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CONDENAÇÃO. PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

 

ACÓRDÃO

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

em que são partes as acima identificadas.

Acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em Turma, à unanimidade de votos, em

dissonância com a 6ª Procuradoria de Justiça,  em conhecer e negar provimento ao recurso

interposto, mantendo a decisão objurgada em todos os seus fundamentos, nos termos do

voto do Relator, que faz parte integrante deste.

 

RELATÓRIO

 

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público

do Estado do Rio Grande do Norte em face de sentença proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara

da Fazenda Pública do Comarca de Natal/RN, que julgou improcedentes os pedidos

constantes da Ação Civil Pública.

Depreende-se dos autos que o Ministério Público do Estado do

Rio Grande do Norte ajuizou a presente Ação Civil Pública em face do Município de

Natal/RN, afirmando ter instaurado inquérito civil tendo como objeto o acompanhamento e

a solução de problemas referentes à situação de medicamentos vencidos encontrados no

Departamento de Material e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde/Natal, aduzindo

que o prejuízo total corresponde à quantia de R$ 3.632.237,71 (três milhões, seiscentos e

trinta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), valor este que

corresponde a totalidade dos medicamentos vencidos, avariados e interditados. Argumenta

que tal fato gera graves danos à população do Município, já que os medicamentos acima

mencionados destinavam-se ao Sistema Único de Saúde -SUS.

Enfatiza que na data de 10 de julho de 2009, a Secretaria

Municipal de Saúde celebrou contrato de prestação de serviços com a Universidade

Federal do Rio Grande do Norte, onde, por meio do Núcleo de Pesquisa em Alimentos e

Medicamentos – NUPLAN, a Universidade Federal assumiu o acondicionamento de

medicamentos e insumos, tendo tal avença sido renovada em 23 de março de 2010.

Aduz que embora seja irretocável o serviço prestado pelo

NUPLAM-UFRN, a referida avença é bastante onerosa para  o Município de Natal, já que

gera despesa mensal de R$ 174.441,42 (cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e

quarenta e um reais e quarenta e dois centavos), fato este que demonstra a

imprescindibilidade de estruturação de uma Central de Armazenamento própria do
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Município de Natal, ensejando o gasto da quantia de R$ 448.527,09 (quatrocentos e

quarenta e oito mil, quinhentos e vinte e sete reais e nove centavos).

Ao final, pugnou pela concessão de tutela antecipada, para que

o Município réu apresente, no prazo máximo de 120 (cento e vinte), um planejamento de

estruturação de Central de Abastecimento de Medicamentos e Insumos de Saúde próprio.

No tocante ao mérito, pugnou pela condenação do Município

para que construa a referida Central, destinando-a ao acondicionamento de medicamentos e

insumos referentes aos serviços de saúde, com os devidos equipamentos e recursos

humanos necessários à execução do serviço, bem como seja condenando ao pagamento da

quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a título de danos difusos coletivos,

valor este a ser transferido do Tesouro Municipal para a conta específica do Fundo

Municipal de Saúde.

O pedido de tutela antecipada restou indeferido pelo

Magistrado a quo.

Citado, o Município de Natal apresentou contestação, arguindo

preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, alegando que a Fazenda Pública

Municipal não pode ser coagida à execução de obras por parte do Poder Judiciário,

observado o princípio da separação dos poderes.

Quanto ao mérito, afirma que o Ministério Público não aponta

vícios ou defeitos em relação aos serviços prestados pelo NUPLAN, ressaltando a

inexistência de risco de perda ou descarte de medicamentos e insumos face à inoperância

do sistema de guarda e controle de estoque, afirmando não ser viável ao Município a

implementação de uma Central de Armazenamento própria, destacando que o contrato

celebrado com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte estabelece a transferência

de conhecimento do procedimento técnico em favor dos servidores lotados na Secretaria

Municipal de Saúde.

Com relação ao pedido de indenização, argumenta que a idéia

de transindividualidade é incompatível com o pedido de dano difuso, além da não

comprovação dos supostos danos, alegando que a administração pública municipal foi

obrigada à reposição de todo o material descartado.

Aduz a necessidade de denunciação da lide das pessoas que

devem ser responsabilizadas pelos danos apontados na exordial.

