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    Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
    Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000691-52.2015.815.0371
Origem  :  4ª Vara da Comarca de Sousa
Relator  :  Dr. Eduardo José de Carvalho Soares – Juiz convocado para
substituir a Exma. Desa.Maria das Graças Morais Guedes
Apelante       :  Estado da Paraíba
Procurador   :  Ricardo Sérgio Freire de Lucena
Apelado        :  Francimar Aristeu Pereira Lima
Advogado     :  Marcos Ubiratan Pedrosa Calado (OAB/PB nº 14.432)

PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
COMPREENSÃO  EQUIVOCADA  DE  QUE  A
PRETENSÃO  AUTORAL  SE  CONSUBSTANCIA  NO
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ENTE.
NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece de preliminar baseada em compreensão
totalmente equivocada da pretensão autoral.

PRELIMINAR.  AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
SUPOSTA  NÃO  COMPROVAÇÃO  DO
INADIMPLEMENTO. REJEIÇÃO.

Os  entes  federados  são  detentores  do  controle  dos
documentos  públicos,  devendo  comprovar  o  efetivo
pagamento dos valores reclamados.
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GASTOS
ADVINDOS  DE  DESCUMPRIMENTO  DE  DECISÃO
JUDICIAL.  NÃO  CONHECIMENTO  DAS  TESES
CONSUBSTANCIADAS  EM  EQUIVOCADA
COMPREENSÃO DE QUE A PRETENSÃO AUTORAL
OBJETIVA  FORNECIMENTO  GRATUITO  DE
MEDICAMENTO.  ENTE  VENCIDO  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  SUCUMBENCIAIS  DEVIDOS  PELA
FAZENDA. DESPROVIMENTO.

Nas  demandas  judiciais,  vencido  o  ente  federado,  a
condenação  da  fazenda  ao  pagamento  de  honorários
advocatícios sucumbenciais é medida que se impõe.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em não conhecer a
preliminar  de  ilegitimidade  passiva  e  as  teses  meritórias  baseadas  em
equivocada compreensão da pretensão autoral,  rejeitar  a  preliminar  de
ausência de interesse de agir e, no mérito, por igual votação, não conhecer
de  parte  da  insurgência  e,  na  parte  conhecida,  desprover  o  recurso
apelatório.

R E L A T Ó R I O .

Trata-se  de  apelação  cível interposta  pelo  Estado  da
Paraíba combatendo sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Comarca
de Sousa (fls.  57/57-v) que, nos autos da Ação de Cobrança em face dele
ajuizada  por  Francimar  Aristeu  Pereira  de  Lima,  julgou procedentes  os
pedidos exordiais para “CONDENAR o ESTADO DA PARAÍBA ao pagamento
de R$ 10.280,31 (dez mil duzentos e oitenta reais e trinta e um centavos) em favor
da parte promovente  (  … ),  acrescido de juros de mora e atualização monetária

_________________________________________________________________________________________________

REMESSA OFICIAL Nº 0000691-52.2015.815.0371                                                                                                             2



conforme índices aplicáveis à caderneta de poupança. Condeno a parte autora nas
custas  processuais  e  honorários  advocatícios,  estes  fixados  em 10% do  valor  da
condenação, atento ao art. 85, §3º, CPC-15. PRI. Sentença não sujeita ao reexame
necessário.”.

O magistrado entendeu que o  ressarcimento é  devido
por  considerar  que  a  parte  autora  comprovou  o  descumprimento  (pelo
Estado da Paraíba,  de decisão judicial emanada na Ação Civil Pública nº
037.2010.003.677-3, na qual, em sede de tutela antecipada, determinou-se ao
ente o fornecimento de medicamento), bem como os desembolsos realizados
pelo enfermo em decorrência da desobediência estatal.

Em suas razões,  fls.  64/79,  o  ente  argui  preliminar  de
ilegitimidade  passiva  afirmando  que  o  dever  de  fornecimento  de
medicamentos pertence ao município de Sousa.

