
 

CONSIDERANDO que o direito à saúde pública se consubstancia em 

garantia constitucional; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar o cumprimento das 

decisões judiciais e a implementação da Agência de Apoio Judicial – AAJ; 

CONSIDERANDO que a judicialização da saúde impõe a adoção de 

medidas pelo Poder Judiciário com o fim garantir a efetividade da 

disposição constitucional, porém observado o controle e transparência dos 

recursos públicos; 

CONSIDERANDO que a universalidade de acesso ao sistema de saúde 

deve se dar em relação as pessoas e não aos benefícios e, como 

consequência, deve ser privilegiado o tratamento disponível no SUS. Essa 

universalidade não significa acesso irrestrito a todo e qualquer medicamento 

ou tratamento; 

CONSIDERANDO que a integralidade de acesso ao sistema de saúde 

pública significa: avaliar o paciente como um todo, e não apenas como 

portador de uma doença específica; integrar ações preventivas com ações 

curativas; integrar todos os níveis operacionais de atenção à saúde 

(primário, secundário e terciário); 

CONSIDERANDO que a igualdade de acesso ao sistema de saúde público 

deve se dar sem a adoção de medidas discriminatórias; 

Segue o presente Provimento com o fim de disciplinar os critérios objetivos 

e subjetivos para orientar os magistrados do Estado de Mato Grosso sobre 

os requisitos a serem observados para a apreciação dos pedidos relativos às 

prestações concernentes às demandas individuais de saúde pública: 

Do acesso ao Poder Judiciário. 

Artigo 1º. O acesso ao Poder Judiciário com o fim de obter serviços de 

saúde e/ou fornecimento de medicamentos, relacionados à área pública, deve ser 

precedido de prévio requerimento administrativo. 

§ 1º. O médico ou a unidade médica são responsáveis pela inserção dos 

dados da pessoa e indicação do tratamento no Sistema Nacional de Regulação – 

SISREG.  

§ 2º. Compete à parte comprovar o protocolo de requerimento 

administrativo na Farmácia de Alto Custo. 



§ 3º. A requisição prévia no âmbito do sistema de saúde pública auxiliará a 

caracterização da mora do ente público e do interesse de agir.  

Artigo 2º. A petição inicial deverá ser instruída com: 

I – documentos pessoais do autor, a exemplo da carteira de identidade, 

CNH, CPF, ou outro documento oficial, bem como comprovante de residência; 

II – cartão do SUS; 

III – o requerimento administrativo e toda a documentação relativa à 

situação de saúde da pessoa; 

IV – relatório médico com as seguintes informações: 

a) nas hipóteses de solicitação de vaga de UTI a parte deverá apresentar: 

a.1) relatório médico sobre a necessidade de internação em leito de UTI; 

a.2) informação sobre a data e hora da requisição da vaga; 

a.3) declaração sobre a inexistência de vaga, se for o caso; 

a.4) outras providências que tenham sido adotadas enquanto aguarda 

disponibilização de leito de UTI; 

b) nas hipóteses de solicitação de intervenção cirúrgica contida na 

Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES ou disponibilizada 

pelo SUS a parte deverá juntar:  

b.1) relatório médico indicando qual doença a pessoa é portadora e a 

prescrição médica exata da intervenção cirúrgica com especificação dos Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PDCT e apresentação de todos os exames médicos 

atualizados; 

b.2) a prescrição médica deve narrar detalhadamente a situação de saúde do 

paciente e todo o tratamento anterior que porventura já tenha sido realizado, bem como 

as razões pelas quais tal intervenção é necessária; 

b.3) prescrição médica com data; 

b.4) deve ser declinado o período de tempo que a pessoa espera pelo 

atendimento e providências administrativas que tenha adotado para solucionar a questão 

(ex.: Ouvidoria do SUS);     

c) nas hipóteses de solicitação de tratamento não oferecido pelo SUS a 

parte deverá juntar: 

c.1) o relatório médico elencando as razões da ineficiência dos tratamentos 

disponíveis pelo SUS;  



c.2) a apresentação de prova da evidência científica, a inexistência, 

inefetividade ou impropriedade dos procedimentos constantes dos protocolos clínicos 

do SUS; 

c.3) o relatório deve indicar se configurada emergência, urgência (com 

indicação de tempo de espera) ou eletividade do tratamento, com expressa menção ao 

quadro clínico de risco imediato; 

c.4) declaração de ausência de conflito de interesse firmada pelo médico em 

relação ao ente público. 

