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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte

1
Apelação Cível n° 2010.007073-0
Origem:	5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN.
Apelante:	Estado do Rio Grande do Norte.
Procuradora:	Tereza Cristina Ramalho Teixeira. 6875/RN
Apelada:	Francisca Egídio de Oliveira Costa.
Advogada:	Marília Almeida Mascena Barreto. 4502/RN
Relator:	Desembargador Osvaldo Cruz 

EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO (HERCPT TEST) PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. NÃO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO ESTADO. EXAME REALIZADO PELA APELANTE COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em consonância com o parecer da 17ª Procuradoria de Justiça, em consonância com o parecer da 17ª Procuradoria de Justiça, em conhecer do recurso para rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de interesse processual. No mérito, também em consonância com o parecer ministerial, em negar provimento ao recurso interposto, e, aplicando o art. 515, § 3º do CPC, converter a obrigação inadimplida pelo Estado em perdas e danos a ser apurada na execução junto ao primeiro grau de jurisdição. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Rio Grande do Norte, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN, nos autos do Processo nº 001.08.031168-8, que julgou procedente o pedido requerido na exordial.
Na sentença, a MM. Juíza a quo julgou procedente o pleito exordial, para condenar o Estado a fornecer a parte autora, o exame médico (HERCPT TEST), tendo em vista a necessidade de acompanhamento do quadro de saúde após diagnóstico de câncer de mama. Condenou ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no valor de 10% sobre o valor da causa. 
Em suas razões recursais (fls.65/87), insurgiu-se o apelante pugnando pela reforma da sentença.
Preliminarmente, suscitou a perda superveniente do objeto, tendo em vista ofício em anexo que dá conta da realização do exame, pela apelada, com recurso próprios. 
Defendeu a necessidade formar o litisconsórcio necessário com o Município e União. 
Assegurou que a saúde deve ser tratada como obrigação genérica do Estado e ressaltou entendimento do Superior Tribunal de Justiça pela necessidade de prova inequívoca quanto ao exame ser o único tratamento da moléstia que acomete a parte recorrida.
As contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública às fls. 78/82. 
Foram juntados às fls. 88 e 89, Ofício da Subcoordenadoria da ASSEJUR-SESAP/RN, noticiando a realização do exame por conta da apelada e Informação prestada pelo Subcoordenadora de Serviços gerais -  SUSEG, relatando que embora tenha sido aberto processo administrativo decorrente de notificação judicial, cujo empenho nº 6619, no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), para o Laboratório Médico de Patologia Ltda, não pode ser comprovado através de nota fiscal em favor da SESAP, pelo fato da apelada ter custeado o mesmo. 
Em parecer de fls. 97/115, o Ministério Público, por sua 17ª Procuradoria de Justiça, opinou pelo rejeição das preliminares de ausência de interesse processual e necessidade da integração à lide dos demais entes federados e, no mérito, conhecimento e desprovimento da apelação.
É o  relatório.

VOTO (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL)

Os argumentos apresentados pelo recorrente ao suscitar a presente preliminar de ausência de interesse processual não merecem prosperar.
Apelar do ente estatal alegar que o exame foi realizado pela recorrida, por sua conta, provocando assim a perda superveniente do objeto, tal argumento é frágil e não retrata a realidade dos autos. 
A controvérsia jurídica em debate deveria ter sido resolvida através da prestação jurisdicional que não chegou a ser entregue à recorrida, graças ao descumprimento por parte do Estado da obrigação que lhe foi imposta, apesar de notificado à cumprir o comando judicial, consistente na realização do exame acima epigrafado. 
Não se trata de perda superveniente do objeto quando uma paciente obtém um provimento jurisdicional favorável e, diante do descumprimento estatal, realiza o exame com recursos próprios. 
Digo próprios, mas não sabe como foram adimplidos no laboratório os R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), e que chegaram a ser empenhados vagarosamente pelo Estado, não tendo a referida despesa sido realizada a tempo, talvez pelo fato de não ter sido imposta uma multa diária pelo magistrado do 1º grau de jurisdição. 
A recorrida conseguiu os R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), para custear o exame, talvez pelo fato de ter sido acometida por um (CARCINOMA DUCTUAL INFILTRANTE – GRAU NUCLAR 3), moléstia essa que não podia mais esperar pela inércia estatal.
Pelo exposto, não havendo que se falar em perda superveniente do objeto, meu voto é pela rejeição da preliminar. 

(PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA PELO APELANTE)

Importante discorrer que a preliminar suscitada em sede recursal, diz respeito aos pressupostos de admissibilidade do recurso, ou seja, a possibilidade do recurso ser conhecido pelo órgão competente.
No caso dos autos, o apelante reproduz argumento já apreciado por ocasião da sentença.
Conforme ensinamento de Nelson Nery Júnior, as preliminares de recurso estão adstritas às condições de admissibilidade deste, senão vejamos:

"11. Juízo de admissibilidade e juízo de mérito dos recursos. Num primeiro momento, o juiz ou tribunal examina se estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso e, se positivo esse juízo, poderá o órgão ad quem julgar o mérito de recurso".

"14. Juízo de admissibilidade: conteúdo. Compõe-se do exame e julgamento dos pressupostos ou requisitos de admissibilidade dos recursos: a) cabimento; b) legitimidade recursal; c) interesse recursal; d) tempestividade; e) regularidade formal; f) inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; g) preparo".(Nery Júnior, Nelson e Nery, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante em vigor: atualizado até 1º de março de 2006. 9ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. Pgs. 704 e 705).

Sobre o efeito da ausência dos pressupostos recursais, de forma bastante elucidativa, Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra Manual do Processo de Conhecimento, ensina:

"Faltando algum dos pressupostos recursais, deve o tribunal deixar de conhecer do recurso. Caso contrário, deve-se dar ou negar provimento ao recurso (ainda que seja para reconhecer a carência de ação ou a falta de pressuposto processual)". (Manual do Processo de Conhecimento - A tutela jurisdicional através do processo de conhecimento. 2. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 545).

Assim, concluo que os pressupostos recursais constituem a matéria preliminar do procedimento recursal.
Assim, a discussão acerca da nulidade processual não pode ser reconhecida como matéria preliminar da apelação, uma vez que não têm qualquer relação com a adequação processual do recurso, pelo que deve ser tratada no mérito, ainda que seja para o seu reconhecimento.
Destarte, não sendo a alegação matéria de admissibilidade recursal, transfiro suas análises para o mérito da Apelação Cível.

VOTO (MÉRITO)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente Apelação Cível.
Inicialmente, com relação ao argumento de existência de nulidade processual, sob o fundamento de que houve má formação do pólo passivo, o que, consequentemente, incorreu na incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o caso, por entender que a União e o Município do Natal deveriam integrar a lide na qualidade de litisconsortes passivos, o mesmo não merece guarida.

"É obrigação do Estado (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação ou congênere necessário à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades, sobretudo as mais graves. Sendo o SUS composto pela União, Estados-membros e Municípios, é de reconhecer-se, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer deles no pólo passivo da demanda" (RESP 719716/SC, DJ 05/09/2005, Min. Relator Castro Meira).

Outrossim, o Art. 196, da Constituição Federal, afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo este garantir, através de políticas sociais e econômicas, a redução dos riscos de doenças e de outros agravos, resguardando o acesso universal e a igualdade de ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação dos necessitados. Trata-se de responsabilidade solidária entre os entes federados, podendo figurar no pólo passivo tanto em conjunto quanto separadamente, como foi o caso dos autos.
Com isso, o ditame constitucional não pode significar apenas uma norma programática, mas deverá surtir seus efeitos concretos, devendo o Estado implementar políticas públicas capazes de transformar a realidade dos destinatários da norma, garantindo a todos o direito à saúde digna e eficaz.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já consolidou esse posicionamento, senão vejamos:

"ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO QUE NÃO LOGRA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária dos aludidos entes federativos, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para figurar no pólo passivo das demandas que objetivam assegurar o acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros. 2. Mantém-se na íntegra a decisão agravada quando não infirmados seus fundamentos. 3. Agravo regimental improvido”. (AgRg no Ag 886974 / SC. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2007/0074435-6. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123). Julgamento 20/09/2007. DJ 29/10/2007 p. 208 ). Grifei

Assim, desnecessário é o chamamento da União e do Município para integrar a lide, posto que, conforme explicitado alhures, trata-se de responsabilidade solidária, podendo ser exigida a obrigação de cada um dos entes públicos isoladamente, competindo à Justiça Estadual julgar a presente lide, pois proposta somente perante o Estado do Rio Grande do Norte.
Após esta análise inicial, passo ao mérito propriamente dito.
O cerne da questão consiste em se aferir o acerto da sentença que determinou a realização do exame médico receitado à paciente desprovida de recursos, sob pena de responsabilidade por omissão.
Em primeito lugar, é importante destacar que da prova carreada aos autos é possível constatar que se trata de paciente acometida por carcinoma ductual infiltrante – grau 3, surgindo a necessidade realização de exame médico (HERCPT TEST).
Como dito anteriormente, tratando-se a apelada de pessoa do lar, ou seja, desprovida de recursos suficientes para custear tal exame, não disponibilizado na rede estatal de saúde, eis que surge a obrigação fazer, do Estado/apelante, quanto à realização do exame necessário ao tratamento médico da moléstia que acomete à recorrida.    
É pertinente dizer que a Lei nº 8.080⁄90, que instituiu o Sistema Único de Saúde, em decorrência das exigências do parágrafo único do art. 198 da Constituição Federal, reforça a obrigação do Estado à política de gestão de aplicação de recursos mínimos para as ações e serviços públicos de saúde.
Isto porque, o Estado tem o dever constitucional de garantir a saúde de todos, “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” (art. 196, CF).
Nesse sentido tem decidido esta Corte de Justiça:

