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RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº  0024517-60.2020.8.16.0030 Pet 1, NA APELAÇÃO CÍVEL,

DA COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

INTERESSADO: LUIZ IVAN FONTANA PIAS

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  DISCUSSÃO  ACERCA  DA  INCLUSÃO  DA  UNIÃO  E  DA
SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS, PARA FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL
INDUSTRIALIZADA.  PACIENTE  DIAGNOSTICADO COM CÂNCER DE  AMÍGDALA.  NÃO
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. 
1. Em relação ao art. 196 da CF, o RE não deve ser conhecido com base no art. 1.030,
inc. I,  “a”, do CPC,  uma vez que a questão acerca da responsabilidade dos entes
federativos já foi decidida pelo STF em regime de repercussão geral (TEMA 793) –
último acórdão publicado em 16/04/2020 –  reafirmando a jurisprudência  sobre a
solidariedade  passiva  dos  entes  da  federação,  nos  exatos  termos  do  acórdão
recorrido, motivo pelo qual, inclusive, não cabe juízo de retratação
2. No mérito, é entendimento pacificado no STF de que União, Estados e Municípios
possuem competência concorrente para cuidar da saúde, podendo figurar qualquer
deles  no  polo  passivo  da  presente  demanda  (Tema 793  do  STF)  -  “Os  entes  da
federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais
de  descentralização  e  hierarquização,  compete  à  autoridade  judicial  direcionar  o
cumprimento conforme  as  regras  de  repartição  de  competências  e  determinar  o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

CONTRARRAZÕES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

1. BREVE RELATO

O  MUNICÍPIO  DE  FOZ  DO  IGUAÇU,  interpôs  Recurso  Extraordinário  (sub-

recurso - Pet 1 – mov. 1.1), em face do Acórdão (recurso – mov. 29.1), proferido pela 5a

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, e o fez com fundamento no art. 102, III, “a”,

da CF, postulando a reforma do aresto por suposta ofensa ao art. 196 da CF.
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Pretende  o  recorrente,  em  síntese,  a  reforma do  Acórdão  que  deixou  de

incluir a União na presente ação, onde se determinou que fosse garantido o fornecimento de

dieta enteral industrializada ao paciente Luiz Ivan Fontana Pias, diagnosticado com câncer de

amígdala.

2. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O  extraordinário  foi  tempestivamente  interposto,  havendo  a  devida

demonstração da repercussão geral da matéria (art. 1.035 do CPC), no entanto, o presente

recurso extraordinário não deve ser   conhecido  .  

Isso porque em relação ao art. 196 da CF, o RE não deve ser conhecido com

base no art. 1.030, inc. I, “a”, do CPC, uma vez que a questão acerca da responsabilidade

dos entes federativos já foi decidida pelo STF em regime de repercussão geral (TEMA 793) –

último  acórdão  publicado  em  16/04/2020  –  reafirmando  a  jurisprudência  sobre  a

solidariedade  passiva  dos  entes  da  federação,  nos  exatos  termos  do  acórdão  recorrido,

motivo pelo qual, inclusive, não cabe juízo de retratação:

TEMA 793 -  “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante
dos  critérios  constitucionais  de  descentralização  e  hierarquização,  compete  à
autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 

3. MÉRITO

No mérito, o desprovimento é imperativo.

Isso  porque,  é  entendimento  pacificado  no  STF  de  que  União,  Estados  e

Municípios  possuem  competência  concorrente  para  cuidar  da  saúde,  podendo  figurar
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qualquer deles no polo passivo da presente demanda (Tema 793 do STF). 

Importante registrar que o  Ministro ALEXANDRE DE MORAES, do  Supremo

Tribunal Federal,  na data de 09/11/2020, em decisão monocrática deu provimento a um

Recurso Extraordinário interposto pelo MPPR, envolvendo o Tema 793, onde se questionava

a desnecessidade de inclusão da União na ação onde se pleiteava medicamento entendendo

que a competência seria da Justiça Estadual para o julgamento da apelação (RE 1.286.407/PR

– segredo de justiça). 

Além do STF, o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do AgInt

no  CC  166929/RS,  datado  de  16/06/2020,  posicionou-se  no  sentido  da  pretensão

ministerial, ou seja, pela impossibilidade de exigir da parte autora a inclusão da União em

ação interposta  contra o Estado,  onde se  pleiteia  o  fornecimento de medicamento,  nos

exatos termos do Tema 793 do STF: 

PROCESSO  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  INTERNO  NO  CONFLITO  DE
COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA
FEDERAL.  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  150  DO  STJ.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
ESTADUAL. 
1. Hipótese em que o Juízo Federal afastou a União do polo passivo da lide, uma vez
que sua inclusão não foi uma escolha da parte, mas decorreu do atendimento de
uma decisão judicial.
2.  De  acordo  com  a  decisão  proferida  pelo  Juízo  Federal,  não  há  litisconsórcio
necessário  nas  ações  que  buscam  o  fornecimento  de  Medicamentos,  não  sendo
possível ao magistrado estadual determinar a emenda da inicial para a inclusão da
União no litígio.
3.  Dessa forma,  tendo o Juízo Federal  reconhecido a ilegitimidade da União para
figurar  no  polo  passivo  do  litigio,  é  de  rigor  a  aplicação  da  Súmula  150  do  STJ:
"Compete  à  Justiça  Federal  decidir  sobre  a  existência  de  interesse  jurídico  que
justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas."
4. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela
Justiça  Federal,  deve-se  reconhecer  a  competência  da  Justiça  Estadual  para  o
deslinde da controvérsia.
5.  Consigne-se  que  a  tese  firmada  no  julgamento  do  Tema  793  pelo  Supremo
Tribunal  Federal,  quando  estabelece  a  necessidade  de  se  identificar  o  ente
responsável  a  partir  dos  critérios  constitucionais  de  descentralização  e
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hierarquização  do SUS,  relaciona-se  ao cumprimento  de sentença e  às  regras  de
ressarcimento  aplicáveis  a  quem  suportou  o  ônus  financeiro  decorrente  do
provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.
6.  Portanto,  o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula
150/STJ, mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a
solidariedade entre  os  entes  federativos,  mas apenas reconheceu a existência  do
litisconsórcio  facultativo,  tendo  considerado  inadequada  a  decisão  exarada  pela
Justiça Estadual que determinou a emenda da petição inicial para que fosse incluída a
União no polo passivo da demanda.
7. Registre-se, ainda, que, no âmbito do Conflito de Competência, não se discute o
mérito  da ação,  cumpre apenas a análise  do juízo competente para o  exame do
litígio.
8. Agravo Interno não provido.
(STJ, AgInt no CC 166929/RS. Rel. Min. HERMAN BENJAMIN. 1ª Seção. J. 16/06/2020,
DJe 23/06/2020) 