d) nas hipóteses de solicitação de medicamento existente na Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME ou nas listas oficiais do SUS a 

prescrição médica deve conter:  

d.1) o princípio ativo do medicamento, com especificação do CID,  

posologia, modo de administração e período de tempo do tratamento e periodicidade, 

medicamentos e doses indicadas e, em caso de prescrição diversa daquela 

expressamente informada por seu fabricante, a justificativa técnica; 

d.2) data no receituário, para que seja observado o prazo não superior a 02 

meses para ingresso da ação; 

d.3) em caso de medicamento ou tratamento para o câncer se o paciente tem 

acompanhamento junto a uma unidade CACON/UNACON. 

e) nas hipóteses de solicitação de medicamento fora das listas oficiais do 

SUS a prescrição médica deve conter: 

e.1) o princípio ativo do medicamento, com especificação do CID,  

posologia, modo de administração e período de tempo do tratamento e periodicidade, 

medicamentos e doses indicadas e, em caso de prescrição diversa daquela 

expressamente informada por seu fabricante, a justificativa técnica; 

e.2) se os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT foram 

utilizados e esgotados ou forem inviáveis ao quadro clínico do paciente usuário do SUS; 

e.3) data no receituário, para que seja observado o prazo não superior a 02 

meses para ingresso da ação; 

e.4) declaração de ausência de conflito de interesse firmada pelo médico em 

relação ao ente público. 

Das providências prévias à apreciação do pedido de tutela provisória de 

urgência. 



Artigo 3º. Recebida a petição inicial, o magistrado deverá colher o parecer 

do Núcleo de Apoio Técnico – NAT. 

§ 1º. O Núcleo de Apoio Técnico – NAT deve obedecer aos seguintes 

prazos para emissão de parecer: 

I – disponibilização de leito de UTI: até 06 horas, ou no caso de 

impossibilidade justificada, no mesmo dia da solicitação; 

II – procedimento a ser realizado em paciente internado ou quando 

constatada a urgência: 24 horas; 

III – procedimento eletivo, como também medicamento: 72 horas. 

§ 2º. O Núcleo de Apoio Técnico – NAT ao emitir o parecer deverá: 

I – analisar todos os documentos médicos juntados pela parte e o pedido 

feito na petição inicial, a fim de orientar o magistrado sobre a comprovação da doença, 

se a prescrição é compatível ao quadro descrito, a emergência, urgência ou eletividade 

do procedimento, os riscos inerentes à demora, informação sobre a regulação do 

paciente enviando cópia do extrato da regulação e apontando eventuais contradições de 

ordem técnica entre a regulação e o descrito no processo, de forma objetiva; 

II – solicitar documentos complementares ou exames atualizados caso os 

juntados sejam insuficientes para lavratura do parecer; 

III – informar se o medicamento é fornecido ou não pelo SUS, ou se é off 

label;  

IV – responder eventuais perguntas formuladas pelo juízo, em qualquer fase 

do processo; 

Art. 4º. Nas demandas nas quais se pleiteia tratamento ou medicamento não 

previsto no SUS, o magistrado poderá determinar a produção de prova visando avaliar a 

hipossuficiência econômica da parte. 

Parágrafo único. Com a finalidade de avaliar a hipossuficiência econômica 

da parte o magistrado poderá solicitar apoio da equipe multidisciplinar do juízo. 

Da Agência de Apoio Judicial – AAJ. 

Artigo 5º. A Agência de Apoio Judicial – AAJ atua nas demandas de saúde, 

sendo suas atribuições: 

I – atuar consultivamente; 

II – atuar como elo de diálogo interinstitucional; 

III – acompanhar e contribuir para a efetividade das decisões judiciais; 

IV – na transparência e no resguardo do dinheiro público. 



Artigo 6º. Na atuação consultiva a Agência de Apoio Judicial – AAJ irá 

prestar informações alusivas ao cumprimento das decisões judiciais. 

