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GRUPO DE CONTEÚDOS II – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 
BAREMA PARA CORREÇÃO DA QUESTÃO 02 

 
 ITENS AVALIADOS, COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO PONTOS 

Conteúdo 

a1) O Sistema Único de Saúde - SUS é um serviço universal prestado pelo Estado ao 
cidadão, diretamente ou por meio de convênios, portanto, de natureza pública. (0,5 
ponto) 

3,0 

a2) O serviço prestado pelos planos de saúde é tipicamente privado, contratual e de 
relação consumerista. (0,5 ponto) 
a3) A participação do Ministério Público em ações que envolvam o Sistema Único de 
Saúde é obrigatória quando prestada de forma universal, quer como parte nas ações 
civis públicas, por exemplo, quer como custos legis nas ações em que não for parte.  
No caso dos planos de saúde, há uma relação contratual privada ou consumerista, 
havendo a possibilidade de participação do Ministério Público nos casos em que a lei 
entende conveniente a sua intervenção. (2,0 pontos) 
b) Tendo em vista ser uma obrigação solidária, o cidadão interessado poderá acionar 
quaisquer entes da Federação, embora haja repartição de competências entre eles em 
face da descentralização. 

3,0 

c1) O recebimento de medicamento de uso contínuo é garantia subjetiva do indivíduo, 
inerente ao direito à saúde. (0,5 ponto) 

3,0 
c2) A intervenção judicial não viola os primados da separação dos poderes e da 
reserva do financeiramente possível, posto que o Judiciário não está criando política 
pública, mas apenas determinando o seu cumprimento, tendo e vista o direito ao 
mínimo indispensável à dignidade humana, não podendo o Judiciário negar concretude 
ao núcleo essencial do direito a saúde dos jurisdicionados. (2,5 pontos) 
d) Nos termos dos artigos 98 e 148 do Estatuto da criança e do Adolescente - ECA, 
sempre que os direitos da criança e do adolescente forem violados, é do Juizado da 
Infância e Juventude a competência para processar e julgar tais feitos, mesmo que 
figure um ente público no polo passivo da demanda. Assim, sedimentou-se na 
jurisprudência a competência do juízo com atribuição para a infância e juventude. 

3,0 

e) A jurisprudência tem pacificado que a ação mandamental deve ser ajuizada na 
Justiça Estadual nos casos de faculdade pública estadual e na Justiça Federal nos 
casos relativos a universidades particulares, esta última em face da delegação da 
União e aquela por conta do ente federado instituidor. 

3,0 

f) Encontra-se pacificado no Superior Tribunal Justiça - STJ que os atos passíveis de 
análise pela via mandamental são aqueles inerentes ao poder delegado, ficando 
insuscetível de ataque pela via mandamental os atos de mera gestão. 

3,0 

 Somatório 18,0 

Estrutura 
Gramatical 

Sequência lógica 0,2 
Estrutura de parágrafos 0,2 
Períodos e orações 0,2 
Concisão e clareza 0,2 
Adequação da linguagem 0,2 
Ortografia 0,2 
Pontuação 0,2 
Concordância e regência 0,2 
Colocação pronominal 0,2 
Estética 0,2 
Somatório 2,0 

 SOMATÓRIO TOTAL 20,0 
 

QUESTÃO COM VALOR DE 20 PONTOS: Até 18 pontos relativos ao conteúdo e até 2,0 pontos relativos à estrutura 
gramatical 


