
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ 

CONCURSO PARA JUIZ SUBSTITUTO 

PROVA – SENTENÇA CÍVEL 

CONSIDERAÇÕES PARA CORREÇÃO: 

1) Em relação à ilegitimidade passiva dos réus: Conforme entendimento 

consolidado, a União, Estado e Município são concorrentemente 

legitimados para o fornecimento de medicamentos (ver artigo 196 da CF):  

Atribuição de nota: 1,0 

 

STJ-0420349) ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA 

DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO. LEGITIMIDADE ATIVA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. 

SÚMULA 7/STJ. 1. A presente divergência (legitimidade passiva do 

Estado para integrar a lide e legitimidade ativa do Ministério Público, que 

pretende o fornecimento de medicamentos à menor cuja provedora não 

dispõe de recursos para custear o tratamento médico) não guarda 

similitude com a matéria submetida ao procedimento do art. 543-C do 

CPC no REsp 1.102.457/RJ. 2. O funcionamento do Sistema Único 

de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e 
dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem 
legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda 
que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento 
de problema de saúde. Precedentes. 3. O Ministério Público possui 

legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública que visa ao 

fornecimento de medicamento a pessoa que não tem condições 

financeiras de arcar com o tratamento médico, por se tratar de direito 

indisponível. Precedentes. 4. Reavaliar a necessidade, ou não, da prova 

pericial requerida, a fim de verificar a existência de cerceamento de 

defesa, exige análise de provas e fatos, o que atrai para o recurso 



especial o óbice da Súmula 07/STJ. 5. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no Recurso Especial nº 1297893/SE (2011/0269581-3), 2ª Turma 

do STJ, Rel. Castro Meira. j. 25.06.2013, unânime, DJe 05.08.2013). 

 

2) Não cabe a litisdenunciação da União, pois o instituto não serve para 

fins de acertamento do polo passivo e sendo a responsabilidade 

solidária entre os entes públicos, eventual direito de regresso não 

decorre automaticamente da lei, não sendo hipótese do artigo 70, III do 

CPC. Atribuição de nota:  0,5 

3) Com relação à revelia oss direitos do município são indisponíveis, 

portanto, não há que se falar em efeitos da revelia (art. 320, II do Código 

de Processo Civil.  Atribuição de nota: 1,0 

4) No mérito, tendo o autor comprovado os fatos que articulou na petição 

inicial, os réus devem ser solidariamente condenados ao fornecimento 

dos medicamentos enquanto durar o tratamento. A questão não é 

orçamentária, mas garantia de vida do cidadão, ademais, todos os 

orçamentos contemplam verbas para a saúde que não podem ser 

consideradas individualmente para a compra de cada medicamento. Não 

sendo o medicamento experimental e sendo daqueles previstos pelo 

SUS/ANS, não haveria porque impedir seu fornecimento.    3,0 

 

5) É possível a antecipação dos efeitos da tutela contra os entes públicos: 

1,0 

 

STJ-0419259) ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO 

JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA 

A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 

273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 

1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela 
contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a 
cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento 



que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada 
multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a 
bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos 

requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade 

solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer 

um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo 

passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos 

para tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Recurso Especial nº 1291883/PI 

(2011/0188115-1), 2ª Turma do STJ, Rel. Castro Meira. j. 20.06.2013, 

unânime, DJe 01.07.2013). 

 

6) É possível a cominação de multa e bloqueio de verbas públicas de 

acordo com a decisão supra referida. O Supremo Tribunal Federal 

também já pacificou a questão. Atribuição de nota:  1,0 

7) Verificação da análise dos danos morais poderiamm ou não ser 

deferidos, cabendo a devida fundamentação.    Atribuição de nota: 1,0 

8) Verificação da parte dispositiva se coerente com a fundamentação 

exposta e fixação de honorários advocatícios com fundamento no § 4º 

do artigo 20 do CPC.  Atribuição de nota: 1,0 

9) Analisar acerca do reexame necessário, com admissão daqueles que 

assim determinaram ou fundamentaram a desnecessidade com 

fundamento no artigo 475, § 2º do Código de Processo Civil. Atribuição 

de nota: 0,5 

10) Mesmo sem uma nota específica houve consideração sobre o todo da 

sentença proferida, estruturação, sistematicidade, lógica e coerência, 

havendo casos em que houve redução da nota por erros e omissões 

flagrantes e ainda contradições.  

 