Artigo 7º. A Agência de Apoio Judicial – AAJ deve atuar como elo de 

diálogo interinstitucional entre o Poder Judiciário, o Estado de Mato Grosso, os 

municípios e o gestor do SUS, com o fim de propor medidas e adotar providências para 

o aprimoramento da execução nas demandas de saúde pública.  

Artigo 8º. A Agência de Apoio Judicial – AAJ deve acompanhar e 

contribuir para a efetividade das decisões judiciais e para tanto deve: 

I – atuar junto ao gestor do Sistema Único de Saúde, da Secretaria de Saúde 

do Estado de Mato Grosso e das Secretarias de Saúde dos municípios adotando as 

medidas administrativas para dar efetividade as decisões judiciais relacionadas à saúde 

pública; 

II – receber as notificações judiciais com a finalidade de dar cumprimento 

as decisões de saúde pública. 

Artigo 9º. A Agência de Apoio Judicial – AAJ deve garantir a transparência 

e o resguardo do dinheiro público e para esse fim deve:  

I – avaliar os preços e orçamentos apresentados para balizamento do pedido 

de bloqueio de recurso público; 

II – auditar as prestações de contas e emitir parecer recomendando ou não o 

pagamento.  

Da decisão judicial. 

Artigo 10. O magistrado, ao analisar o pedido de tutela provisória de 

urgência, deverá observar os seguintes parâmetros: 

I – o parecer do NAT; 

II – a universalidade de acesso aos serviços de saúde se dá em 02 

perspectivas: a) direito de todos, com acesso igualitário às ações e serviços; b) ações e 

serviços previstos no SUS.  

III – a universalidade deve ser vista em relação às pessoas e não aos 

benefícios e, como consequência, deve ser privilegiado o tratamento disponível no SUS; 

IV – consulta a fila única do SUS no sistema da SES;  

V – caso o tratamento ou medicamento indicado seja diverso do fornecido 

pelo SUS deve ser comprovado pelo autor a ineficácia ou a impropriedade da política 

pública de saúde existente. Essa comprovação deve se dar mediante a apresentação de 

relatório médico claro e objetivo indicando, com precisão, a ineficácia ou 



impropriedade do tratamento ou medicamento indicado pelo SUS, aliado a exames ou 

dados clínicos que corroborem a afirmação. Não comprovada a inefetividade ou 

impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pelo SUS deve ser 

indeferido o pedido de tutela provisória de urgência, sendo recomendado a produção de 

prova na instrução; 

VI – quando o tratamento ou medicamento não é fornecido pelo SUS 

devem ser observados: 

a) se o tratamento ou medicamento for puramente experimental o pedido 

deve ser indeferido, pois nesse caso a responsabilidade é dos laboratórios e centros 

médicos, consubstanciando-se em pesquisas clínicas; 

b) os novos tratamentos ou medicamentos, ainda não incorporados ao SUS, 

demandam prévia instrução probatória com a finalidade de averiguar a viabilidade de 

seu uso e adoção pelo sistema de saúde público, sendo recomendável o não deferimento 

da tutela. Nesse caso, é recomendável avaliar se a questão foi apreciada pela Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC, solicitando apoio do 

Núcleo de Apoio Técnico – NAT para esclarecimento; 

c) havendo negativa administrativa do tratamento ou fornecimento do 

medicamento pelo SUS, verificar se há no SUS tratamento alternativo, mas não 

adequado ao paciente ou se não tem nenhum tratamento específico para a patologia. No 

caso de ausência de tratamento alternativo ou não disponibilidade de tratamento 

específico para a patologia a recomendação médica demanda relatório claro e objetivo 

informando, com precisão, sua indicação, aliado a exames ou dados clínicos que 

corroborem a afirmação; 

VII – o registro na ANVISA é condição necessária para o fornecimento do 

medicamento, sendo dispensável quando adquiridos por intermédio de organismos 

multilaterais internacionais, para uso de programas em saúde pública pelo Ministério da 

Saúde; 

VIII – a parte autora deve firmar declaração juntamente com o médico 

assistente de que faz parte de programa de pesquisa experimental dos laboratórios, caso 

em que estes devem assumir a continuidade do tratamento 

(http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html); 

