
 
 

 
 

EDITAL RETIFICADO 

A Faculdade Autônoma de Direito – FADISP torna pública a abertura das inscrições para o Processo 

Seletivo para a participação no 4ª Simulação de Atividade Processual, no âmbito da Liga Acadêmica de 

Práticas Jurídicas – LAPJ, nos termos que seguem: 

1. INSCRIÇÕES 
 

1.1 PRAZO: As inscrições para participar do processo seletivo deverão ser realizadas da seguinte forma: 
o(a) aluno(a) encaminha um correio eletrônico, com nome completo, instituição de ensino superior, período 
que está cursando, e-mail e telefone de contato, solicitando a participação no período de 01 de fevereiro a 
08 de setembro de 2022, para: npjunialfa@unialfa.com.br 

 
1.2 QUEM PODE SE INSCREVER: Alunos(as) do Curso de Graduação em Direito da FADISP, da UNIALFA 
e outras IES. 
 

2. SELEÇÃO E EQUIPES 
 
2.1 EQUIPES: A Faculdade formará duas equipes de até 8 estudantes cada. 
 
2.2 SELEÇÃO: A seleção das equipes ficará sob responsabilidade da Faculdade. 

 
3. DIVULGAÇÃO, ATIVIDADE (ENUNCIADO) E ETAPAS 

 
3.1 DIVULGAÇÃO: A divulgação das equipes participantes será publicada no dia 09 de setembro de 

2022. 
 
3.2 ATIVIDADE (ENUNCIADO): As equipes desenvolverão a atividade de simulação de processo judicial, 

que acontecerá de forma virtual, a partir do seguinte Enunciado: 
 

A. Após estudo efetivado pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, referente ao quinquênio 

de 2015-2020, verificou-se que houve um aumento considerável de ordens judiciais para a concessão de um 

medicamento para tratamento da atrofia muscular espinhal (AME), registrado na ANVISA, com custo médio 

de R$ 11,5 milhões por paciente. 

B. Tendo em vista o custo elevado do medicamento, em janeiro de 2021, o Poder Executivo estadual 

iniciou tratativas com a farmacêutica responsável pelo fornecimento do produto, com a finalidade de 

obtenção de desconto de 60% no preço final, em consonância com os valores praticados pela empresa em 

relação a alguns países do Oriente Médio. 

C. Em meados de fevereiro de 2021, a farmacêutica concordou em reduzir o preço do medicamento 

em 30% nos anos de 2021 e 2022 e em 45% nos anos de 2023 e 2024, valores que não foram considerados 

satisfatórios pela Administração. 
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D. Levando-se em conta que o depósito da patente do medicamento fora realizado em 2010 e a sua 

concessão pelo INPI ocorrera em 2014, com prazo de 20 anos a contar da concessão, nos termos do 

parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, foi autorizada à Secretaria da Saúde, em março de 2021, a 

produção do medicamento genérico, a fim de preservar o orçamento do quinquênio seguinte, já 

parcialmente comprometido em razão da pandemia da COVID-19. 

E. Ao ser informada do ocorrido, em 06/04/2021, a farmacêutica impetrou mandado de segurança 

contra o Secretário da Saúde do Estado de São Paulo, pretendendo a cessação da produção do medicamento 

genérico, cuja decisão foi denegatória, com fundamento no interesse público na garantia do direito à saúde. 

F. A r. sentença foi publicada no Diário de Justiça eletrônico no dia 15/05/2021. 

G. De posse desses dados e, acrescentando as questões pertinentes e legais, caberá aos grupos: 

(i) RECORRENTE: apresentar o Recurso cabível e, posteriormente, os Memoriais; 

(ii) RECORRIDO: apresentar as Contrarrazões e, posteriormente, os Memoriais. 

 

3.3 ETAPAS:  
 

ETAPAS DATA 

ETAPA 1 
A) Sorteio para fixar as partes que irão atuar no processo requerente e requerido dentre as 
Instituições Participantes 
B) Indicação dos Membros de cada Instituição Participante que serão respectivamente, Juiz 
e Servidor 
C) Indicação dos participantes de cada Instituição que irão ser requerente e requerido 
D) Apresentação do caso prático para os participantes 

 
 
 
 
 
 
  09/09/2022 

ETAPA 2  
Protocolo das Razões do Recurso  

 
  19/09/2022 

ETAPA 3  
Contrarrazões  

 
  29/09/2022 

ETAPA 4  
Memoriais e despacho 

 
  11/10/2022 

ETAPA 5  
A) Sessão de julgamento 
B) Encerramento 

 
  13/10/2022 

 
4. REGRAS SOBRE A ATIVIDADE: 
 

A) Trabalho em Grupo de no máximo 08 pessoas. Todos deverão participar.  

B) No prazo designado, deverão ser protocolados no sistema: (i) razões do recurso; (ii) contrarrazões de 

recurso; (iii) memoriais (ambos os grupos). 



 
 

 
C) Cada grupo poderá despachar os Memoriais com os Magistrados designados, em dia e hora a ser 

estabelecido e informado aos grupos. 

D) Cada grupo poderá realizar até 2 (duas) consultas aos coordenadores da atividade. 

E) Na Sessão de Julgamento, será realizada a sustentação oral; os grupos poderão defender suas teses por 

30 minutos, cada. 

F) É proibido suscitar qualquer tipo de falsidade ou documentos além dos fornecidos. 

 
5. COMISSÃO ORGANIZADORA E COMISSÃO DE JULGAMENTO 
 
5.1 COMISSÃO ORGANIZADORA: A comissão organizadora é composta pelo corpo diretivo da 
coordenação do curso de Graduação da Faculdade promotora e pela coordenação do Núcleo de Prática 
Jurídica. 
 
5.2 COMISSÃO DE JULGAMENTO: Será definida e divulgada pela Comissão Organizadora. 
 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
6.1 Os casos omissos neste Edital serão decididos pela comissão organizadora.  

 
 

São Paulo, 09 de maio de 2022. 

 

Prof. Dr. Thiago Matsushita 

Diretor Escola de Direito da Alfa Educação  

     