Desta feita, pleiteou a citação dos Srs. Carlos Eduardo Nunes

Alves, Maria Aparecida de França Gomes, Edmilson Albuquerque Júnior e Fábio Marques

Brennand de Melo. Por fim, pugnou pela improcedência da demanda em epígrafe.

Através da réplica à peça contestatória, o Parquet   atravessou

petição, afirmando que o contrato celebrado entre a UFRN e o Município de Natal restou

cancelado ante o inadimplemento contratual por parte deste último, pugnando, assim, pelo

julgamento antecipado da lide e concessão do pedido de tutela antecipada quando da
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prolação da sentença.

Posteriormente, o Ministério Público afirmou que o

NUPLAM renovou o contrato, com vigência de 01.06.2011 a 30.05.2012.

Por meio da sentença de fls. 2009/2012, o Magistrado a quo,

como dito alhures, julgou improcedentes os pedidos constantes da Ação Civil Pública,

invocando, fundamentalmente, o princípio constitucional da separação de poderes.

Irresignado, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do

Norte apelou às fls. 2013/2026, afirmando que a decisão apelada não considerou as

disposições específicas da legislação disciplinante do Sistema Único de Saúde, que, por

sua vez, estabelecem que a participação da iniciativa privada deve ser tão somente de

natureza complementar, quando comprovada a insuficiência das disponibilidades da Rede

Pública, afirmando que, apesar de o Magistrado sentenciante ter reconhecido o prejuízo

referente a mais de 19 (dezenove) toneladas de medicamentos vencidos e/ou avariados

encontrados no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Natal/RN,

afastou, indevidamente, a possibilidade de indenização por dano difuso coletivo, observada,

para tanto, o disposto no § 6º, do artigo 37 da Constituição Federal.

Ressalta que a participação privada no Sistema Único de Saúde

possui caráter complementar, observada a dicção dos artigos 196 e 199, § 1º, da

Constituição Federal da Constituição Federal e 4º, § 2º, e 6º, da Lei nº 8.080/90.

Enfatiza a necessária determinação de que o Município de

Natal estruture serviço próprio para armazenamento de medicamentos e insumos de saúde,

ressaltando, in casu, inexistência de ofensa à Separação de Poderes, por se tratar de ato

vinculado, sendo possível, portanto, a interferência do Judiciário para determinar a

incidência da norma.

Com relação ao contrato da NUPLAM-UFRN, assevera que tal

avença não contempla todos os medicamentos e insumos necessários à adequada oferta da

Assistência Farmacêutica pela Secretaria Municipal de Saúde de Natal, além de ensejar a

oneração do erário com investimento de recursos em unidade externa ao Sistema Único de

Saúde.

No tocante ao dano moral, afirma que o mesmo resta

caracterizado  ante o prejuízo ocasionado pelas mais de 19 (dezenove)  toneladas de

medicamentos vencidos e/ou avariados, sendo necessária a reparação pelo ente público,

observada a responsabilidade civil objetiva da administração pública municipal.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso,

reformando-se a sentença recorrida, para o fim de que sejam julgandos procedentes os

pedidos constantes da exordial para: a) no prazo máximo de 1 (um) ano, seja assegurado

imóvel próprio destinado ao acondicionamento de medicamentos e demais insumos

necessários à realização dos serviços de saúde (Central de Abastecimento Farmacêutica),

com a devida estruturação do citado local com os devidos equipamentos e recursos
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humanos indispensáveis à execução adequada do serviço; b) indenizar os danos difusos

ocasionados à coletividade usuária do serviço de saúde pelas várias toneladas de

medicamentos e insumos de saúde vencidos e/ou avariados face à sua conduta negligente,

devendo o Município demandado ser condenado ao pagamento da quantia de R$

5.000.000,00 (cinco milhões de reais), valor este a ser retirado do Tesouro Municipal,

destinando-o  à conta específica do Fundo Municipal de Saúde, devendo ser considerado

fora do percentual orçamentário mínimo a ser aplicado pelo Município de Natal em ações

e serviços de saúde.

Intimado, o Município de Natal não ofereceu suas

contrarrazões, conforme certificado às fls. 2027-v.

