
 

 

 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ ESTADUAL DE SAÚDE DO PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO 

 

NÚMERO DO CIA: 

0049131- 29.2021.8.11.0000 

ASSUNTO: 

2ª reunião do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso – NAT-Jus. 

LOCAL: 

Sala de reunião virtual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NGJhMzY1YmUtNjI1MS00ZTQ5LWI5NzktYTcxZDgxODU1N2

Zl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca-

07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%22c2ba1925-a3c9-4115-8331-

97fe00fac7a2%22%7d  

PRESENTES: 

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos – Coordenadora do Comitê Estadual da 

Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso. 

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior – Juiz de Direito e membro do Comitê Estadual 

da Saúde [e-mail gerardo.junior@tjmt.jus.br – telefone 65 99668-9333]. 

Luiz Augusto Pires Cezário Junior – Procurador do Município de Várzea Grande [e-mail 

judicialprocvg@gmail.com – telefone 65 99997-6077].  

Alexandre de Matos Guedes – Promotor de Justiça do MP/MT [e-mail 

alexandre.guedes@mpmt.mp.br – telefone 65 99956-9816]. 

Vanessa Curti Perenha Gasques – Juíza Federal do TRF da 1ª Região [e-mail 

vanessa.gasques@trf1.jus.br – telefone 65 98121-6050].   

Flavia de Melo Barcelos Costa - Procuradora do Munícipio de Cuiabá 

flavia.barcelos@cuiaba.mt.gov.br - telefone 62 999166077]. 

Neucimeire Alves de Oliveira – servidora do TJ/MT designada para o Comitê Estadual 

da Saúde [e-mail comite.estadualsaude@tjmt.jus.br – telefone 65 99971-3234]. 



 

Mariana Amicucci Almeida de Mangabeira – assessora da Desembargadora Helena Maria 

Bezerra Ramos [e-mail comite.estadualsaude@tjmt.jus.br – telefones 65 99667-0251 e 

65 3617-3434]. 

OCORRÊNCIAS: 

Iniciada a reunião, sob a coordenação da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 

que desejou bom início de ano a todos e prosseguiu com as seguintes pautas: 

[i] formalização de termo de cooperação da Justiça Federal e o Tribunal de Justiça/MT 

para uso do NatJus; 

[ii] apresentar a minuta do informativo de saúde pública; 

[iii] sugestões para divulgação no informativo de saúde pública do próximo triênio; 

[iv] sugestões para o próximo triênio em relação as palestras sobre saúde pública e 

suplementar; 

[v] identificar as principais demandas de saúde pública. 

A Desembargadora Helena Maria relatou sobre a importância dos webinários que foram 

realizados, sobre a vacina e as Tutelas de Urgência, informando que o próximo tema será 

sobre o tratamento de Home Care no Estado de Mato Grosso. 

O Juiz de Direito Gerardo Humberto informou que visitará a Central de Regulação com 

a representante da Secretaria de Estado de Saúde - SES, Dra. Nubia, para conhecer o 

funcionamento do fluxo de regulação e da fila de pacientes. 

O Promotor de Justiça do MP/MT, Dr. Alexandre Guedes, informou que a SES já possui 

em seu Portal na internet as informações sobre a fila da regulação, sendo possível a 

consulta a qualquer momento.  

A Juíza Federal, Dra. Vanessa Curti, fez um breve relato sobre as demandas que chegam 

na Justiça Federal e sobre os pedidos de medicamentos de Alto Custo. 

A Dra Flávia da PGM, relatou a importância do NAT, e sugeriu a inclusão de temas que 

tratem sobre os pareceres do NAT e explicar a questão da Urgência e Emergência, das 

medicações que são solicitadas, em especial as do câncer. 

O Dr. Luiz Augusto, da Procuradoria do munícipio de Várzea Grande, também relatou a 

importância das ações do Comitê de Saúde e as demandas no Munícipio de Várzea 

Grande. 

O Juiz de Direito Gerardo Humberto, sugeriu a criação do sistema BI, para gerenciar as 

informações das demandas de judicialização da saúde. 

Após, os participantes fizeram as sugestões de temas para os próximos Webinário: 

 



 

DELIBERAÇÕES: 

 

A próxima palestra será sobre o tema Home Care, com a Dra Núbia, representante da 

SES, com a data agendada para 24/02/2022, às 09h. 

Os outros temas sugeridos ficarão pré-agendados para os seguintes meses: 

- Central de Regulação: março. 

- Dispensação de Medicamentos, principalmente os medicamentos de Alto Custo: abril. 

- Vacinação de criança/adolescente: maio. 

Dr. Gerardo Junior, entrará em contato com a Justiça Federal para verificar se o termo de 

cooperação da Justiça Federal e o TJ/MT para uso do NatJus já foi assinado; 

Dr. Gerardo Junior, fará visita a Central de Regulação para conhecimento do fluxo de 

atendimentos; 

A servidora Neucimeire, entrará em contato com os membros que já foram indicados para 

o comitê, para convidar a participar das próximas reuniões/Webinário e fará a inclusão 

de todos no grupo de Whatsapp do Comitê de Saúde; 

A pedido da Desembargadora Helena Maria, a servidora Neucimeire fará contato com as 

Prefeituras das cidades de Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães e Santo Antônio 

do Leverger, para agendar reunião virtual com os Representantes dos Munícipios, para o 

dia 11/02/2022, às 09h. 

 

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos 

 Coordenadora do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de 

Mato Grosso  

 

Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior 

Juiz de Direito e Membro do Comitê Estadual 

 

 

 