Ainda,  cumpre  destacar  a  decisão  do  Ministro  Gurgel  de  Faria  do  STJ no

Conflito de Competência nº 1.748.874/PR,  em que se discute justamente a competência

entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal em casos de inclusão da União no polo passivo da

demanda, ante o entendimento de que não se trata de litisconsórcio passivo necessário. Na

decisão monocrática o Ministro destacou que:

“Ressalvadas  as  exceções  estabelecidas  no  texto  constitucional,  é  irrelevante  a
natureza da controvérsia sob o enfoque do direito material ou do pedido formulado
na demanda. 
De  notar  que  compete  à  Justiça  Federal  decidir  sobre  a  existência  de  interesse
jurídico  que  justifique  a  presença,  no  processo,  da  União,  suas  autarquias  ou
empresas públicas (Súmula 150 do STJ), não cabendo à Justiça estadual reexaminar a
decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ). 
[…]
Ademais,  é  sabido  que  compete  ao  autor  a  faculdade  de  eleger  contra  quem
pretende demandar, assumindo inclusive os riscos inerentes a essa opção. 
A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que as ações relativas
à assistência à saúde pelo SUS – fornecimento de medicamentos ou de tratamento
médico – podem ser propostas em desfavor de qualquer dos entes da Federação
brasileira  (União,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios),  individualmente  ou  em
conjunto, visto que a solidariedade obrigacional entre os entes federados não enseja
a formação litisconsorcial passiva necessária. 
A parte autora escolheu litigar contra o Estado do Paraná. Contudo, o Juízo estadual
determinou a  emenda  da petição inicial  para  incluir  a  União no polo  passivo da
demanda,  sem que haja  qualquer  situação de fato ou de direito  que imponha a
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formação de litisconsórcio passivo necessário. 
Nesse contexto, não se vislumbra nenhuma das hipóteses do art. 109, I, da CF/1988
e,  considerando que  compete  à  Justiça  Federal  decidir  sobre  a  inclusão  do  ente
federal na relação processual, a ação em comento deve ser processada e julgada no
Juízo estadual. 
[…]
Nesse  mesmo  sentido:  AgInt  no  CC  168.858/RS,  relatora  Ministra  ASSUSETE
MAGALHÃES, Primeira Seção, DJe 14/04/2020. “

No mesmo sentido, foi o julgamento do Conflito de Competência n.º 174544/

PR, no STJ, realizado em 23 de outubro de 2020, onde o Relator Ministro Francisco Falcão

entendeu que  “...à  consideração  de  que  a  situação  dos  autos,  conforme relatado,  é  de

fornecimento  de  medicamento  não  incorporado  ao  elenco  da  Relação  Nacional  de

Medicamentos  Essenciais  –  RENAME,  mas  não  sendo  caso  de  ausência  de  registro  na

ANVISA, e não ajuizada a demanda em face da União, afastada a competência da Justiça

Federal”. 

Por fim, tem-se a recente decisão envolvendo o conflito de competência  n°

175401  -  PR (2020/0266602-3),  oriunda  de  ação  promovida  pelo  Ministério  Público  do

Estado do Paraná, na qual a  Ministra Assusete Magalhães  na data de 02/12/2020,  firmou

que sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que:

"a competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, é
fixada, em regra, em razão da pessoa (competência  ratione personae), levando-se
em  conta  não  a  natureza  da  lide,  mas,  sim,  a  identidade  das  partes  na  relação
processual"  (STJ,  CC  105.196/RJ,  Rel.  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA
SEÇÃO, DJe de 22/02/2010).

No mais, conforme destacado no Acórdão recorrido “da análise as regras de

competência  administrativas  do  SUS,  dispostas  na  Lei  nº  8.080/1990,  verifico  que  a

legislação  de  regência  atribui  expressamente  ao  ente  Municipal  a  competência  pela

execução dos serviços de alimentação e nutrição, nos termos do art. 18, IV, alínea “c””.
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Portanto, entendemos que é competente o Município de Foz do Iguaçu, para

garantir o fornecimento de dieta enteral industrializada ao paciente Luiz Ivan Fontana Pias,

diagnosticado com câncer de amígdala.

4. CONCLUSÃO

Ante  o  exposto,  manifesta-se  o  Ministério  Público,  via  Coordenadoria  de

Recursos Cíveis, pelo não conhecimento do extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento,

mantendo-se, via de consequência, íntegro o Acórdão vergastado.

Curitiba, 18 de abril de 2022.

HIRMÍNIA DORIGAN DE MATOS DINIZ
Procuradora de Justiça

Coordenadora de Recursos Cíveis

MARCO AURÉLIO ROMAGNOLI TAVARES
Promotor de Justiça
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