77 64,2 

Salmeterol+ 
fluticasona 

Não 
contemplado 134 Asma/bronquite 259 160 61,8 

Rosuvastatina Não 
contemplado 134 Colesterol 310 188 60,6 

Bamifilina Não 
contemplado 134 Asma/bronquite 205 120 58,5 

Vildagliptina+ 
metformina 

Não 
contemplado 134 Diabetes 182 98 53,8 

Tiotropio, 
brometo 

Não 
contemplado 134 Asma/bronquite 1556 768 49,4 

Fonte: SAF/2014 
 

 

Figura 7 Gráfico comparativo do número de unidades de medicamentos solicitados e não 
atendidos pela farmácia de demanda extraordinária por solicitação via portaria 172/10, no período de 
Janeiro de 2012 a Junho de 2014.  

Fonte: SAF/2014 

  

 Mais da metade das solicitações de fármacos (60,4%), através portaria 

172/10, não foram atendidos (Tabela 6), com destaque para a vildagliptina com 

95,4% de déficit no atendimento. Esse fármaco é um antidiabético de uso oral, 

relativamente novo no mercado cuja incorporação se necessária, ocorreria pela 

Assistência Farmacêutica Básica. 

 Até o ano de 2013 o clopidogrel (94,4%) não possuía dispensação prevista 

em nenhum protocolo clínico, e, por se tratar de um medicamento prescrito 

maciçamente a pacientes infartados, havia uma demanda muito grande do mesmo 
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na Portaria 172/2010. A partir de 2014, com a inclusão do mesmo no Protocolo 

Clínico do MS para a prevenção de trombos pós-infarto, sua demanda tem diminuído 

por esta via, mas observa-se certa resistência por parte dos usuários em abrir novos 

processos na Farmácia de Demanda Especializada. Cabe destacar que mesmo com 

a migração do clopidogrel para o componente especializado, este continua sendo 

financiado pela fonte 134. 

Considerando a continuidade da judicialização da saúde como se encontra 

nos dias de hoje, ocorrendo uma inversão dos objetivos primordiais do SUS. Neste 

caso elevando o déficit da equidade no direito constitucional de acesso a saúde. 

Neste contexto, o objetivo será a priorização das ações, recomendando-se: 

- Trabalhar fluxos internos e externos e fortalecer o setor de apoio judicial; 

- Empenho necessário dos gestores estaduais e de suas representações 

jurídicas sobre as causas de cada temática; 

- Reconhecimento da repercussão, na qual, debates sejam levantados, 

objetivando a estruturação e a execução da política da saúde aos direitos 

fundamentais, mesmo considerando a problematização do sub-financiamento, falta 

de política de recursos humanos deficitários de estruturas físicas, burocracia e 

reconhecer que a judicialização levanta discussões sobre demanda: 

1- O item que não está na política de saúde e não deveria estar. 

2- O item que está na política de saúde e não está disponível ao usuário. 

3- O item que não está na política e merece ser avaliado acerca de possibilidade 

de sua incorporação; buscar trazer para discussão. 

- A normativa que rege a respectiva ação ou serviço de saúde; 

- O financiamento percentual. 

- A organização do sistema de saúde. 

Sarlet e Capellari (1988) entendem que o poder judiciário não cria políticas 

públicas, só se faz cumprir o que já existe. 

E como enfrentamento a CIT (Comissão Intergestora Tripartite) em 2013, 

conforme exposto na Resolução n° 1, que um grupo de trabalho foi formado para 

atingir quatro objetivos. São sugestões da CONASS (Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde), que são consideradas importantes para atuação da 

representação dos secretários estaduais de saúde e para as secretarias: 

1- Formação de câmara técnica para o direito sanitário, que durante 2013 e 

2014 atuou em muitos debates.  
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2- A intermediação com a SES/RJ para a cessão de direito das fontes dos 

softwares utilizados para as ações judiciais naquela secretária ao ministério 

da saúde, para proceder à devida customização e utilização nacional da 

ferramenta. 

3- A deliberação em assembléia, pela participação das secretarias estaduais de 

saúde nos comitês estaduais de saúde do fórum nacional de saúde, e, entre 

outros. 

4- A proposição, em conjunto com o CONASEMS (Conselho Nacional de Saúde 

dos Secretários Municipais de Saúde), acerca do ressarcimento entre entes 

seja por requerimento administrativo, seja por determinação judicial. 

 

Portanto a gestão estadual deverá estar preparada para: 

 

1- Debate com a sociedade; 

2- Debate o sistema de justiça, os temas, a responsabilidade dos entes; 

3- A organização das normativas do SUS; 

4- O bloqueio de verbas públicas; 

5- Sensibilizar as procuradorias estaduais;  

6- Aproximação do judiciário, como os componentes do sistema de justiça; 

7- Investir em formações de equipe. 
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6. CONCLUSÃO 

Em 2014 foram realizadas aproximadamente 1579 autuações de 

medicamentos pela SES, o que corresponde a 45, gerando alto impacto no 

orçamento da saúde pelas liminares que são emitidas sobre a Secretaria de Saúde 

do estado de Mato Grosso, acarretando em bloqueios judiciais. 

Devido à baixa resolutividade da rede de atenção a saúde, aliada a um 

planejamento deficiente por parte de estado e municípios, acarretando duplicidade 

de informações devido à precariedade nas realizações dos registros, houve uma 

contribuição para o aumento da judicialização, favorecendo um maior ônus sobre o 

orçamento da saúde. 

O impacto financeiro gerado sobre o orçamento da saúde deve-se 

principalmente ao deferimento de ações desregradas, sem maior aprofundamento 

das causas deste impacto frente às políticas públicas de saúde destinadas a 

coletividade, bem como do sequestro de valores necessários para garantir o 

atendimento de casos pontuais, sem especificações técnicas de eficácia e o déficit 

de medicamentos ocasionados pelo elevado volume de solicitações. 

O Estado deveria garantir o direito à saúde sem que fosse necessária a 

intervenção do poder judiciário para a efetivação dos direitos sociais. Desta forma, o 

poder judiciário por meio de suas ações, proporciona à população meios eficazes 

para que tenha acesso a diagnósticos e prevenção de doenças, além de garantir 

assistência clínica e hospitalar de qualidade e o fornecimento de medicamentos 

adequados aos pacientes. 

O poder judiciário não pode ser influenciado sobre a discussão que o impacto 

orçamentário que as liminares emitidas provocam sobre o orçamento da Secretaria 

de Saúde do Estado. O poder judiciário destaca a saúde, como regra do direito à 

vida e considerando-a como um dos conteúdos que compõem a dignidade da 

pessoa humana. 

Frente à ineficiência generalizada dos serviços de saúde prestados pelo 

estado e pelos municípios do estado de Mato Grosso, somada a contribuição da 

sociedade civil que busca garantir seus direitos através de liminares contra 

Secretaria de Saúde, o aumento da judicialização na saúde é exponencial. 
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ANEXOS 

Anexo I: 
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Anexo II: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