Por meio do parecer de fls. 2032/2041, a 6ª Procuradoria de

Justiça, por intermédio de sua representante, emitiu parecer pelo conhecimento e

provimento do recurso. 

Conforme Extrato de Ata da Sessão Extraordinária da 3ª

Câmara Cível realizada no dia 01/06/2012 (fls. 2048), a presente Apelação Cível foi

retirada de pauta a pedido da então Relatora, com o consequente encaminhamento dos

autos a este Gabinete.

Por meio do despacho de fls. 2049, foi determinada a

expedição de ofício ao Procurador Geral do Município de Natal para que informasse a

possível renovação do Contrato de Prestação de Serviços de fls. 1651/1658, celebrado

entre a edilidade recorrida e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Em resposta às fls. 2052, o Procurador Geral Substituto do

Município de Natal confirmou a renovação do contrato de prestação de serviços firmado

entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

É o relatório.

 

VOTO

 

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade,

conheço da apelação e passo a analisar o seu mérito.

Compulsando os autos e confrontando as razões de recurso

com os fundamentos da decisão entendo, venia maxima, que não há o que se modificar na

decisão vergastada.

O que se busca por meio da presente lide é, em sucinto

resumo, que o  Município de Natal seja condenado a construir uma Central de

Abastecimento Farmacêutica destinada ao acondicionamento de medicamentos e demais

insumos destinados à realização de serviço de saúde, equipando o referido local com os

equipamentos e recursos humanos que assegurem à eficiência do citado serviço público,

pugnando, ainda, o parquet, pela condenação da edilidade demandada, ora apelada, ao
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pagamento de indenização por danos difusos e coletivos correspondentes à quantia de R$

5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Para tanto, o Ministério Público afirma, em suas razões

recursais, que a sentença vergastada, ao julgar improcedente a Ação Civil Pública em

testilha, afrontou o disposto no § 6º, do artigo 37, artigo 196 e 199, § 1º, todos da

Constituição Federal, e artigo 4º, § 2º, e 6º, ambos da Lei nº 8.080/90.

Incialmente, esclareço que não é defeso ao Judiciário analisar

questões referentes a políticas públicas, não implicando tal exame em afronta ao princípio

da separação de poderes, ou até mesmo ingerência de um Poder  em outro.

Para tanto, deve ser sopesado para a efetivação das políticas em

referência, alguns aspectos, dentre eles, a existência de recursos orçamentários e a

compatibilização destes recursos às necessidades da coletividade.

In casu, conforme bem afirmado pelo Magistrado sentenciante

às fls. 2011, realmente se observa pela vasta documentação trazida à baila pelo Ministério

Público, que ora recorre, o prejuízo causado com a grande quantidade de medicamentos e

insumos vencidos e/ou avariados, que foram encontrados no Departamento de Material e

Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde de Natal.

Contudo, também se constata às fls. 1651/1658, que a

edilidade demandada, ora recorrida, no intuito de evitar novos prejuízos, celebrou com a

Universidade Federal do Rio Grande do Norte um contrato de prestação de serviços, onde,

em sua Cláusula Primeira, restou assim pactuado:

 

"Cláusula Primeira – Do Objeto

1.1  - O presente contrato tem por objeto a prestação de

serviços de recebimento, guarda e controle de

medicamentos, materiais médico-hospitalares,

odontológicos e laboratoriais da SMS, recebendo-os

diretamente dos fornecedores e mantendo-os sob sua

guarda até após o fracionamento para distribuição às

Unidades de Saúde, bem como de transferência, do

conhecimento do procedimento técnico para executar esses

serviços aos servidores da SMS; e estruturação de um

software adequado e que permita a melhoria do serviço

desenvolvido, conforme características técnicas  e

operacionais descritas, bem como a disponibilização de

espaço para acondicionamento de medicamentos

fracionados, fornecimento de mão-de-obra e equipamentos,

material de embalagem de medicamentos fracionados,

vigilância presencial noturna, bem como toda
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ação/contratação necessária ao bom andamento da

prestação do serviço."

