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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 
VARA ESPECIALIZADA DE SAÚDE DA COMARCA DE VÁRZEA 
GRANDE DO ESTADO DE MATO GROSSO. 
 

URGENTE! 

"Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e 

efetivo para o seu problema. 

(Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde – Portaria 
nº 675, de 30 de março de 2006, Ministério da 
Saúde)."   

 

PATRÍCIA CENI DOS SANTOS, brasileira, servidora pública estadual, 

CPF nº 850.896.721-72, residente à Av. Egito, nº 290, Bairro Santa Rosa, 

Cuiabá/MT, CEP 78040-140, vem à presença de Vossa Excelência, para 

com fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil, artigo 6º, VI e VII 

do Código de Defesa do Consumidor, propor a presente 

 

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA 

 

Em face do ESTADO DE MATO GROSSO (por meio da SECRETARIA 

DE SAÚDE, que integra, a nível estadual, o Sistema Único de Saúde), 

pessoa jurídica de direito público, representado pelo seu Procurador Geral, 

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ) n° 

03.507.415/0001-44, com endereço na PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO, Setor  Centro Político Administrativo, S/N, CPA, CUIABÁ/MT, 

Brasil, CEP: 78050-970, e-mail Principal: 

pge.adjunta@pge.mt.gov.br, e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

(Gestor Pleno do Sistema Único de Saúde Municipal), pessoa jurídica 

de direito público interno, representado pelo seu Procurador Geral, que 

pode ser encontrado no Palácio Alencastro ou na Procuradoria Municipal, 

e o faz com fundamento nos argumentos de fato e de direito adiante 

aduzidos e o faz com fundamento nos argumentos de fato e de direito 

adiante aduzidos. 
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I - DA DISPENSA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO  

 

No caso em tela a assistida pede a dispensa da audiência de 

conciliação, haja vista que não há como transacionar no que tange ao 

tratamento de que necessita. E também não se pode olvidar o fato de que 

os Procuradores do Estado de Mato Grosso e do município de Cuiabá não 

estão autorizados a transacionar por falta de lei específica que os 

autorizem, de sorte que a realização de audiência de conciliação seria 

absolutamente inócua. Assim Diante da premência na efetivação da tutela 

pretendida e da natureza do direito à saúde, envolvido, manifesta o 

desinteresse inicial na autocomposição do litígio, a teor do que determina 

o art. 334, § 5º do Código de Processo Civil. 

 

II - EXPOSIÇÃO DOS FATOS 

 

Conforme relato médico, a autora foi diagnosticada no dia 11 

de maio do corrente ano, portadora de trombose venosa profunda dos 

membros inferiores, CID 174.3. 

 

É importante salientar que para o tratamento da doença, 

existem duas categorias de anticoagulantes orais, os INIBIDORES DE 

VITAMINA K (MAREVAN) e os NOACS (XARELTO, PRADAXA E 

ELIQUIS por exemplo), que apresentam suas vantagens e desvantagens.  

 

No caso da autora, o médico cirurgião vascular e angiologista 

que vem acompanhando o caso, Dr Izaul Almeida Nascimento – CRM 

3160/MT, receitou o uso de medicamento Xarelto 20 mg, por período não 

inferior à seis meses, diante de sua compatibilidade com o quadro de 

saúde da autora, conforme receita em anexo. 
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Para deixar mais clara a situação enfrentada, insta salientar 

que se mostrou mais adequado o uso do medicamento oral Xarelto 20mg, 

notadamente quando a autora já fez uso de outros medicamentos 

(Varfarina) e não obteve sucesso no controle da doença. 

 

Diante do quadro apresentado, reforço que conforme relato 

médico, esta medicação é indispensável para a autora na tentativa de 

melhora clínica e estabilidade da doença.  

 

Vale ressaltar, que o uso de outras medicações abrangidas na 

lista do SUS não contemplam as necessidades da autora. Ou seja, 

somente com uso do medicamento Xarelto 20mg, ela terá  possibilidade 

de ganho de sobrevida global com qualidade de vida. 

 

Sem recursos para arcar com as despesas do tratamento, 

mormente quando a autora é arrimo de família e responsável sozinha, pela 

manutenção das despesas de seus pais idosos e uma  sobrinha, resolveu 

se socorrer do Sistema Único de Saúde (SUS), protocolando requerimento 

junto à Ouvidoria Setorial de Gestão do SUS do Estado de Mato Grosso, 

obtendo resposta no sentido que o referido medicamento não é 

contemplado pelo sistema único de saúde, sem previsão de regularização 

do fornecimento. 

  

Ocorre que o uso do medicamento deve ser imediato para 

manter a saúde da autora, de modo que ela não pode esperar a 

morosidade da aquisição via processo licitatório. 

 

Vale consignar que o referido medicamento não faz parte do 

componente da assistência básica, sendo assim, não é fornecido pelo 

município de Cuiabá. 
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Assim, ao procurar resolução pela via administrativa, a 

Requerente não obteve êxito, de sorte que não lhe resta alternativa que 

não seja buscar o Poder Judiciário para fazer valer o direito constitucional, 

fundamental e indisponível de receber a devida assistência a sua saúde 

por parte do Estado. 

 

Destarte, a autora necessitará, ao menos de início, de 07 

caixas do referido medicamento, notadamente quando necessitará fazer 

uso de um comprimido ao dia, e a caixa do medicamento possui 28 

comprimidos, conforme se afere pelos orçamentos carreados nos autos. 

 

 Outrossim, informamos mais uma vez que a autora, além de 

arcar sozinha com as próprias despesas, é responsável pela manutenção 

das despesas de seus pais, duas pessoas idosas que necessitam 

mensalmente da ajuda da autora para a manutenção desde as contas 

referentes à moradia, até gastos com saúde, além de usa sobrinha, o que 

faz com que a autora não possua condições financeiras para custear o 

procedimento aqui pretendido, através de recursos próprios, sem 

comprometer a própria existência. 