Também levanta preliminar de ausência de interesse de
agir, argumentando inexistir prova do inadimplemento, pontuando que “o
apelado também juntou os documentos de fls. 33 e 34 que correspondem ao bloqueio
dos valores de R$ 4.913,52”.

No mérito, afirma que o medicamento pleiteado não está
contido “no rol de medicamentos excepcionais listados pelo Ministério da Saúde”,
que a decisão viola “a independência e a harmonia  entre os poderes”, não ser
possível a realização de despesa que exceda o crédito orçamentário anual e
que deve ser observado o princípio da reserva do possível.

Pugna pelo acolhimento das preliminares para extinguir
o  processo  sem  julgamento  do  mérito  ou  a  improcedência  do  pedido.
Subsidiariamente,  pugna  para  que  seja  reconhecida  a  responsabilidade
subsidiária do Estado para a satisfação da pretensão ou, “ao menos, que se
reconheça  a  responsabilidade  solidária  dos  entes  federados,  imputando-lhes  a
repartição dos correspondentes custos” e, inda, “Caso seja deferido o pleito autoral,
hipoteticamente, que não se condene o Estado em honorários advocatícios”.
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Contrarrazões, fls. 80/86, pelo desprovimento.

Parecer Ministerial pelo não conhecimento da preliminar
de ilegitimidade passiva,  rejeição da preliminar  de  ausência  de interesse
processual e, no mérito, pelo desprovimento da insurgência.

É o relatório. 

V O T O .

Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares(Relator) –
Juiz convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais
Guedes .

– Da preliminar de ilegitimidade passiva e das teses
meritórias concernentes à ausência do medicamento “no rol de medicamentos
excepcionais  listados pelo  Ministério da  Saúde”,  violação “a independência e  a
harmonia  entre  os  poderes”,  não  ser  possível  a  realização  de  despesa  que
exceda o crédito orçamentário anual, observância do princípio da reserva do
possível e responsabilidade solidária dos entes federados.

Conforme  já  exposto  no  relatório,  esta  ação  é  de
cobrança.  O autor deseja ser ressarcido pelos desembolsos realizados em
decorrência da desobediência estatal em cumprir decisão judicial emanada
na  Ação  Civil  Pública  nº  037.2010.003.677-3,  na  qual,  em  sede  de  tutela
antecipada, determinou-se ao ente o fornecimento de medicamento.

Ou  seja,  conforme  exposto  pelo  magistrado  de  base,
“esta  não  é  uma  causa  semelhante  as  comumente  ajuizadas  para  que  o  Poder
Público, através do Sistema Único de Saúde, forneça ou custeie um tratamento ou
serviço, mas, diferentemente, busca o autor o ressarcimento de custos que efetuou,
por sua própria vontade, na aquisição de fármaco na pendência de ação judicial.”.
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Assim sendo, supracitada preliminar e respectivas teses
citadas neste tópico não podem ser conhecidas porque não condizem com a
matéria objeto da presente lide, pois, como já dito, a ação é de cobrança de
valores  desembolsados  em  decorrência  de  descumprimento  de  ordem
judicial e não de fornecimento de medicamento, pelo que  não conheço da
preliminar de ilegitimidade passiva e das teses meritórias concernentes à
ausência do medicamento “no rol de medicamentos excepcionais listados
pelo Ministério da Saúde”, violação “a independência e a harmonia entre os
poderes”, não ser possível a realização de despesa que exceda o crédito
orçamentário  anual,  observância  do princípio  da  reserva  do possível  e
responsabilidade solidária dos entes federados.

– Da preliminar de ausência de interesse de agir.

O ente  argumenta inexistir  prova do inadimplemento,
pontuando que “o apelado também juntou os  documentos  de  fls.  33 e  34 que
correspondem ao bloqueio dos valores de R$ 4.913,52”.

Contudo,  a  mera  efetivação  de  bloqueio  judicial  não
demonstra  efetivo pagamento/adimplemento,  sendo conveniente salientar
que,  como  a  Administração  Pública  é  a  detentora  do  controle  dos
documentos públicos, é seu o dever de comprovar o efetivo pagamento.

A propósito:

AGRAVO  INTERNO.  REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.

AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  ADICIONAL  DE

INSALUBRIDADE. PAGAMENTO INICIADO APÓS EDIÇÃO DE

LEI REGULAMENTADORA. COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE

RECEBER  RETROATIVAMENTE.  IMPOSSIBILIDADE.  PASEP.

AUSÊNCIA  DE  INSCRIÇÃO.  PEDIDO  DE  INDENIZAÇÃO

CORRESPONDENTE. VALOR DEVIDO. FÉRIAS E 13º SALÁRIO.

OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. NÃO PAGAMENTO. ART. 333, II,

CPC.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DO  FATO  IMPEDITIVO  DO
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DIREITO  DO  AUTOR.  JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE.

INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  CAPUT,  E  §  1º  DO  CPC,  E

SÚMULA Nº 253, DO STJ. SEGUIMENTO NEGADO À REMESSA

OFICIAL  E  À  APELAÇÃO  DO  MUNICÍPIO.  PROVIMENTO

PARCIAL  DO  RECURSO  DA  AUTORA.  Desprovimento  do

recurso. “o pagamento do adicional de insalubridade aos agentes

comunitários  de  saúde  submetidos  ao  vínculo  jurídico-

administrativo, depende de Lei regulamentadora do ente ao qual

pertencer.  ”1.  Havendo  norma  municipal  regulamentando  os

cargos  e  os  percentuais  devidos,  necessária  a  manutenção  da

sentença  a  quo  quanto  à  condenação  do  adicional  de

insalubridade. “configura-se enriquecimento ilícito a retenção de

salários por parte do município, sendo este ato ilegal e violador de

direito líquido e certo.  A edilidade municipal é a detentora do

controle dos documentos públicos, sendo seu dever comprovar o

efetivo pagamento das verbas salariais reclamadas, considerando

que ao servidor é impossível fazer a prova negativa de tal fato”.

(TJPB;  AgRg  0002875-89.2011.815.0251;  Quarta  Câmara

Especializada Cível;  Rel.  Dr.  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho;  DJPB

22/09/2014; Pág. 11)

Portanto,  demonstrando  o  demandante  o
descumprimento  da  decisão  judicial,  fls.  24/30  e  os  alegados  gastos
efetivados em razão do descumprimento, fls. 11/23, o seu interesse em ser
ressarcido  é  manifesto,  cabendo  ao  ente  réu  demonstrar  que  o  valor
bloqueado foi efetivamente utilizado para adimplir com a condenação (inc.
II  do art.  373 do CPC/15),  pelo que rejeito a preliminar de ausência de
interesse de agir.

- Mérito.

Como o demandante comprovou o descumprimento da
decisão  judicial,  fls.  24/30  e  os  alegados  gastos  efetivados  em  razão  do
descumprimento, fls.  11/23, não tendo o réu demonstrado a existência de
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fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inc. II do art.
373 do CPC/15),  a  manutenção da  condenação do promovido a  pagar o
importe  de  R$ 10.280,31 (dez  mil  duzentos  e  oitenta  reais  e  trinta  e  um
centavos) em favor da parte promovente é medida que se impõe.

A condenação da parte ré ao pagamento de honorários
advocatícios  também  deve  ser  mantida,  já  que  os  entes  federados  são
obrigados por Lei a arcarem com os honorários advocatícios sucumbenciais
em caso de condenação em demandas judiciais, estando a condenação em
harmonia com o preceituado pelo art. 85, § 3º, do CPC/15.

Face  ao  exposto,  em  harmonia  com  o  Parecer
Ministerial,  NÃO  CONHEÇO  da  preliminar  de  ilegitimidade  passiva,
REJEITO a preliminar de ausência  de interesse de agir.  Conhecido em
parte o recurso apelatório, NEGO-LHE PROVIMENTO. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, na sessão ordinária da Terceira
Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 27 de
março  de  2018,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides(Presidente).  Participaram do julgamento,  além deste  Relator,  o
Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo.
Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.   Presente ao julgamento o Exmo.
Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, em João Pessoa, 02 de abril de 2018.

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
Juiz convocado/Relator
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