 

Nesta senda, oportuno destacar que o próprio Ministério

Público afirma, durante o deslinde processual, que o referido contrato está sendo

devidamente cumprido pelo Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos

(NUPLAN) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, bem como tal avença foi

renovada, com vigência de 01.06.2011 a 30.05.2012, insurgindo-se, especificamente,

quanto à possível onerosidade do mesmo em relação à Fazenda Pública Municipal.

Enfatizo, neste ponto, que após oficiado, o Procurador Geral

Substituto do Município de Natal confirmou,  às fls. 2052, a renovação do contrato de

prestação de serviços firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Universidade

Federal do Rio Grande do Norte, juntando aos autos o documento de fls. 2054 como forma

de comprovar sua afirmação.

Desta feita, não vislumbro ilegalidade quanto à terceirização do

referido serviço, ressaltando-se que cabe ao Município demandado, ora recorrido, zelar

pela preservação dos medicamentos e demais insumos postos à disposição da coletividade,

ressaltando-se que, compelir o ente público apelado à criação de um imóvel próprio

voltado ao acondicionamento de medicamentos e demais insumos destinados aos serviços

de saúde da população em geral, invade a seara da discricionaridade, interferindo, por

conseguinte, no princípio do pacto federativo.

Outrossim, pertine à discricionariedade do Município a

possibilidade de celebração de contratos necessários à eficiência dos serviços públicos,

pois não pode o Poder Judiciário se imiscuir na conveniência e oportunidade da

Administração Pública neste ponto.

Ensina-nos Celso Antônio Bandeira de Mello que,

 

"Discricionariedade é a margem de "liberdade" que

remanesça ao administrador para eleger, segundo critérios

consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois

comportamentos, cabíveis perante cada caso concreto, a fim

de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à

satisfação da finalidade legal(...)"

 

Desta forma, não cabe ao Poder Judiciário adentrar na esfera

de discricionariedade do administrador, indicando de que forma a Administração poderia

escolher pelo comportamento cabível quanto à prestação do serviço de saúde pública em

questão.

Neste diapasão, também imprescindível trazer a colação os
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ensinamentos do saudoso administrativista Hely Lopes Meirelles: "Só o administrador em

contato com a realidade está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de

oportunidade e conveniência da prática de certos atos, que seria impossível ao legislador,

dispondo na regra jurídica, lei, de maneira geral e abstrata, prover com justiça e acerto. Só

os órgãos executivos é que estão, em muitos casos, em condições de sentir e decidir

administrativamente o que convém e o que não convém ao interesse coletivo (Direito

Administrativo, 18.º Ed. Malheiros, pág. 104).

Assim, já se pronunciou esta Câmara de Justiça em caso

análogo:

 

" CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE

INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFETIVAÇÃO DE

DIREITOS SOCIAIS. INSTALAÇÃO DE POSTO DE

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA COMARCA DE

GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO, NO PRAZO DE 10

DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. PRINCÍPIO DA

SEPARAÇÃO DE PODERES. NECESSIDADE DE

VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DOS PRINCÍPIOS DA

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA.

EXIGUIDADE DO PRAZO PARA O SEU CUMPRIMENTO.

RISCO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.

EFEITO MULTIPLICADOR DA DECISÃO. ESCASSEZ DE

RECURSOS PÚBLICOS. PRECEDENTES

JURISPRUDENCIAIS DO STJ. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO. " (TJ/RN.; AGI nº 2009.0006916-7, Rel. Des.

Cláudio Santos, 2ª Câmara Cível, julg. 18.08.09)

 

Observe-se, sobre o tema, as seguintes ementas, oriundas de

diversas Cortes, inclusive do e. Superior Tribunal de Justiça:

 

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM

PRECEITOS COMINATÓRIOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

DISCRICIONARIEDADE DA MUNICIPALIDADE - NÃO

CABIMENTO DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO

NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO -

CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM DE AUSÊNCIA DE

CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE REALIZAÇÃO DA OBRA

- INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 07/STJ - DIVERGÊNCIA

JURISPRUDENCIAL AFASTADA - AUSÊNCIA DE
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PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS DO ECA