 

Em posse desta virtude, se vê como a sua última esperança, 

infelizmente, a estreita via judicial. É o escorço necessário para o 

desiderato da aplicação dos direitos fundamentais e, resumidamente, da 

cristalina Justiça. 

 

III - DA ASSISTÊNCIA GRATUITA  

 

Inicialmente, afirma a autora que, de acordo com o artigo 98 

do CPC, não tem condições de arcar com eventual ônus processual sem 

prejuízo do seu sustento próprio e de sua família, sendo certo inclusive, 
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que os serviços advocatícios aqui prestados, trata-se de advocacia pro 

bono. 

 

Assim, DECLARA SUA HIPOSSUFICIÊNCIA, para requerer 

desde já os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. 

 

É o entendimento jurisprudencial: 

 

JUSTIÇA GRATUITA – Necessidade de simples afirmação de 
pobreza da parte para a obtenção do benefício – Inexistência de 
incompatibilidade entre o art. 4º da Lei n.º 1.060/50 e o 
art. 5º, LXXIV, da CF. Ementa Oficial: O artigo 4º da Lei 
n.º 1.060/50 não colide com o art. 5º, LXXIV, da CF, bastando à 
parte, para que obtenha o benefício da assistência judiciária, a 
simples afirmação da sua pobreza, até a prova em contrário (STF 
– 1ª T: RE n.º 207.382-2/RS; Rel. Min. Ilmar Galvão; j. 22/04/1997; 
v. U) RT 748/172.Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIAGRATUITA. LEI Nº. 1.060/50. PRESUNÇÃO DE 
NECESSIDADE. Legítimo a parte requerer o benefício da 
gratuidade nos termos do art. 4º da Lei nº. 1.060/50, que se 
harmoniza com o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 
Para que obtenha o benefício da assistência judiciária basta a 
simples afirmação de pobreza, até prova em contrário. Precedentes 
do STJ. RECURSO PROVIDO DE PLANO, COM FULCRO NO 
ART. 557, § 1º-A, DO CPC. (Agravo de Instrumento Nº 
70054723283, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiçado RS, 
Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 31/05/2013). 

 

 

IV - DA RECOMENDAÇÃO N° 31/2010 DO CNJ 

 

O Conselho Nacional de Justiça, visando dar efetivo 

cumprimento as decisões judiciais emitidas no âmbito da saúde dispõem: 

 

“Recomenda aos Tribunais a adoção de medidas visando a melhor 
subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, para 
assegurar maior, saúde. O PRESIDENTE DO CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ, no uso de suas atribuições, e 
CONSIDERANDO o grande número de demandas envolvendo a 
assistência à saúde em tramitação no Poder Judiciário brasileiro e 
o representativo dispêndio de recursos públicos decorrente desses 
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processos judiciais; (...) RESOLVE: I. Recomendar aos Tribunais 
de Justiça dos Estados e aos Tribunais Regionais Federais que: 
 
a) até dezembro de 2010 celebrem convênios que objetivem 
disponibilizar apoio técnico composto por médicos e farmacêuticos 
para auxiliar os magistrados na formação de um juízo de valor 
quanto à apreciação das questões clínicas apresentadas pelas 
partes das ações relativas à saúde, observadas as peculiaridades 
regionais;  

 

b) orientem, através das suas corregedorias, aos magistrados 
vinculados, que: b.1) procurem instruir as ações, tanto quanto 
possível, com relatórios médicos, com descrição da doença, 
inclusive CID, contendo prescrição de medicamentos, com 
denominação genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, 
próteses e insumos em geral, com posologia exata; b.2) evitem 
autorizar o fornecimento de medicamentos ainda não registrados 
pela ANVISA, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções 
expressamente previstas em lei; b.3) ouçam, quando possível, 
preferencialmente por meio eletrônico, os gestores, antes da 
apreciação de medidas de urgência; b.4) verifiquem, junto à 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisas (CONEP), se os 
requerentes fazem parte de programas de pesquisa experimental 
dos laboratórios, caso em que estes devem assumir a continuidade 
do tratamento; b.5) determinem, no momento da concessão de 
medida abrangida por política pública existente, a inscrição do 
beneficiário nos respectivos programas; (...) Publique-se e 
encaminhe-se cópia desta Recomendação a todos os Tribunais. 
Ministro GILMAR MENDES”. 
 

 

Sendo assim, a Requerente cumpriu com a 

RECOMENDAÇÃO N° 31/2010 DO CNJ, apresentando os relatórios 

médicos, receitas e exames que comprovam a necessidade do 

procedimento em caráter de URGÊNCIA. 

 

V - DOS DIREITOS 

 

O reconhecimento de um direito pela norma jurídica de um 

Estado, especialmente quando se trata de direito fundamental diretamente 

vinculado com a dignidade da pessoa humana e com a própria vida, 

careceria de sentido se não fosse dado ao ser humano igual direito a um 

provimento judicial que possibilitasse seu efetivo cumprimento em caso de 
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violação ou omissão; nesse sentido, o Sistema de Justiça assume 

relevante papel para a efetividade dos direitos reconhecidos pelo sistema 

legal, e deve, por isso mesmo, atuar no sentido de dar a devida proteção 

ao cidadão titular de tal direito, ainda mais quando se trata de pessoa em 

estado de vulnerabilidade, como é o caso daqueles que necessitam se 

socorrer da via judiciária para fazer valer seu direito constitucional à devida 

assistência a sua saúde. 

 

Ora, em nosso País a Constituição da República afirma 

que a saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF), 

erigindo tal direito à categoria de direito social, fundamental, 

inalienável e indisponível (Art. 6º da CF); aqui, em nosso Estado, é 

imperioso que tal imposição legal implique em consequências práticas, 

sobretudo no que tange à sua efetividade, não sendo justificável, e muito 

menos razoável, qualquer negativa de atendimento ou omissão fundada 

em questões meramente burocráticas.  