"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE SUPERVENIENTE E NULIDADE DA SENTENÇA, SUSCITADAS PELO APELANTE. REJEIÇÃO DE AMBAS. MÉRITO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PACIENTE CARENTE. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA." (Apelação Cível nº 2008.000901-9; Relator Desembargador Claúdio Santos; 2ª Câmara Cível; j. 01.04.2008) (grifos nossos).

"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE incompetência absoluta da Justiça Estadual – Chamamento ao processo da União e do Município de NATAL. O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS É DE RESPONSABILIDADE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. QUAISQUER DESTAS ENTIDADES TÊM LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE FORMA GRATUITA PELO ESTADO-MEMBRO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA." (Apelação Cível nº 2009.006265-0; Relator Desembargador Anderson Silvino; 2ª Câmara Cível; j. 08.09.2009)

Sobre o assunto, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. TRATAMENTO
MÉDICO NO EXTERIOR. ARTIGO 196 DA CF/88. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
1. O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.
2. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de doença grave.
3. O direito à saúde é assegurado a todos e dever do Estado, por isso que legítima a pretensão quando configurada a necessidade do recorrido.
4. A União, o Estado, o Distrito Federal e o Município são partes legítimas para figurar no pólo passivo nas demandas cuja pretensão é o fornecimento de medicamentos imprescindíveis à saúde de pessoa carente, podendo a ação ser proposta em face de quaisquer deles.
Precedentes: REsp 878080 / SC; Segunda Turma; DJ 20.11.2006 p. 296; REsp 772264 / RJ; Segunda Turma; DJ 09.05.2006 p. 207; REsp 656979 /RS, DJ 07.03.2005.
5. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no Resp 1028835/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02.12.2008, DJ 15.12.2008). (grifos)

No que tange a possibilidade fixação de multa diária em desfavor dos entes estatais para compelí-los ao cumprimento das obrigações de fazer decorrentes das decisões provenientes do Judiciário, desnecessário é desenvolvimento de teses jurídicas a respeito de matéria cujo amparo legal é amplamente reconhecido na mais recente jurisprudência pátria. Verbis:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA AO ENTE PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRECEDENTES DO STJ. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADMISSIBILIDADE. ÓRGÃO INTEGRANTE DA ESTRUTURA DO ENTE PÚBLICO APELANTE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. CONHECIMENTO E  PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO CÍVEL. (Apelação Cível N° 2011.005016-4. Julgamento: 02/08/2011 Órgao Julgador: 2ª Câmara Cível. Relator:Desembargador Aderson Silvino).
 
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MULTA. TERMO FINAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Esta Corte Superior tem jurisprudência firmada no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Não há razão para se estabelecer exceção onde o legislador não o fez.
II - Se a obrigação é de fazer ou não fazer, a multa diária deixa de correr, assim que o devedor cumpre aquilo que foi ordenado, também deixa de correr se e quando o credor requer a conversão da obrigação em perdas e danos, ou tornar-se impossível o cumprimento da obrigação específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.
III- O termo inicial, para incidência da multa, será o dia subsequente ao prazo designado pelo juiz para o cumprimento da ordem e o termo final o dia anterior ao do efetivo e integral cumprimento do preceito, ou do dia em que for pedida a conversão em perdas e danos; 
IV - Agravo interno desprovido."
(STJ, AgRg no REsp 1213061/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 09/03/2011)
(grifos acrescidos)

Portanto, entendo evidenciada a obrigação do Estado em realizar o exame médico (HERCPT TEST), incorreu em acerto sentença "a quo" ao reconhecer o direito pleiteado na exordial, razão pela qual não merece qualquer reparo.
Assim, não devem prosperar as razões da apelação estatal, tendo em vista a relevância do direito pleiteado pela apelada, devendo o Poder Público providenciar os meios necessários, pois trata-se de direito fundamental, notadamente quando a paciente é carente de recursos indispensáveis ao exame em questão. 
Isto posto, em consonância com o parecer da 17ª Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo a sentença "a quo"  e determinando a conversão da obrigação inadimplida pelo Estado em perdas e danos a ser apurada na execução junto ao primeiro grau de jurisdição. nos termos do voto do relator.
É como voto.
Natal, 20 de setembro de 2011.




Desembargador OSVALDO CRUZ
Presidente e Relator
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18º Procurador de Justiça