IX – determine, no momento do deferimento da medida abrangida por 

política pública existente, a inscrição do beneficiário nos respectivos programas; 

http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html


X – nas demandas em tutela individual para internação de pacientes 

psiquiátricos e/ou com problemas de álcool, crack e outras drogas, quando deferida a 

obrigação de fazer contra o poder público para garantia de cuidado integral em saúde 

mental (de acordo com o laudo médico e/ou projeto terapêutico elaborado por 

profissionais de saúde mental do SUS), não é recomendável a determinação a priori de 

internação psiquiátrica, tendo em vista inclusive o risco de institucionalização de 

pacientes por longos períodos; 

XI – quando todas as alternativas terapêuticas previstas nos respectivos 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT já tiverem sido esgotadas ou 

forem comprovadamente inviáveis ao quadro clínico do paciente usuário do SUS, pode 

ser determinado judicialmente o fornecimento, pelo SUS, do fármaco não 

protocolizado; 

XII – nas demandas nas quais se pleiteia dispensação de medicamentos ou 

tratamentos para o câncer, caso atendidos por médicos particulares, determine a 

inclusão no cadastro, o acompanhamento e o tratamento junto a uma unidade 

CACON/UNACON; 

XIII – o acesso à prestação de ações ou serviços exclusivos da assistência 

social não devem ser impostos ao SUS; 

XIV – nos casos em que o pedido seja de medicamento, produto ou 

procedimento previsto nas listas oficiais do SUS ou em Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas – PDCT, recomenda-se que seja determinada a inclusão da parte em 

serviço ou programa existentes no SUS, para fins de acompanhamento e controle 

clínico; 

XV – as altas de internação hospitalar de paciente, inclusive de idosos e 

toxicômanos, independem de novo pronunciamento judicial, prevalecendo o critério 

técnico profissional do médico; 

XVI – em caso de produção de prova pericial recomenda-se a requisição do 

prontuário médico; 

XVII – nas ações reiteradas na mesma comarca que apresentem pedidos de 

medicamentos, produtos ou procedimentos já previstos nas listas oficiais, como medida 

de eficácia da atuação jurisdicional, é pertinente dar ciência dos fatos aos Conselhos 

Municipal e Estadual de Saúde; 

XVIII – quando houver prescrição de medicamento, produto, órteses, 

próteses ou procedimentos que não constem em lista do RENAME/RENASES ou 



protocolo do SUS, recomenda-se a notificação judicial do médico prescritor, para que 

preste esclarecimentos sobre a pertinência e necessidade da prescrição, bem como para 

firmar declaração de eventual conflito de interesse; 

XIX – as demandas por procedimentos, medicamentos, próteses, órteses e 

materiais especiais, fora das listas oficiais, devem estar fundadas na medicina baseada 

em evidências. 

Artigo 11. Caso o pedido de tutela provisória de urgência seja deferido, o 

magistrado deve determinar: 

I – a citação do ente público para defesa e ciência do deferimento da tutela; 

II – a notificação da Agência de Apoio Judicial – AAJ para dar efetividade a 

decisão, com posterior comunicação judicial no prazo de até 05 dias; 

III – no caso de descumprimento de decisão judicial, o ente público 

responsável será intimado para, em até 05 dias, prestar informações. 

Da responsabilidade solidária e da repartição de competências dos entes 

da Federação. 

Artigo 12. Nas ações sobre serviços de saúde devem ser observadas, 

preferencialmente, as regras administrativas de repartição de competência entre os 

gestores. 

Parágrafo único. A responsabilidade solidária dos entes da Federação não 

impede que o juízo, ao deferir a tutela de urgência, direcione inicialmente o seu 

cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição 

de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. 

Do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Artigo 13. Deve-se evitar o processamento, pelos Juizados Especiais, dos 

processos nos quais se requer medicamentos não registrados pela ANVISA, off label e 

experimentais, ou ainda internação compulsória, quando, pela complexidade do assunto, 

o respectivo julgamento depender de dilação probatória incompatível com o rito.  

Artigo 14. Não estão incluídos na competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou 

tratamento cujo custo anual superar o limite da competência do seu microssistema.  

Artigo 15. A parte autora deverá apresentar orçamento especificando o valor 

do tratamento ou medicamento pleiteado para fins de fixação de competência. 

