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SENHOR JUIZ FEDERAL DA 3ª VARA FEDERAL DE VITÓRIA – SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

URGENTE! 

 

 

 

(PAJ/DPU n. 2016/017-02686) 

Processo n. 0021694-69.2017.4.02.5001 

DEFENSORIA PÚBLICA  DA UNIÃO,  por seu órgão de execução, no exercício das suas 
funções  constitucionais (CF/88, art. 134, caput) e legais  (LC 80/94 e LC 132/09),  na figura 
do Defensor  Regional de Direitos  Humanos, em atuação conjunta  com a DEFENSORIA 
PÚBLICA  DO ESTADO  DO ESPÍRITO  SANTO, pelos  Defensores  Públicos  estaduais 
integrantes do  Núcleo   da  Infância e Juventude, vem perante Vossa Excelência, requerer, à 
luz da decisão de fls. 337/344 e das certidões de fls. 345/348, o seguinte: 

1. Seja novamente intentado o sequestro de verbas em contas bancárias vinculadas aos 
réus, nos CNPJs aventados pelo Juízo, bem como em outros correlatos a órgãos 
responsáveis pela área de saúde, a exemplo do Ministério da Saúde (CNPJ 
00.394.544/0181-22); da Secretaria de Estado da Saúde – SESA (CNPJ 
27.080.605/0001-96); Ministério da Saúde (CNPJ 00.394.544/0127-87); Ministério da 
Saúde (CNPJ 00.394.544/0008-51); Conta Única do Tesouro Nacional (CNPJ  
00.038.166/0001-05); 

2. Concomitantemente, sejam intimados os réus para, à luz do princípio da cooperação 
e na medida em que se tratam de entes públicos (obrigados legal e constitucionalmente 
à obrigação imposta), efetuem em Juízo o depósito do montante necessário à compra 
dos medicamentos faltantes e/ou informem as respectivas contas bancárias em que 
esses valores podem ser encontrados1. 

                                                            
1 DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela União contra 
decisão que, em ação ordinária que pleiteia a dispensação do medicamento Bortezomibe para o tratamento de 
mieloma múltiplo (CID C90.0), majorou a multa diária, nos seguintes termos: 1. Intime-se a parte ré para que, no 
prazo de 5 (cinco) dias, comprove nos autos o cumprimento da tutela deferida no evento 34 (fornecimento do 
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Por fim, solicita-se que a intimação dos réus para apresentação das respectivas 
contas bancárias e CNPJs ou, mesmo, para o depósito em Juízo dos valores seja feita 
pessoalmente e com extrema urgência, uma vez que cotidianamente a Defensoria Pública 
tem sido provocada por pacientes (e por seus familiares) carentes da medicação em comento, 
que se encontra esgotada desde fins do ano passado – situação que cria o gravíssimo risco de 
perda de uma chance de tratamento. 

Vitória/ES, 10 de janeiro de 2018. 

 

HUGO FERNANDES MATIAS 

Defensor Público Estadual 

PAULO ANTÔNIO COÊLHO DOS SANTOS 

Defensor Público Estadual 

CAMILA DÓRIA FERREIRA 

Defensora Pública Estadual 

THAIZ RODRIGUES ONOFRE 

Defensora Pública Estadual 

ADRIANA PERES MARQUES DOS SANTOS 

Defensora Pública Estadual 

                                                                                                                                                                                          
medicamento vindicado ao paciente ou depósito do montante), sob pena de majoração da multa diária paraR$ 
500,00 (quinhentos reais),  nos termos do disposto no nº 1º. do art. 536, do CPC. Ressalto que a multa incidirá, 
automaticamente, a contar do primeiro dia útil subsequente ao término do prazo ora assinado. No mesmo prazo, 
deverá a parte ré indicar, também, números de CNPJs e/ou contas bancárias para que, sendo necessário, 
este Juízo determine o bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, além daquelas já mencionadas 
na decisão do evento 43. Vindo aos autos os CNPJs, prossiga-se com a utilização diária do sistema Bacen-
Jud para tentativa de bloqueio de valores. Faculto, ainda, a ré a indicação de processos judiciais nos quais 
haja depósito de valores que possam ser aproveitados para este feito. 2. Sem prejuízo, determino novamente 
o imediato bloqueio dos recursos necessários via BACEN-JUD, com tentativas diárias de bloqueio nas contas 
mencionadas na decisão de Ev. 43, conforme segue: Determino, inicialmente, o bloqueio de ativos financeiros 
em nome da União Federal em montante suficiente para 30 (trinta) dias de tratamento (R$ 10.760,00), via 
BACEN-JUD, nas seguintes contas: - CNPJ 00.530.493/0001-71, Fundo Nacional da Saúde; - CNPJ 
00.394.544/0127-87, Ministério da Saúde; - CNPJ 00.394.544/0008-51, Ministério da Saúde; - CNPJ  
00.038.166/0001-05 , Conta Única do Tesouro Nacional; - CNPJ 26.994.558/0001-23 - Advocacia Geral da 
União; [...] (TRF4, AG 5065895-72.2017.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO 
D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 22/11/2017) 

JFES
Fls 353

Protocolada por João Marcos Mattos Mariano em 10/01/2018 16:14. (Processo: 0021694-69.2017.4.02.5001 - Petição: 0021694-69.2017.4.02.5001) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a CELIA REGINA PIMENTEL.
Documento No: 17658017-124-0-352-3-816637 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www2.jfes.jus.br/jfes/d004 .



                                                                                        
NÚCLEIO DE INFÂNCIA E JUVENTUDE                                                                                                                                         DEFENSORIA REGIONAL DE DIREITOS HUMANOS         

                                                                        
 

 

 

3 de 3 

 

RENZO GAMA SOARES 

Defensor Público Estadual 

FREDERICO ALÚISIO CARVALHO  SOARES 

Defensor Público Federal 

JOÃO MARCOS MATOS MARIANO 

Defensor Público Federal 
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