 

Não bastasse isso, de acordo com o art. 6º da Magna Carta 

deste Estado, o direito à saúde é garantido como postulado 

fundamental da ordem social brasileira. Os arts. 196 a 200 trazem 

ínsitos os devidos esclarecimentos quanto ao papel reservado ao Estado 

no que tange ao direto de assistência à saúde, cabendo destacar que o 

art. 198 define o Sistema Único de Saúde - SUS.  É possível afirmar que 

se trata do principal direito fundamental social albergado pela nossa 

Constituição.  

 

E não se pode olvidar de que a nossa Constituição 

Brasileira tutela a "dignidade da pessoa humana" (art.1º, III, C.F.) 

como princípio-mor do ordenamento jurídico pátrio, de modo que a 

tutela do direito à saúde deve ser vista, também, sob a ótica de tal 

princípio. 
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E não é apenas em nosso Estado que a saúde encontra 

proteção jurídica, pois tal direito encontra guarida na própria Declaração 

Universal da Organização das Nações Unidas (ONU), de 1948, que 

declara expressamente que a saúde e o bem-estar da humanidade são 

direitos fundamentais do ser humano. No mesmo sentido, nas convenções 

e nos tratados internacionais, reconhecidos e ratificados por nosso País, 

também são encontradas referências ao direito à saúde como direito social 

fundamental. 

 

 É nesse sentido que a lei 8.080/90 (LOS – Lei Orgânica 

do SUS) delineia os princípios do sistema de saúde nacional e, em seu art. 

2°, reconhece o direito à saúde como direito fundamental do ser humano, 

"devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício" e logo a seguir, no art. 6°, I, inclui, de modo peremptório, no 

campo de atuação do SUS "a execução de ações de assistência 

terapêutica integral, inclusive farmacêutica".   

 

Entre os princípios que regem o SUS, de acordo com a lei 

supramencionada, estão: universalidade de acesso; a integralidade de 

assistência; a preservação da autonomia das pessoas; a igualdade; o 

direito à informação; a divulgação de informações quanto ao potencial dos 

serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário e a resolubilidade. 

 

A integralidade de assistência deve ser entendida como um 

conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de 

complexidade do sistema. O SUS deve garantir ao cidadão o direito de 

atenção à sua saúde, desde as ações de promoção da saúde, prevenção 

de doenças até os tratamentos especializados e de recuperação, quando 

exposto a qualquer tipo de doença ou agravo (Art. 198, II da Constituição 
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Federal, Brasil, 1998 e Art. 7º, II da Lei 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde - 

LOS). 

 

De acordo com o princípio da resolubilidade, se por acaso 

uma determinada unidade da rede não tiver condições de solucionar uma 

dada situação, ela saiba exatamente onde resolver, seja capaz de 

viabilizar o acesso do usuário, ter resposta satisfatória por parte do usuário 

e tê-lo de volta reencaminhado ao território de referência com seu 

problema solucionado (Art. 7º, XII da Lei 8.080/90 -Lei Orgânica da Saúde 

– LOS). 

Finalmente, a nossa Constituição tutela a "dignidade da 

pessoa humana" (art.1º, III, C.F.) como princípio-mor do ordenamento 

jurídico pátrio, de modo que a tutela do direito à saúde deve ser vista, 

também, sob a ótica de tal princípio.  

 

No esteio da proteção normativa, a jurisprudência pátria é 

praticamente pacífica no sentido de que o garantir a efetivação do direito 

subjetivo fundamental à saúde, sendo vários os casos em que os tribunais 

pátrios resolveram adotar postura ativa na concretização desse direito. 

Nesse sentido, o julgado da Suprema Corte, cuja se segue, sintetiza o 

entendimento jurisprudencial: 

 

“O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental 
que assiste a todas as pessoas – representa consequência 
constitucional indissociável do direito à vida. O poder público, 
qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da 
organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente 
ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que 
por omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O 
direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico 
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de 
maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual ou 
municipal), a quem incumbe formular – e implementar – políticas 
sociais e econômicas que visem a garantir a plena consecução dos 
objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República”. 
(STF – Rext. N° 241.630-2/RS – Rel. Min. Celso de Melo – Diário da 
Justiça, Seção 1,3 abr. 2001, p. 49) 

 

Num. 32545271 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - 22/05/2020 21:03:05
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAKCYRHDJC



 

VI - DA OBRIGAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

No atendimento ao interesse público, um dos princípios que 

regem a saúde pública, é da UNIVERSALIDADE da cobertura e do 

atendimento, onde devem atender o maior número de pessoas possíveis, 

o princípio e da IGUALDADE, para evitar o benefício de um paciente em 

detrimento de inúmeros outros, e o princípio da SOLIDARIEDADE 

FINANCEIRA, uma vez que a saúde é financiada por toda a sociedade 

(art.195 da CF). 

 

Em seus artigos 196 e 227 da Constituição Federal, 

estabelece a responsabilidade da União, Estados e Municípios, de forma 

solidária, para prestar o atendimento necessário na área da saúde, 

incluindo os serviços de assistência ao público e o fornecimento de 

medicamentos, suplemento alimentar, equipamentos, procedimentos 

médicos, tratamentos e exames aos que deles comprovadamente 

necessitem. 

 

Tendo-se em vista que os serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierárquica, o SUS, amparando-se no 

princípio da co-gestão, com a participação simultânea dos entes estatais 

dos três níveis (art. 198 da CF/88 e o art.7º da lei 8.080/90) cabe, contudo, 

ao Estado, Município, Distrito Federal e União promoverem as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. Portanto, é obrigação do Estado 

dar assistência à saúde e dar os meios indispensáveis para o tratamento 

médico. 