APONTADOS COMO VIOLADOS - Requer o Ministério

Público do Estado do Paraná, autor da ação civil pública,

seja determinado ao Município de Cambará/PR que destine

um imóvel para a instalação de um abrigo para menores

carentes, com recursos materiais e humanos essenciais, e

elabore programas de proteção às crianças e aos

adolescentes em regime de abrigo. Na lição de Hely Lopes

Meirelles, "só o administrador, em contato com a realidade,

está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de

oportunidade e conveniência na prática de certos atos, que

seria impossível ao legislador, dispondo na regra jurídica -

Lei - De maneira geral e abstrata, prover com justiça e

acerto. Só os órgãos executivos é que estão, em muitos casos,

em condições de sentir e decidir administrativamente o que

convém e o que não convém ao interesse coletivo". Dessa

forma, com fulcro no princípio da discricionariedade, a

Municipalidade tem liberdade para, com a finalidade de

assegurar o interesse público, escolher onde devem ser

aplicadas as verbas orçamentárias e em quais obras deve

investir. Não cabe, assim, ao Poder Judiciário interferir nas

prioridades orçamentárias do Município e determinar a

construção de obra especificada. Ainda que assim não fosse,

entendeu a Corte de origem que o Município recorrido

"demonstrou não ter, no momento, condições para efetivar a

obra pretendida, sem prejudicar as demais atividades do

Município". No mesmo sentido, o r. Juízo de primeiro grau

asseverou que "a Prefeitura já destina parte considerável

de sua verba orçamentária aos menores carentes, não tendo

condições de ampliar essa ajuda, que, diga-se de passagem,

é sua atribuição e está sendo cumprida". Adotar

entendimento diverso do esposado pelo Tribunal de origem,

bem como pelo Juízo a quo, envolveria, necessariamente,

reexame de provas, o que é vedado em Recurso Especial

pelo comando da Súmula nº 07/STJ. No que toca à

divergência pretoriana, melhor sorte não assiste ao

recorrente, uma vez que a tese defendida no julgado

paradigma não prevalece, diante do posicionamento

adotado por este egrégio Superior Tribunal de Justiça.
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Ausência de prequestionamento dos artigos 4º, parágrafo

único, alíneas "c" e "d", 86, 87, 88, incisos I a III, 90, inciso

IV, e 101, incisos II, IV, V a VII, todos da Lei nº 8.069/90.

Recurso Especial não provido. (STJ - RESP 208893 - PR- 2ª

T. - Rel. Min. Franciulli Netto - DJU 22.03.2004 - p. 00263);

 

ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RETIRADA DE

AMBULANTES CLANDESTINOS DO SETOR COMERCIAL

SUL - PODER DE POLÍCIA - ATO DISCRICIONÁRIO - I.

Incumbe à administração pública eleger a conveniência e

oportunidade para a prática de atos discricionários que são

de sua alçada, não podendo o judiciário, sob o argumento de

que está protegendo interesse coletivo, ordenar que os

mesmos sejam praticados, imiscuindo-se em atividade

eminentemente administrativa. Impossibilidade jurídica do

pedido. Conhecer os apelos. Acolher preliminar suscitada,

de ofício, pela relatora. Extinguir o processo sem exame do

mérito. Unânime. (TJDFT - APC 19990110756743 - 4ª T.Cív.

- Relª Desª Vera Andrighi - DJU 06.02.2002 - p. 32);

ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL -

URBANIZAÇÃO - SENTENÇA EXTINTIVA -

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 1- A sentença

proferida pelo juízo de origem considerou juridicamente

impossível, extinguindo o feito sem apreciação meritória, o

pedido deduzido na presente ação civil pública direcionou a

compelir o Município de Petrópolis a urbanizar ou relocar

pessoas que ocupam irregularmente área de proteção

ambiental. A decisão recorrida não merece modificações,

porquanto fundamentada nos argumentos de que o pedido

autoral reside no âmbito das opções político-orçamentárias,

em relação às quais o Judiciário não deve atuar, sob pena

de quebra da separação harmônica das funções do Poder

Soberano. No mais, a função de fiscalização, como função

de polícia, é impregnada de discricionariedade, em que

cabe ao órgão legalmente competente o exercício do juízo de

conveniência e oportunidade de atuação, nos termos da lei.

