
Seguem os dados acerca do cumprimento de ordens judiciais na esfera federal, 

contabilizados até meados de 2014. 

Cumpre destacar ainda que estas informações retratam decisões judiciais que imputaram 

obrigação à União, não representam a realidade nacional, tendo em vista que não existem 

informações nos sistemas do Ministério da Saúde relativas às condenações de Estados e 

Municípios.  

Esclarece-se ainda o formato das informações disponibilizadas Decorre da 

especificidade da organização adotada internamente no âmbito Ministério da Saúde. Assim, 

ainda que não estejam consolidadas exatamente como solicitado na presente demanda, de 

acordo com o disposto no art. 13 do Decreto n. 7724/12 que regulamenta a Lei de Acesso à 

Informação, compete ao órgão providenciar a disponibilização da informação e a partir delas o 

cidadão poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados.  

Desse modo, serão disponibilizados: 

 Tabela com o quantitativo de ações judiciais propostas em face da União 

(Resposta ao questionamento A) 

 Orçamento da Saúde e Gráficos com valores dispendidos para cumprimento 

de decisões judiciais (Resposta aos questionamentos B e C) 

  

Quantitativo de ações judiciais propostas em face da União 

 

Os dados constantes do SICAU – Sistema Integrado de Controle das Ações da União 

indicam um crescimento progressivo no número de ações propostas em face da União. O 

sistema aponta 15.481 processos com tarefas abertas entre 2009 a agosto de 2014, para que o 



Ministério da Saúde forneça subsídios técnicos ou proceda ao cumprimento das decisões 

prolatadas, os quais foram distribuídos conforme se depreende da tabela abaixo: 

2009 
 259 

(1,7%)  

Fornecimento de Medicamento para Tratamento 

Oncológico (MS/CACON) - Portaria MS/GM nº 2349/2005 
          19  7,3% 

Fornecimento de Medicamentos        224  86,5% 

Tratamento de Saúde           16  6,2% 

     

2010 
 418 

(2,7%)  

Fornecimento de Medicamento para Tratamento 

Oncológico (MS/CACON) - Portaria MS/GM nº 2349/2005 
          30  7,2% 

Fornecimento de Medicamentos        372  89,0% 

Fornecimento de Órtese/Prótese              1  0,2% 

Procedimento Cirúrgico/Internação              1  0,2% 

Tratamento de Saúde           14  3,3% 

     

2011 
 769 

(5,0%)  

Fornecimento de Medicamento para Tratamento 

Oncológico (MS/CACON) - Portaria MS/GM nº 2349/2005 
          86  11,2% 

Fornecimento de Medicamentos        639  83,1% 

Procedimento Cirúrgico/Internação              1  0,1% 

Tratamento de Saúde           43  5,6% 

     

2012 
 2357 

(15,2%)  

Fornecimento de Medicamento para Tratamento 

Oncológico (MS/CACON) - Portaria MS/GM nº 2349/2005 
       342  14,5% 

Fornecimento de Medicamentos    1.857  78,8% 

Fornecimento de Órtese/Prótese           46  2,0% 

Implante Mamário de Silicone              2  0,1% 

Procedimento Cirúrgico/Internação           13  0,6% 

Tratamento de Saúde           97  4,1% 

     

2013 
 7264 

(46,9%)  

Fornecimento de Medicamento para Tratamento 

Oncológico (MS/CACON) - Portaria MS/GM nº 2349/2005 
   1.285  17,7% 

Fornecimento de Medicamentos    4.559  62,8% 

Fornecimento de Órtese/Prótese        163  2,2% 

Implante Mamário de Silicone              6  0,1% 



Procedimento Cirúrgico/Internação        183  2,5% 

Tratamento de Saúde    1.068  14,7% 

     

2014 
 4414

1
 

(28,5%)  

Fornecimento de Medicamento para Tratamento 

Oncológico (MS/CACON) - Portaria MS/GM nº 2349/2005 
       831  18,8% 

Fornecimento de Medicamentos    2.666  60,4% 

Fornecimento de Órtese/Prótese           45  1,0% 

Implante Mamário de Silicone              2  0,0% 

Procedimento Cirúrgico/Internação        223  5,1% 

Tratamento de Saúde        647  14,7% 

 

 

Orçamento do Ministério da Saúde 

 

 
 

Gastos para cumprimento de ordens judiciais na esfera federal 

Gastos federais contabilizados até o mês de agosto de 2014, utilizados para aquisição de 

medicamento e depósitos judiciais, estes últimos são realizados quando não é possível cumprir a 

decisão no prazo fixado pelo Poder Judiciário. 

Os depósitos bancários englobam não apenas a situação em que o próprio paciente deve 

adquirir o medicamento, incluem também, valores repassados aos Estados e Municípios para o 

atendimento das mais variadas obrigações determinadas em juízo, como por exemplo, a 

                                           
1 Dados computados até o mês de agosto de 2014, espera-se ainda um aumento significativo no número 
de processos até o encerramento do ano.   



determinação para internação em leito hospitalar, a realização de exames e procedimentos 

cirúrgicos, dentre outros. 

Verifica-se então, que ante a prolação de uma decisão judicial que condena a União ao 

adimplemento de uma demanda de saúde, adota-se um procedimento específico de acordo com 

o caso concreto, podendo incluir a aquisição direta do fármaco/insumo pleiteado na ação, ou o 

repasse de valores aos demais entes federados.   