 

Assim sendo, vale mencionar a posição jurisprudencial do 

TJRS: 

Ementa: APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO 
PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CONSTITUCIONAL. 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A NECESSITADO. 
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CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO 
DE PROVA. DESNECESSIDADE. Existindo documentação 
idônea, firmada por médico credenciado, onde descritas as 
moléstias das quais padece o enfermo, apontando os 
medicamentos necessários, desnecessária a realização de provas. 
Aplicação do art. 420, II, do CPC. Precedentes do TJRGS. 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A NECESSITADA. 
CACONS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. O direito à saúde é assegurado a todos, 
devendo os necessitados receber do ente público os 
medicamentos e materiais necessários, detendo o Estado do Rio 
Grande do Sul legitimidade passiva para a ação, obrigação não 
afastada ante a existência dos CACONs (Centro de Alta 
Complexidade em Oncologia). Aplicação do 
artigo 196 da Constituição Federal. Precedentes do TJRGS, STJ e 
STF. Apelação com seguimento negado. Sentença confirmada em 
reexame necessário. (Apelação Cível Nº 70054760848, Vigésima 
Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos 
Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 24/05/2013) 
 
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 
TRATAMENTO CONTRA DROGADIÇÃO. OBRIGAÇÃO E 
SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. O Estado, em todas 
as suas esferas de poder, deve assegurar o direito à vida e à saúde, 
fornecendo gratuitamente o tratamento médico cuja família não tem 
condições de custear. Responsabilidade solidária, estabelecida 
nos artigos196 e 227 da Constituição Federal, podendo o autor da 
ação exigir, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da 
obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da 
regionalização e hierarquização do serviço público de saúde. 
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FADEP. CABIMENTO. 
ENTENDIMENTO PACIFICADO NO EGRÉGIO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Cabe condenar o Município ao 
pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria 
Pública, pois esta não se cuida de órgão integrante do ente público 
municipal. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação e 
Reexame Necessário Nº 70054045208, Sétima Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado 
em 29/05/2013). 
 

 

 

 

 

 

 

Num. 32545271 - Pág. 11Assinado eletronicamente por: SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - 22/05/2020 21:03:05
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAKCYRHDJC



VII - DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

 

A Lei 12.153/2003 estabelece em seu Art. 3º, que “O juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar 

danos de difícil ou de incerta reparação”. 

 

O artigo 294 do Código de Processo Civil autoriza a 

concessão de tutela provisória de urgência ou evidência, as quais podem 

ser concedidas em caráter antecedente ou incidental, conforme previsão 

expressa do parágrafo único do mesmo dispositivo legal.  

 

Nestes termos, o artigo 300 do Código de Processo Civil 

autoriza que seja concedida, liminarmente, e inaudita altera pars, medida 

antecipatória incidental quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. 

 

No caso da autora, o § 1º do art. 300 dispensa a prestação de 

caução real ou fidejussória, acautelatória de possíveis danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, o de logo requer. 

 

A prova inequívoca das alegações fica de pronto 

caracterizada pelos laudos e documentos médicos acostados a inicial, 

firmados por profissional especializado e indicando de maneira 

pormenorizada as prestações necessárias para atender a saúde. Por 

verossimilhança é de se entender a veracidade da situação problema 

narrada, de todo compatível com o quanto pleiteado e justificada pelos 

documentos trazidos a conhecimento deste Juízo. 

 

A configuração do perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação é ínsita a própria natureza do direito discutido, e está 
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devidamente firmada pelo caráter urgente da situação de saúde da autora, 

conforme delineado na exposição do fato e comprovado com as provas 

que instruem a inicial, claras em bem indicar a urgência do quadro e 

necessidade do fornecimento imediato DO MEDICAMENTO. 

 

Ressalte-se que a antecipação dos efeitos da tutela, em última 

análise, nada mais é que decorrência do direito fundamental de acesso a 

justiça. Isso porque, acaso não houvesse a possibilidade de se antecipar 

os efeitos do quanto pretendido a própria noção de acesso a justiça se 

tornaria mera conjectura esvaziada de concretização fática. 

 

É de rigor, portanto, a apreciação e concessão da tutela 

provisória de urgência para que os requeridos forneçam para a autora o 

medicamento Xarelto 20 mg, pelo período mínimo de 06 (seis) meses. 

Diante da premência na efetivação da tutela pretendida e da natureza do 

direito à saúde envolvida, manifesta o desinteresse inicial no auto 

composição do litígio, a teor do que determina o art. 334, § 5º do Código 

de Processo Civil. 

 

VII -  DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, pede inicialmente a concessão de tutela 

liminar, específica e mandamental de urgência, no sentido de 

determinar que os Requeridos forneçam, imediatamente o 

medicamento Xarelto 20 mg – 30 comprimidos ao mês, pelo período 

mínimo de seis meses, e TUDO QUE FOR NECESSÁRIO PARA 

MINISTRAÇÃO/APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO, conforme laudo 

médico em anexo, ainda que seja necessária a contratação de 

fornecedor particular (sem licitação), ressaltando que poderá haver 

continuidade do tratamento e adequação posológica, a critério 

médico; pede que seja determinado ao Oficial de Justiça que faça 
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cumprir o provimento liminar de acordo com o requerido no item “d” 

abaixo.  

 

Pede finalmente a total procedência do pedido no sentido 

de determinar aos requeridos que preste a necessária assistência à 

saúde da autora, assegurando o fornecimento do medicamento 

acima referido, sem interrupções e enquanto for necessário (até o 

final do tratamento), requerendo ainda: 

 

a) A prioridade absoluta na tramitação processual, de acordo 

com o previsto no artigo 1048 do NCPC (autora portadora de 

doença grave). 

 

b) A cominação de multa diária no valor R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), em caso de descumprimento dos termos da tutela; 

 

c) Antes mesmo de que se proceda à intimação dos 

representantes legais dos requeridos, que sejam intimadas a 

Diretoria de Logística e Suprimentos Centro de Distribuição 

de Medicamentos e Insumos de Cuiabá – CDMIC (Av. 