A fixação de prioridade orçamentárias e a determinação de

fiscalização, pelo Judiciário, revela-se discrepante das

funções a ele constitucionalmente conferidas, porque
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escapa totalmente do âmbito de análise da validade

(legalidade ou constitucionalidade) ou da legitimidade dos

atos do Poder Público ou violação de direitos individuais ou

coletivos. 2- Apelo conhecido e desprovido. Sentença

confirmada. (TRF-2ª R. - AC 1997.51.06.084999-7 - 7ª T.Esp.

- Rel. Juiz Fed. Conv. Theophilo Miguel - DJe 01.10.2008 -

p. 93);

DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO CONSTITUCIONAL -

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA

PÚBLICA - LESÕES AO MEIO AMBIENTE E AO

PATRIMÔNIO PÚBLICO - DISTRITO FEDERAL - EXERCÍCIO

DO PODER DE POLÍCIA - PODER DISCRICIONÁRIO -

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO

MINISTÉRIO PÚBLICO E NULIDADE DA SENTENÇA -

REJEIÇÃO - 1. O ministério público detém legitimidade para

propor ação civil pública visando à proteção do patrimônio

público e do meio ambiente, consoante estabelece o art. 129,

inciso III, da Constituição Federal. 2. Adstringindo-se a

sentença aos limites em que foi proposta a ação, não há

falar-se em nulidade do julgado a pretexto de ausência de

análise de questões debatidas na demanda. 3. Incumbe ao

executivo, em razão da conveniência e oportunidade de que

se reveste, a atividade administrativa, o exercício do poder

de polícia, cumprindo-lhe, na difícil tarefa de conciliar

divergentes interesses dos administrados, utilizá-lo de

acordo com suas possibilidades extraídas dos casos

concretos. Nesse contexto, não se justifica a pretendida

condenação do Distrito Federal a valer-se do aludido poder

administrativo quanto à ocorrência de fatos ulteriores,

consistentes na ocupação irregular de áreas públicas com

reflexos danosos ao meio ambiente e ao patrimônio desta

capital federal, porquanto investido de discricionariedade

sobre a concessão ou não de uso de áreas afetas à sua

disponibilidade. 4. À míngua de qualquer prova robusta dos

danos causados ao patrimônio público ou ao meio ambiente,

não há falar-se em indenização respectiva. 5. Não

demonstrada a imprescindibilidade do afastamento da

aplicação da Lei Distrital nº 754/94 ao caso concreto,

porquanto não provado que as ocupações indevidas deram-
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se por força da aludida legislação, não se autoriza a

declaração de inconstitucionalidade daquele diploma legal.

6. Recurso improvido. À unanimidade. Conhecer e negar

provimento ao recurso. Unânime. (TJDFT - APC 5124499 -

5ª T.Cív. - Relª Desª Adelith de Carvalho Lopes - DJU

27.09.2000 - p. 35).

 

Nesse passo, enfatizo que o julgamento sob vergasta não

afronta o estabelecido nos artigos 196 e 199, § 1º, da Constituição Federal da Constituição

Federal e 4º, § 2º, e 6º, da Lei nº 8.080/90.

No tocante ao pedido de condenação do Município demandado

ao pagamento de verba indenizatória referente aos danos difusos coletivos, que, no

entender do parquet, correspondem à quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de

reais), entendo que também neste ponto não merece reparo o julgamento vergastado, vez

que, caso condenado o Município demandado ao pagamento da pleiteada quantia, restaria

caracterizada dupla condenação em prejuízo da edilidade, posto que esta última já procedeu

à reposição dos medicamentos necessários ao serviço de saúde pública em questão,

ressaltando-se a possibilidade de apuração da responsabilidade dos gestores públicos

municipais em relação aos prejuízos demonstrados nos autos ante o vencimento e avarias

dos medicamentos e insumos destinados ao serviço publico em comento.

Deste modo, firme nas razões acima delineadas, entendo que

não há como discordar do entendimento do Magistrado a quo.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial,

conheço da apelação e lhe nego provimento, mantendo incólume a decisão de primeira

instância.

É como voto.

Natal, 30 de agosto de 2012.

 

 

 

Desembargador Amaury Moura Sobrinho

Presidente/Relator

 

 

Doutora Geralda Franciny Pereira Caldas

10ª Procuradora de Justiça
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