Art. 16. A parte autora deverá atribuir à causa o valor compatível com o 

proveito econômico almejado. 



Providências relativas ao descumprimento da tutela de urgência. 

Art. 17. Esgotado o prazo de 05 dias constante do artigo 11, inciso III, 

supra, na ausência de informação do ente público responsável, e havendo pedido de 

bloqueio de valores, deve o juiz adotar, de forma antecedente, as seguintes 

providências: 

a) para ações que visam pedido de internação em UTI: 

a.1) encaminhar ao NAT para parecer, com urgência, inclusive para 

informar sobre eventual evolução do quadro e existência de vaga; 

a.2) consultar a regulação do paciente para analisar a existência do pedido 

de vaga no SISREG bem como data e horário da solicitação; 

a.3) declaração do médico assistente sobre as condições de transferência de 

uma unidade para outra unidade de saúde; 

a.4) informar condições de transferência e disponibilidade de transporte 

adequado pelo SUS; 

b) para ações que visam realização de procedimento: 

b.1) consultar o histórico de ações atualizado no SISREG e avaliar a 

evolução dos registros de atendimento; 

b.2) confirmação do diagnóstico por equipe especializada (ex. “heart team” 

nos procedimentos cardíacos); 

b.3) intimação da unidade de saúde para informar sobre eventual internação, 

eventual risco e tempo de espera; 

c) para ações que visam fornecimento de medicamento: 

c.1) determinar a constatação da existência do medicamento (integrante da  

lista do SUS) na farmácia de alto custo e/ou demandas extraordinárias. Constatada a 

existência do fármaco, proceder a busca e apreensão e depósito do medicamento na 

própria unidade. Certificado o cumprimento da ordem, a parte interessada será intimada 

para proceder a retirada do medicamento na unidade, no prazo de 05 dias; 

c.2)  intimar a Coordenadoria de Aquisição do ente público responsável pela 

dispensação para informar acerca do andamento do processo de aquisição, a fim de 

permitir avaliação acerca da viabilidade de se aguardar ou não o término do processo de 

licitação; 

c.3) intimação pessoal do Secretário de Saúde para providenciar o 

cumprimento da decisão judicial. 



Parágrafo único. O juízo deve esgotar todos os meios para que a pessoa seja 

atendida no âmbito administrativo. 

Do bloqueio de recursos públicos. 

Artigo 18. No caso de descumprimento de decisão judicial que deferiu o 

fornecimento de tratamento ou medicamento, o magistrado deverá obedecer aos 

seguintes parâmetros:  

I – o bloqueio de recurso público deve se dar preferencialmente via sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta de depósito judicial do Poder 

Judiciário, vedada a constrição diretamente nos caixas das instituições bancárias, salvo 

excepcional urgência, razoável e devidamente fundamentada nos autos; 

II – o magistrado deverá se abster de fixar astreintes, determinar a prisão 

civil ou o afastamento do agente público no caso de descumprimento de decisão 

judicial, pois essas medidas são de pouca ou nenhuma eficácia; 

III – o magistrado deverá avaliar, em relação ao ente público, a 

possibilidade de fixar multa por litigância de má-fé (§ 2º do artigo 77 do CPC) e 

indenização da parte pelo eventual prejuízo (artigo 81 do CPC); 

IV – o magistrado deverá avaliar, em relação ao agente público, a apuração 

pelo crime de desobediência e eventual configuração de ato de improbidade 

administrativa, oficiando-se ao Ministério Público. Essa medida demanda a prévia 

intimação pessoal do responsável pelo cumprimento da medida judicial; 

V – adotadas as providências elencadas nos parágrafos anteriores e não 

sendo cumprida a decisão judicial, o magistrado deverá representar pela medida de 

caráter político, representando pela intervenção da União nos Estados ou no Distrito 

Federal ou dos Estados nos municípios. 

Artigo 19. No caso de inefetividade das medidas elencadas no artigo 18 

deve ser determinado o bloqueio de verba pública, observado o menor valor para 

compra do medicamento ou custeio do tratamento. 