Fernando Correa da Costa, 9650 – Bairro São Francisco, Fone 

99223-8988) e a Coordenadora de Assistência Farmacêutica 

da Secretaria de Estado de Saúde (Av. Gonçalo Antunes de 

Barros, 3366 – Carumbé, Fone 3653-6306), para que adote 

todas as providências necessárias para o imediato 

cumprimento da ordem judicial;  

 

d) Caso os Requeridos não cumpram, incontinenti, a ordem 

judicial, que sejam adotadas outras providências para a 

efetivação da tutela específica, dentre aquelas previstas no art. 

536 e parágrafos do CPC ou outras que se fizerem necessárias 
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(artigo 139, IV, c/c artigo 297 e parágrafo, todos do CPC), 

especialmente autorização para atendimento por fornecedor 

particular e o necessário bloqueio de numerário da conta do 

tesouro, em quantia suficiente para o pagamento das despesas; 

 

e) A citação dos Requeridos nas pessoas de seus 

representantes legais e nos endereços referidos no início, para 

contestar a presente ação no prazo legal, sob pena de revelia; 

 

f) A condenação do Município de Cuiabá às verbas de 

sucumbência e honorários advocatícios. 

 

Protesta pela produção de todas as provas admitidas em 

direito, especialmente pelos documentos inclusos.     

 

Dá-se a causa o valor de R$ 1.704,50 (Um mil setecentos e 

quatro reais e cinquenta centavos). 

 

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

 

Cuiabá-MT, 22 de maio de 2020. 

 

Samuel Erny Christofolli Parisenti 

OAB/MT 18.382 

 

DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A INICIAL: 

- DOCUMENTO PESSOAL RG 

- PROCURAÇÃO AD JUDICIA 

- COMPROVANTE DE ENDEREÇO 

- RESPOSTA NEGATIVA DA OUVIDORIA SUS 

- ORÇAMENTOS 

- SUMÁRIO DA ALTA HOSPITALAR 

- RELATÓRIO ULTRASSONOGRÁFICO 

- RECEITA MÉDICA 
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ÔUTORGANTE: PATRÍCIA CENI DOS ; SANTOS, · Br~sileira, Juíza . de'. Dir~ftb: : !-> 
·portadora da ~édula de Identidade RG nº 892.978, residente e do~ic:iHada-n:~ Rua _ 
Egito, 290, Bairro Santa Rosa, na cidade ~·e Cuiábá-MT, CEP 78040-140 . 

: l, 

'. 

J?UTq~GADO: SAMUEL ERNY CHRISTOF_Q~~l ':P~~ISE~TI~. bra"sileh'~~ '~-~v,~Pad~; : ,~ ;} '} .• ,_ -i~,,· f 
inscrito : ria' Ordem 'do.s Advogados do Bra;sii'·- Seccionàl ' Mà'to '• G:;Ósso' sôb 'j :/;-,, ·: \; \' r 

' · .• ' . ,·. . • . ·. . • , · . .. ·'.- i , . '·. -: ' . ·-"~ 

número 18.382/o, portador da cédula. de identidade RG 1730245-5 SSP-MT, 
residente e domi_ciliado na Av. Sen. Filinto Müller, 1343_ - Duque de Caxias li, 
êuiabá - MT, 78043-~00, e endereço eletrô~·iC:o slpi@hot~ail.c·o~. ·· · . 

PODERES: Por este instrumento particula~ de procuração, a outorgante constituiu 

'_, 
' 

.
1 

seu bastante procurador o outorga.do, concedendo-lhe os poderes da cláusula ad 
,{ :, ,.,~i:; . ' . jl[dii iq, et. exfra parai o foro em géral, podé~d,0, portanto, pro,,.;óv~r_: {líl~i~cjÓ~Í };'.: : , · \ j 

•. I , , · , , • • • I • .' 1 • • , , .• • j • . ·, t , / • , • , " ; • ', t . .. • ( ; , ·,<- r:nedi,das_ judiciais ou administrativas, em :: qualq·oer juízo :e in_stância · judidal, _ ' . . '.} 
l . ' k '_4 . . • • ' .' • • : , 

~rri_pres~, ih_st_ituição ou órgãos públicos, nas esferas -administrativas da União, 

·, 

... , . . ··~ '\,~ 
,: ' ' ,.. . . -~ . , -~ .• . 

l .., . , •• , -: . t • 

Estados. é Municípios e suas Empresas Públicàs,·Autarquias _e._fundações,· p'ara que • 
lhe represente e_ pratique tod~s-os atos necessá;i~s para o e fiel cu~primento 

deste instrumento . . · 

PODERES ESPECIAIS: O outorgado está autorizado no desempenho do mandato 
º ~ exerc:er·. os ·seguin,tes poderes esp'e°ciais: confessar, desistir, ·transigi·( ·firrilàr .. , -., ' · 
compromissos ou ácordos, receber e d·ar quitaçã~, realiza; o l~v-~ntam.êinto de J_ . 

alvarás ou gula de retirada de valores e coisas, podendo ainda substabelecer esta 
ª: outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e 

valioso . . 

Cuiabá-

I' 

. ' 
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COMPROVANTE DE ENDEREÇO 
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ORO GARIA 

ORÇAMENTO 

ELZA MADALENA PALMA SIMÃO EPP - FARMÁCIA LIGBULA- BEM BARATO. 
Av: Miguel Sutil, 11812 Cidade Verde Cuiabá MT. Fone: (65) 3619-2940. 

PATRICIA CENI DOS SANTOS 

CPF 850.896.721-72 

DESCRIÇÃO 

XARELTO 20mg ex 28 cornp 

VALOR UNITÁRIO QTD 

R$ 250,93 OlCX 

TOTAL 

R$ 250,93 

ESTE ORÇAMENTO TEM PRAZO DE VALIDADE DE 30(TRINTA) DIAS, UMA VfZ QUE O VALOR 
PODE SOFRER ALTERAÇÃO, COMPRAS FUTURAS COM O FABRICANTE. 