Assim, somando-se os gastos de aquisição de medicamentos com os depósitos judiciais 

realizados, chega-se ao montante delineado no gráfico abaixo. Cumpre destacar que a base de 

dados utilizada limita-se ao mês de agosto de 2014, de forma que se justifica o decréscimo no 

percentual de crescimento relativo ao ano de 2013: 

 

Ano Empenho Depósito Total 

2006 R$ 1.864.480,62 R$ 7.600.579,92 R$ 9.467.066,54 

2007 R$ 2.791.899,26 R$ 17.530.346,45 R$ 20.322.245,71 

2008 R$ 6.234.691,48 R$ 47.660.885,29 R$ 53.895.576,77 

2009 R$ 17.281.929,40 R$ 83.165.223,93 R$ 100.447.153,33 

2010 R$ 17.178.375,94 R$ 124.103.206,10 R$ 141.281.582,04 

2011 R$ 21.597.440,52 R$ 198.953.470,14 R$ 220.550.910,66 

2012 R$ 59.273.508,98 R$ 287.832.182,50 R$ 347.105.691,48 

2013 R$ 109.004.736,79 R$ 438.255.243,83 R$ 547.259.980,62 

 

Questionamento D - PROGRAMAS OU PROJETOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE 

DEIXARAM DE SER EXECUTADOS OU FORAM PREJUDICADOS EM VIRTUDE DO 

ATENDIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS ENVOLVENDO QUESTÕES DE SAÚDE. 

 



 O Ministério da Saúde não possui essa informação, pois até o momento não foi 

realizado levantamento da dimensão do impacto das demandas judicias na execução das 

políticas de saúde. 

Pode-se informar apenas dos efeitos provocados pela exiguidade dos prazos judiciais 

que condenam a União ao fornecimento de medicamento fora de sua alçada de competência, 

seja material, seja financeira impacta a programação financeira para o atendimento das políticas 

públicas voltadas à saúde.  

Isso porque, ante a impossibilidade de cumprimento das decisões judiciais nos prazos 

fixados pelo Poder Judiciário, considerando-se o indispensável cumprimento pelos gestores do 

Ministério da Saúde da legislação em vigor a respeito de aquisição de bens prevista na Lei nº 

8.666/93, tem-se adotado a sistemática de depósitos bancários para demonstrar o total interesse 

e obediência do Ministério da Saúde na satisfação das ordens judiciais. 

Nesse contexto, a Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde - FNS/SE/MS é a 

responsável pela realização dos depósitos bancários para cumprimento de ordens judiciais e a 

adoção dessa medida apenas é viável em caso de pedido oriundo da Secretaria de Atenção À 

Saúde (SAS/MS), da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS) ou 

da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS)
2
 e da impossibilidade de cumprimento da 

decisão judicial pela via de compra de medicamentos. 

Em que pese não ser o melhor instrumento para atender as ordens judiciais, nem mesmo 

para o Ministério da Saúde ante questionamentos de órgãos de controle, a sistemática de 

depósitos bancários tem sido excepcionalmente a única medida possível para suprir o tempo 

necessário para a compra dos medicamentos. 

Insta consignar também que os valores apresentados acima referem-se, tão somente, aos 

gastos efetuados com a aquisição do medicamento pleiteado na ação judicial, excluídos os 

valores relativos às demais despesas com o procedimento de compra e entrega do medicamento, 

tais como: publicação em Diário Oficial, pagamento de transportadora para entrega da 

medicação em domicílio, pagamento de seguro para o transporte do medicamento e, quando for 

o caso, custos com a importação. 

Assim, lém dos custos com a aquisição do medicamento propriamente dito, colacionam-

se também os dados relativos ao transporte para entrega de medicamentos na residência do 

paciente - Autor da ação, que acrescem o valor total da condenação expressivamente. 

Referidos gastos com transportes englobam o modal aéreo e uma parcela mínima de 

terrestre e ilustram os valores despendidos, exclusivamente, para cumprimento de decisão 

judicial, isto é, não foram incluídos os dados com transportes regulares, acordados mediante 

contrato, conforme se verifica dos valores listados abaixo: 

                                           
2 Orgãos internos responsáveis pelo cumprimento de decisões judiciais, cada qual no seu âmbito de 
competência.  



 

 DEMANDA JUDICIAL 

 

CONSOLIDADO PREVISÃO 

FRETE 

AÉREO 

2012 1.362.598,40 1.362.598,40 98,46% 

2013 2.572.414,95 2.572.414,95 99,37% 

2014 2.250.825,79 3.858.558,50 99,69% 

 

Referidos gastos com transportes englobam o modal aéreo e uma parcela mínima de 

terrestre e ilustram os valores despendidos, exclusivamente, para cumprimento de decisão 

judicial, isto é, não foram incluídos os dados com transportes regulares, acordados mediante 

contrato. 

Aduz-se, portanto, que a condenação judicial que imputa à União a obrigação de 

fornecer medicamentos/insumos gera um impacto financeiro que vai além do custo do 

medicamento isoladamente considerado, haja vista que a obrigação apenas se exaure com a 

entrega efetiva do fármaco/insumo pleiteado, gerando, também, altos custos com o transporte. 

Somando-se todos os fatores apontados, verifica-se a consequência prática das decisões 

judicial proferidas nos moldes aqui expostos, que levam a um custo adicional pelo fato de se ter 

compras não programadas, voltadas ao atendimento de pacientes de modo individual e com 

entrega em suas respectivas residências. 

 