Artigo 20. O pedido para o bloqueio de verba pública deve ser instruído 

com: 

I – no mínimo 03 (três) orçamentos, salvo impossibilidade devidamente 

justificada, indicando o valor do tratamento ou medicamento; 

II – indicação do valor do tratamento ou medicamento nas tabelas de 

referências do SUS ou, na ausência de previsão, observado o preço máximo de venda ao 

governo – PMVG. 



Artigo 21. O ente público será intimado para, em até 05 dias, se manifestar 

sobre o pedido de bloqueio de verba pública, momento em que poderá: 

I – informar o cumprimento da decisão, com perda de objeto do pedido de 

bloqueio; 

II – se manifestar sobre os orçamentos apresentados e indicar o preço 

máximo de venda ao governo – PMVG; 

III – informar a possibilidade de compra do medicamento ou custeio do 

tratamento por instituição pública ou privada vinculada ao SUS, bem como adotar as 

providências para o cumprimento da decisão judicial. 

Artigo 22. O magistrado deverá determinar a realização de prévia auditoria 

nos valores indicados.  

§ 1º. A auditoria, a ser realizada pela Agência de Apoio Judicial – AAJ deve 

obedecer aos seguintes prazos: 

I – disponibilização de leito de UTI: até 06 horas, ou no caso de 

impossibilidade justificada, no mesmo dia da solicitação; 

II – procedimento a ser realizado em paciente internado ou quando 

constatado a urgência: 24 horas; 

III – procedimento eletivo, como também medicamento: 72 horas.   

§ 2º. A auditoria deve avaliar os preços e orçamentos apresentados para 

balizamento do pedido de bloqueio de recurso público. 

Da prestação de contas e liberação de valores 

Artigo 23. A liberação do numerário para o cumprimento da decisão judicial 

somente pode ser autorizada após a prestação de contas no processo por meio do 

cumprimento dos seguintes requisitos: 

I – intimação do responsável para fornecer o tratamento ou medicamento 

antes do recebimento de qualquer valor; 

II – apresentar a nota fiscal, com descrição pormenorizada dos serviços 

prestados e materiais utilizados, em consonância com o orçamento, e documento de 

comprovação da realização do procedimento ou da entrega do medicamento; 

III – observar a correta emissão da nota fiscal, inclusive em relação ao ente 

público pagador e no campo de observação, o beneficiário direto do serviço, os seus 

dados pessoais e o número do processo; 

IV – aportada a nota fiscal aos autos, intimar o ente público para se 

manifestar sobre a prestação de contas no prazo de 10 dias;  



§ 1º. É vedada, em qualquer hipótese, a liberação direta de valores para a 

parte.  

§ 2º. Constatada a irregularidade na prestação de contas, o juízo determinará 

as providências para que o fornecedor promova a correção de todos os seus erros. A 

liberação de valores somente ocorrerá após a correta prestação de contas nos autos e no 

valor fixo do orçamento.  

Artigo 24. A liberação do numerário deve ocorrer de forma gradual, 

mediante comprovação da necessidade de continuidade do tratamento postulado ou 

entrega do medicamento, evitando-se a liberação única do montante integral. 

Artigo 25. Caso a prestação do serviço altere a cobrança, o prestador deve 

apresentar nota fiscal discriminando, em detalhes, todas as despesas. 

§ 1º. Apresentada a nota fiscal, deve ser determinada a oitiva da Agência de 

Apoio Judicial – AAJ para auditar as prestações de contas e emitir parecer 

recomendando ou não o pagamento. 

§ 2º. Caso a Agência de Apoio Judicial – AAJ não recomende o pagamento 

deve ser oportunizado ao prestador o direito de manifestação, com posterior avaliação 

judicial da medida a ser adotada. 

Da medida judicial de prestação continuativa. 

Artigo 26. No caso de medidas judiciais de prestação continuativa é 

necessária a renovação periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado 

pelo médico responsável pelo tratamento, sob pena de perda de eficácia da medida. 

Disposições finais. 

Artigo 27. Havendo indícios de ilícito penal ou civil em qualquer momento, 

o juízo deverá adotar as comunicações pertinentes às autoridades competentes.   

Artigo 28. O juízo encaminhará a decisão de bloqueio de valores ao 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para fins de auditoria. 

Artigo 29. O presente provimento entra em vigor na data de sua publicação. 