BANCO DO BRASIL 
AG:3325-1 
C/C: 13982-3 
ELZA MADALENA PALMA SIMÃO 
CPF:629.492.841-91 

Elza Me.da!~ a Simão - EPP 
CNP.J~ - ~8 . 921 / 0001 - 09 

/ Elza Madalena Palma Simão Epp 
CNPJ: 12.983.921/0001-09 

FONE 65 3027-8854 

Cuiabá MT, 19 MAIO 2020. 
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Uni~~ª~ www.unim~roiaba.cóop.br 
ij~ ~rão ~~~Q,27.13 •. 
Centro Sol'"'. c;tifàl>á ';.; M'llto Grosso 
(6S}~U:-;3l® . . . 

UNIMED CUIABÂ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

Cuiabá -MT, 21 de MAIO de 2020 

DECLARAÇÃO DE ORÇAMENTO 

Trata-se o presente da informação de orçamento do(s) medicamentos abaixo 
relacionado(s): PATRICIA CENI DOS SANTOS 

CÓD DESCRIÇÃO QUANTIDADE R$UNID R$TOTAL 

196630 XARELTO 20MG C/28 COMP "°/o 03CXS R$ 250,93 R$752,79 

TOTAL R$752,79 

1 ' 
. ;; ..... 

Este orçamento tem prazo de validade de 30 (trinta) dias, uma vez que os 
valores podem sofrer alterações ante as compras futuras com o(s) 
fabricante(s). 

r, , ,.., •~/, · "?"<. 't ,t;,<~··, ,·,,!J'!'>' '"'(N1l:"1] 

~A,N~ e DQ..JMS~ \ 

ÂG(NC_iÀ: ª3R7-3, 
éÕNTA: 2739; i 
Unimed Cuiábâ Coqperãtiva de Trapal~o Méã(êo 
cNPJ: oa. 5,33~72_6Zoooi::sª: 

IJ 
FSC 

• 
•• 

@ 9 9293-2735 

"Cooperatlv.i~ c.aminho para a dem<lcraci<I e a paz,• 
lloberto~. 
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ORÇAMENTO 

R.A.VANSAN E F.VANSAN MUNIZ LTDA ME, POUPE MAIS FARMA- REDE MINAS FARMA 
CNPJ: 26.827.364/0001-33 
RUA MANAIRA , 525 BAIRRO SANTO ANTONIO DO PEDREGAL, CUIABA - MT 
FONE: (65) 3057- 1996 , 99998-1996 

PATRICIA CENI DOS SANTOS 
CPF :- 850.896.721-72 

DESCRIÇÃO 

. XARELTÇ 20 MG C~ 28 COMP. 1 UNIDADE 

ESTE .ORÇAMENTO TEM PRAZO DE VALIDADE DE 30(TRINTA) DIAS 
PODENDO SOFRER .ALTERAÇÃO NO VALOR. 

BANCO SICRED 
AG 'ó810 
C/C 82333-7 
R.A.VANSÁN E F VANSAN MUNIZ LTDA ME 

R$ 243,50 

CUIABA - MT 21 DE MAIO DE 2020. 
1 

/0001-f3' 
268173Gl\ A ll,Nt>l~ u PE + f ~RM1tio~-t"l 

' 

p O ~Ut\\ 
n "~~SMltf.\J Ni.z· s1s sª' "· • Mana\ra, dO ç,edre 

Rua p.otõn\o ªª'''º~ santo ,so60-4SO M'T l CEP, • 

~IAll 
R.A.VANS F. VANSAN MUNIZ LTDA ME 
CN p J: 26.827 .364/0001-33 
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Sumário de Alta 

l!!_cieote~ ft Patrlcla Cenl dos Santos 
[gãtã Nascto. 15/10/1977 42 Anos 

~ Feminino 
[ e1erone - • a 

Atendimento ' 1.270.946 
Prontuário 54.315 
Dt. Entrada 11/05/2020 18:45: 11 
Convêni~ Unimed Enfermaria 

tceit9, t 311 

Data evolução Liberação Função Tipo evolução 
Sumário de Alta 

Especialidade Usuário Código prof 
1'13/05/2020 09:55 13/05 09:56 Médico Luiz Cezar Dias Bétonti CRM 3693 

Destino da Alta: 
[X] Casa 

--- SUMÁRIO DE ALTA MÉDICA ---
Patricia Ceni dos Santos, Feminino, , permaneceu internado(a) por 3 dias 

[] Homecare 
[ ) Transferência. Neste caso, para qual hospital e com que foi realizado o contato prévio: 

Diagnósticos: 
-Principal: TVP PERNA DIREITA 
-Secundários: 

Breve Resumo da Internação: 
-INTERNADA DEVIDO TVP MID INFRA GENICULAR, TC NEGATIVO PARA TEP TC ABD NODULO PAREDE DE 
UTERO A SER PESQUISADO 

PLANO DE ALTA 
Prescrições de Antibióticos após alta: 
[ ] Sim [ X] Não 
Qual(is): 

Outras Medicações prescritas após alta: 
[ X] Sim [ ] Não 
Qual(is): REVANGE XAREL TO DIOSMIN 

Retornos e encaminhamentos: 
[X ] Sim [ ] Não 
Qual(is): GO E HEMATO 

Cuiabá-MT, 13/05/2020 09:55:35 

Dr. Luiz Cezar Dias Betonti (CRM 3693) 

Comolexo Hosoitalar São Mateus - Avenida Aclimacão 335 - Bosaue da Saúde - Cuiabá - MT 2"VIA 

-
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Nº: 119928 DATA: 11 /05/2020 
NOME: PATRICIA CENI DOS SANTOS 
DT NASCIMENTO: 15/10/1977 
MÉDICO: VINICIUS ALVES DE CRM :5722-MT 

ANDRADE 
CPF: 850.896.721-72 RG: 892978 SSP MT 

CRM -

RELATÓRIO UL TRASSONOGRÁFICO 

US DOPPLER DO SISTEMA VENOSO PROFUNDO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO 
Indicação: dor intensa e empastamento em panturrilha direita. 

