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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 13ª VARA FEDERAL DA 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA 

 

 

(Medida cautelar de autos nº 5024251-72.2015.404.7000) 

 

 

 

 

 OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, já 

qualificado nos autos supracitados vem, à presença de Vossa Excelência, por seus 

procuradores adiante assinado, requerer a juntada da declaração anexa, lavrada 

pelo médico Dr. Alfredo Salim Helito, que vem acompanhando o requerente há 

algum tempo em razão de sua condição clínica: 

Declaro que Otávio Marques de Azevedo é meu paciente e é portador de 

uma patologia familiar chamada “Síndrome da Homocisteína”. Tal 

patologia propicia fenômenos tromboembólicos. O Sr. Otávio já teve 

trombose venosa profunda com tromboembolismo pulmonar em 3 

oportunidades. Por isso faz uso cronicamente, e deverá usá-lo sempre, do 

medicamento Coumadin que é um anticoagulante. Tal medicamento evita 

a formação de novos coágulos. Existe um nível apropriado de 

anticoagulações que é medido por um exame chamado TP (tempo de 

protrombina). O controle inadequado do uso desse medicamento pode 

levar a novas tromboses ou hemorragias, de acordo com o efeito do 

medicamento. Pela mudança de hábito do Sr. Otávio, na atual 

circunstância, a mudança alimentar poderá interferir no efeito do 

medicamento. Por isso, é importante que ele realize o exame Tempo de 
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Protrombina (TP) a cada 8 dias aproximadamente ou de acordo com a 

mudança das doses do medicamento. São Paulo, 25/6/2015. 

Em suma: o requerente possui Síndrome da 

Homocisteína e necessita fazer exames de sangue a cada 8 (oito) dias, 

independente de acompanhamento médico rotineiro. Por tal razão, requer-se seja 

determinado por Vossa Excelência – enquanto autoridade judicial responsável pela 

situação carcerária do investigado – à i. autoridade policial e à equipe de agentes 

penitenciários responsáveis pela custódia – subordinados a esse d. Juízo em tais 

questões custodiais – que franqueie o acesso da equipe médica para a retirada dos 

exames e realização de outros que se façam necessários. 

Pede deferimento. 

Curitiba, 30 de junho de 2015 
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