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Réus : SAMA S/A MINERAÇÕES ASSOCIADAS; MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA; 
MUNICÍPIO DE CAETANOS; MUNICÍPIO DE POÇÕES; ESTADO DA BAHIA e UNIÃO

SENTENÇA (em embargos de declaração)

Trata-se  de  embargos  declaratórios  opostos  pelo  ESTADO  DA BAHIA ao argumento de erro material e omissão na sentença proferida em 18 de agosto do presente ano de 2017.Aduz,  inicialmente,  que embora tenha ficado implícito,  tanto na fundamentação quanto no próprio contexto da conclusão, que o  item 1 do dispositivo refere-se  exclusivamente  à  Ré SAMA S/A MINERAÇÕES,  a  correção do erro material, inclusive do erro de digitação, se faz necessária para que não reste dúvida, quando da fase de liquidação, de que os demais litisconsortes passivos não foram envolvidos em nenhum dos tópicos que compõem o citado item 1.Prossegue  argumentando  que  houve  omissão,  no  item  2.2,  que trata da condenação dos entes públicos a garantir, em caráter suplementar (tendo em vista que os custos com contratação de plano de saúde privado ficou a cargo da SAMA), tratamento às vítimas de amianto, vez que não se delimitou a responsabilidade da União, do Estado da Bahia e dos municípios de Poções, Bom Jesus da Serra e Caetanos.Sustenta  que  tal  definição  é  fundamental  para  se  evitar duplicidade e  desperdício  de  dinheiro  público,  considerando a  condenação solidária,  ponderando ainda que não constou no julgado nenhuma menção ao repasse, pela União, aos  demais  entes,  da  verba  necessária  ao  custeio  de  tratamento  de  alto  custo,  caso necessário, a fim de que seja respeitada a organização do Sistema Único de Saúde, que se dá  mediante  uma  divisão  administrativa  regionalizada  e  hierarquizada  com  base  no critério da complexidade das ações e serviços.
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item  1 da  conclusão;  e  (ii)  suprimento  da  omissão  quanto  à  especificação  das responsabilidades  dos  entes  públicos,  concernente  à  garantia  de  tratamento.  Pede também seja dado efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório. Decido.

1. No ponto em que o Estado da Bahia requer maior nitidez sobre a identificação da Ré condenada em maior parte, deve-se concordar com os embargos quanto  à  fundamentação  ser  suficientemente  esclarecedora  quanto  a  quem  é  o destinatário  daquelas  condenações,  pois  do  gênero  feminino  no  polo  passivo  existe apenas a União e em relação a ela não foi feito nenhum dos pedidos acolhidos, como inclusive consta da delimitação do item 2.3 da sentença embargada. Só mesmo em nome de uma certeza quase algébrica que muitas vezes se quer dos provimentos judiciais é que se pode acolher esse questionamento.
2. Quanto à suposta omissão, ela não existe. Embora se admita que o Judiciário possa, no âmbito de ações civis públicas, interferir na gestão de políticas públicas (STF, ADPF 45/DF; TRF4. Embargos de Declaração na Apelação da Ação Civil Pública  n.º  2002.04.01.000610-0/PR),  não  cabe  a  ele  imiscuir-se  na  sua  malha  de atribuições  e  dizer  minuciosamente  quem  deve  fazer  o  quê,  ou  estaria,  aí,  sim, substituindo-se ao administrador. Nesse mesmo  item 2.3 da sentença também foi  feita alusão aos esforços espontâneos dos órgãos executivos da saúde da União,  Estados e Municípios quanto  às  responsabilidades  compartilhadas  no  trato  da  questão.  Portanto,  quem conhece  o  catálogo  de  suas  próprias  atribuições  são  esses  órgãos,  não  cabendo  ao Judiciário ser-lhes professoral quanto a isso. O  Embargante  também  alega  que  “não  constou  do  julgado  

nenhuma menção ao repasse, pela União, aos demais entes, da verba necessária ao custeio  
do tratamento de alto custo, caso se faça necessário”. Esse passo dos Embargos merece atenção, embora não se desça a detalhes nele. Não se tem nos autos nenhuma indicação de tratamento, até porque ele vai  ser construído a partir  das múltiplas especificidades de cada caso.  Mas sabe que esses  tratamentos  serão  necessários,  por  isso  a  sentença  os  tem  como  pressuposto 
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Nº de registro e-CVD 00528.2017.00013307.1.00217/00128condenatório. Há, então, uma relação condicional no horizonte, pois pode ser que alguns desses tratamentos sejam de alto custo. Nesse caso, a sentença tem que resolver (art. 492, parágrafo único, CPC), sem que incorra na vedação de sentença condicional (STJ,  REsp n. 164.110-SP; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; 21.03.2000). Isso já foi feito no  dispositivo.  Descer  a  minúcias  seria  exercício  de  futurologia.  Ao  longo  do cumprimento da sentença é que se aferirá que tratamentos são esses,  ou seja,  se de média e alta complexidade, se internação em UTI, se Tratamento Fora do Domicílio e da Programação Pactuada Integrada, se Autorização de Internação Hospitalar. 

Não cabe nesse momento, diante da singularidade dessa tragédia que ainda vai ser contabilizada nas gestões executivas estadual e municipais, dizer que a União não deverá fazer repasse porque ela esgota sua obrigação ao transferir os valores devidos,  como  quer  o  bem  fundamentado  PARECER  Nº  800/2012-AGU/CONJUR-MS/GMC-CST. Se a responsabilidade é solidária (STF, RE n° 808.059/RS-AgR, Primeira Turma,  Relator  o  Ministro  Ricardo  Lewandowski,  DJe  de  1°/2/11)  –  conquanto  não sujeita  a  litisconsórcio  passivo  necessário  (STJ,    AgRg    no   REsp 1.225.222/RR,   Rel.  Ministro  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe  de  05/12/2013),  somente  no desenrolar da execução do comando emergente da sentença é que se poderá aferir se houve ou não cumprimento por parte da União. Se houver, se estará diante da hipótese já delimitada pelo TRF-1ª Região, segundo a qual “aferido que a União repassou a contento  
os recursos para o custeio do sistema de saúde no Município recorrente, não há que se falar  
em obrigação de ressarcimento pelas despesas que o ente municipal despendeu sozinho  
com  o  tratamento  médico" (AC 0001211-96.2012.4.01.3812 /  MG,  rel.  Juiz  Federal Roberto Carlos de Oliveira (CONV.), 10/07/2017 e-DJF1; AC 0006229-44.2011.4.01.4100 / RO, Rel. Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, Sexta Turma, e-DJF1 p.773 de 11/09/2015). Mas,  por  ora,  é  prematuro  fixar  essas  diretrizes  sem,  aí,  sim, incorrer na proibição de sentença condicional.Portanto, não há omissão alguma a suprir.

À  vista  do  exposto,  dou  provimento  aos  Embargos 
Declaratórios opostos pelo Estado da Bahia somente para assentar que onde, na 
sentença  embargada,  se  lê  “1.  À  vista  de  todo  o  exposto,  julgo  procedentes  os  
pedidos para condenar a Ré:”, leia-se “1. À vista de todo o exposto, julgo procedentes  
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os pedidos para condenar a Ré SAMA Minerações Associadas S/A”.Intimem-se. Vitória da Conquista, Bahia, 18 de agosto de 2017.
João Batista de Castro JúniorJuiz Federal titular da 1ª VaraSubseção Judiciária de Vitória da Conquista
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