Os cortes ultrassonográficos realizados com transdutor linear multifrequencial evidenciaram: 
Foram avaliadas as veias ilíaca externa (VIE) na sua porção distal , femoral comum (VFC), femoral 

superficial (VFS), femoral profunda (VFP) na sua porção proximal, poplítea (VP) e as veias tibiais anterior 
(VT A) e posterior (VTP) e fibular (VF), em secções longitudinais e transversais. 

À direita: 
Presença de material ecogênico na luz das veias gastrocnêmicas, soleares,fibulares e tibiais 

posteriores, sem fluxo ao estudo Doppler, e não compressíveis. 
Demais veias de paredes regulares, compressíveis, com morfologia, calibre e permeabilidade normais. 
Ao estudo Doppler demonstrou-se vasos pérvios, sem sinais de trombos nas suas luzes, com fluxo 

fásico modulado pela respiração e com respostas normais às manobras de Valsalva e de compressão distal. 
Não foram observados sinais de tromboflebite superficial. 

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA: 
- Sinais de trombose venosa profunda acometendo as veias gastrocnêmicas, soleares, fibulares e tibiais 

posteriores. 

R.: , ponsave l T .:cnico 
Dr. Rubc110 Luis Marques de f reitas 
CRl'vl - 2936 

"1 s 

Dr. Leandro Marques Colmanetti 
CRM: 5995 

Pa~im, 1 1 
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HOSPITAL 

AMECOA RECEITA MÉDICA 

Patricia Ceni dos santos 

USO ORAL: 

1) XARELTO 15 MG 
TOMAR 1 COMPRIMIDO ORAL DE 12/12 HORAS 21 DIAS 

2) XAREL TO 20 MG , 
TOMAR 1 COMPRIMIDO ORAL 1 VEZ AO DIA INICIAR APARTIR DO 22º DIA COi·1TINU O 

3) DIODMIN 500 MG 
TOMAR 1 COMPRIMIDO ORAL DE 12/12 HS 60 DIAS 

4) LISADOR 
TOMAR 1 COMPRIMIDO ORAL DE 6/6 HORAS 

SOLICITO: 

5) MEIA ELÁSTICA MÉDIA COMPRESSÃO 3/4 VENOSAN COMPRESSÃO 20-30 MMHG 
UTILIZAR DURANTE O DIA E RETIRAR AO DEITAR 

Cuiabá, 14 de Maio de 2020 

Dr(a). lzaul de Almeida Nascimento 
CRM: 3160 

Contamos com Pronto Atendirnento 24 horas 
. com suporte em Cardiologia 

Av. H1st. Rubens de Mendonça, 898 1 Bairro Baú I Cuiabá _ MT ICEP: 78.008-000 1 (65) 361 2-7000 

www.amecor.corn.br 
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Comprovante

Num. 32577151 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: REGINEIDE CAJANGO DE OLIVEIRA - 25/05/2020 10:18:38
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAZNLPZNPG



 

25/05/2020 Zimbra

https://webmail.tjmt.jus.br/h/printmessage?id=23130044-7027-45e3-9748-f399cfc0bff3:4142&tz=America/Araguaina 1/1

De : vg varasaudenat <vg.varasaudenat@tjmt.jus.br>
Assunto : MEDICAMENTO - Patricia Ceni dos Santos

Para : Nucleo Apoio Tecnico <nat@tjmt.jus.br>

Zimbra regineide.oliveira@tjmt.jus.br

MEDICAMENTO - Patricia Ceni dos Santos

seg, 25 de mai de 2020 11:15
1 anexo

Prezados,

Encaminho o processo em anexo para emissão de parecer em exíguo prazo.
 

Processo nº 1012541-64.2020.811.0002
Autor: Patricia Ceni dos Santos

Cordialmente,

Regineide Cajango
Assessora de Gabinete 1ª de Fazenda
65 3688 8413

1012541-64.2020.8.11.0002.pdf
5 MB 
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PARECER TÉCNICO Nº 550/2020 - NAT.
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                                                              ESTADO DE MATO GROSSO 

                                                                     PODER JUDICIÁRIO 

                                                    NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO/NAT 

 

Parecer Técnico NAT Nº 0550 /2020 

 

Origem da demanda  1º Vara Esp. Da Fazenda Pública de Várzea Grande - MT  

Processo nº  1012541 – 64 .2020 OAB 

Autores : Patricia Ceni dos Santos 

Diagnostico: CID10:  Trombose venosa profunda dos membros inferiores (CID 174.3.) 

Pleito de Medicamentos  Rivaroxabana (Xarelto) 

 

I - Fatos: 

 

A autora é portadora de trombose venosa profunda dos membros inferiores, CID 174.3. 

O médico cirurgião vascular e angiologista que vem acompanhando o caso, Dr Izaul Almeida 

Nascimento– CRM3160/MT, receitou o uso de medicamento Xarelto 20 mg, por período não 

inferior à seis meses, diante de sua compatibilidade 

 

II -   Conclusão 

 

Rivaroxabana:. A rivaroxabana é um inibidor direto altamente seletivo do fator Xa com 

biodisponibilidade oral. A ativação do fator X a fator Xa (FXa) por meio das vias intrínseca e 

extrínseca desempenha um papel central na cascata da coagulação sanguínea. O FXa converte 

diretamente a protrombina em trombina por meio do complexo de protrombinase e, finalmente, 

esta reação leva à formação do coágulo de fibrina e à ativação das plaquetas pela trombina. 
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                                                              ESTADO DE MATO GROSSO 

                                                                     PODER JUDICIÁRIO 

                                                    NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO/NAT 

 

Registro na ANVISA: Sim 

 Assegurado no SUS: Não   

 Responsabilidade de Atendimento:  Não Há 

 

  Alternativas no SUS:  

O Marevan® (Varfarina) está disponível no SUS, através do componente básico de assistência 

farmacêutica, cuja competência para o fornecimento é do Município.  

O uso da Varfarina precede em muito ao da Rivaroxabana, e é sustentado pelo longo uso na 

prática clínica e por diversos estudos de evidências científicas de qualidade quanto à sua 

eficácia e riscos. 

 

 

 

                                                                                   

                                                                                                 Cuiabá MT, 25 de maio  de 2020. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

DESPACHO
 

Processo: 1012541-64.2020.8.11.0002.
 
AUTOR(A): PATRICIA CENI DOS SANTOS 
 
REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ 
 

Vistos, 
  
  
Considerando o valor atribuído à causa e a matéria em discussão, o

presente feito tramitará segundo o rito especial instituído pela Lei 12.153/2009
(Juizado Especial da Fazenda Pública). 

  
  
Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de

urgência, proposto por Patrícia Ceni dos Santos, em face do Estado de Mato
Grosso e Município de Cuiabá, objetivando o fornecimento do medicamento 
Xarelto 20mg, diante do diagnóstico de trombose venosa profunda dos membros
inferiores.   

  
  
Em atenção ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde,

destaca-se que esta deve ser concretizada em sede de ambivalência ao princípio da
razoabilidade, para que não se imponha lesão à ordem econômica e consequente
tratamento diferenciado ao paciente em relação aos demais usuários do SUS. 

  
  
Tenho por entendimento que impor à rede pública a obrigação de financiar

toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem
administrativa e levaria ao comprometimento do SUS, de modo a prejudicar em maior
grau o atendimento médico da parcela da população mais necessitada. 

  
  
Nesse sentido, entendo que os demandantes judiciais devem arrazoar-se da

boa-fé quando da propositura de ações, ainda mais sobre as que venham a versar
sobre recursos erários destinados à saúde pública, dos quais dependem
exclusivamente grande parte da população hipossuficiente. 

  
  
Destaco que o E. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº

1.6657.156/ RJ – Tema 106, firmou tese na qual exige a presença cumulativa das
seguintes condicionantes para fim do artigo 1.036 do CPC/2015: 
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“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos
do SUS” exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: 1)
comprovação, por meio de laudo médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim, como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito e, 3) Existência de registro na ANVISA do
medicamento”. 
  
  

Ainda, em diligências administrativas tomadas por este Juízo, foi atestado
que o gasto mensal aproximado com o referido fármaco perfaz o importe aproximado
de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais), o que, em sopesamento à determinadas
condições ocupacionais e laborais, restaria ínfimo, principalmente quando a situação
é contraposta às exacerbadas demandas com as quais contam o Sistema Público de
Saúde. 

  
Pelo exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias,

juntar aos autos comprovante de renda familiar, bem como para esclarecer se é
beneficiária de plano de saúde, demonstrando documentalmente a incapacidade
financeira de arcar com o medicamento sub judice. 

  
  
Decorrido o prazo, venham os autos conclusos para deliberações. 
  
  
Às providências. 

 
  

Juiz(a) de Direito
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ORÇAMENTO - MEDICAMENTO XARELTO 
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ORÇAMENTO 
 

 

MEDICAMENTO QDT PREÇO CX TOTAL 

XARELTO 20MG C/28 
COMP *% 1CX 

 

R$ 215,88 
R$ 215,88 

 

 

DADOS BANCÁRIOS 

BANCO DO BRASIL 

AG: 3307-3 

CONTA CORRENTE: 2739-1  

CNPJ: 03.726.533/0001-88  

 UNIMED CUIABÁ COOP. DE TRABALHO MÉDICO 

 

 

 

CUIABÁ, 16 DE JUNHO DE 2020. 

 

 

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 10 DIAS. 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

 

 

 

 

PATRÍCIA CENI DOS SANTOS, devidamente qualificada nos autos nº. 1012541-

64.2020.8.11.0002 da ação ordinária de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência 

que move em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, vem à

presença de Vossa Excelência, através de seu advogado, declarar que desiste de

prosseguir com a ação acima especificada, requerendo assim, a Vossa Excelência, na

forma do Art. 485, Inciso VIII, do Código de Processo Civil, que se declare extinto o

processo sem resolução do mérito.

 

Contudo, busca frisar ainda neste petitório, que em nenhum momento agiu com

deslealdade processual, litigando de má-fé, notadamente quando os requisitos elencados na

decisão, como imprescindíveis para a concessão do benefício que se pretendia, não são em

absoluto, certo que o fato de a Autora se servidora pública não lhe retira o direito do acesso

universal à saúde.

 

Destarte, a Autora possui dentre suas obrigações mensais financeira, altas

despesas com seus pais idosos, sobrinhas, dentre outros familiares, pelos quais efetua

mensalmente pagamentos de expensas de moradia, planos de saúde, despesas escolares dentre

outras.

 

Ressalta-se, por último que os requeridos não foram citados, razão pela qual não se

faz necessário o consentimento dos mesmos para a presente desistência, conforme previsão do

art. 485, §4º do CPC.

 

Nesse sentido ainda, o Enunciado 90 do FONAJE:

 

ENUNCIADO 90, FONAJE – “A desistência do autor, mesmo sem a anuência

do réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito,

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro

– Rio de Janeiro/RJ).”

 

 Posto isso, requer que se digne Vossa Excelência a homologar a presente

desistência por sentença e extinguir o processo com fundamento no art. Art. 485, Inciso VIII, do

Código de Processo Civil.

 

Termos em que pede deferimento.
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Cuiabá-MT, 25 de junho de 2020.
 
 

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI
OAB/MT 18.382
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