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SENTENÇA 

 
 
 
I – RELATÓRIO: 
 
 
Cuida-se de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal (MPF) com 

pedido mediato em face do Distrito Federal, sendo que a pretensão fora assim deduzida: “seja 
julgada procedente a presente ação civil pública, condenando-se o Distrito Federal a ressarcir aos 
cofres do SUS/DF o valor de R$ 204.923.710,00 (duzentos e quatro milhões, novecentos e vinte e 
três mil, setecentos e dez reais), corrigidos monetariamente, em face da não aplicação, em ações e 
serviços públicos de saúde, dos percentuais mínimos exigidos pela Emenda Constitucional n.º 
29/2000, referente aos exercícios de 2001 a 2004”.  

 
Narra o parquet que a ação civil pública teve como origem o procedimento 

administrativo instaurado ex officio no âmbito da Procuradoria da República no Distrito Federal, 
tendo como escopo averiguar o cumprimento, por parte do Distrito Federal, do disposto no art. 77, 
incisos II e III, parágrafos 1º e 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), na 
redação dada pela Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 2000. Diz o autor que a 
referida Emenda Constitucional alterou o art. 198 da Constituição da República, determinando à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a aplicação de recursos mínimos derivados 
da receita de impostos e transferências constitucionais e legais em ações e serviços públicos de 
saúde.  

 
Em razão de provocação do próprio MPF, aduz que fora realizada auditoria pelo 

Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DENASUS), culminando no 
relatório de auditoria n.º 3020, que serviu de suporte ao ajuizamento da ação civil pública ora em 
relato. Em tal relatório fora consignado que o Governo do Distrito Federal deixou de aplicar em 
ações e serviços públicos de saúde, no período de 2001 a 2004, o montante de R$ 204.923.710,00 
(duzentos e quatro milhões, novecentos e vinte e três mil, setecentos e dez reais). Argumenta o MPF 
que o Governo do Distrito Federal, o Tribunal de Constas do Distrito Federal e a Gerência de 
Orçamento da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal utilizaram, para o cálculo do 
percentual mínimo em aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, regra diversa 
da especificada no §1º do art. 77 do ADCT e §2º do artigo 3º da Portaria GM n.º 2047/2002 
(aplicação dos quintos), o ocasionou a defasagem na aplicação dos recursos  
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O autor teceu considerações sobre sua legitimidade ativa, da legitimidade passiva do 
Distrito Federal, bem como da competência da Justiça Federal.  

 
Quando do ajuizamento, apresentou os documentos de fls. 29/232. 
 
Contestação do Distrito Federal presente às fls. 239/250. Inicialmente suscitou: a) 

prescrição; b) ilegitimidade ativa ad causam, vez que caberia ao Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios – MPDFT o ajuizamento de possível ação do tipo; c) incompetência absoluta 
da Justiça Federal, em razão de ser o MPF parte ilegítima e pelo fato de que a União não é parte na 
lide, sendo, na sua ótica, competente uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal; d) não 
ser auto-aplicável o art. 198 da Constituição Federal. No mérito propriamente dito, defendeu que os 
elementos e informações trazidos pelo MPF na inicial não condiziam com a total realidade dos 
fatos, tendo em conta que as justificativas apresentadas pelo Distrito Federal ao DENASUS, quando 
da realização de auditoria na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, seriam suficientes a 
demonstrar o exato cumprimento da Lei por parte daquele Ente Federativo. Também argumentou 
que a aplicação de recursos seguiu determinações constantes da Decisão n.º 4620/2002 do Tribunal 
de Contas do Distrito Federal. Por fim, e erroneamente inserido no tópico relativo ao mérito, o réu 
aduz que houve perda superveniente do objeto (falta de interesse de agir – condição da ação), vez 
que nos anos de 2005 e 2006 houve gastos a maior do que o limite no montante de 362 (trezentos e 
sessenta e dois) milhões. O réu apresentou os documentos de fls. 251/342. 

 
O Ministério Público apresentou réplica (fls. 347/372). 
 
O Distrito Federal não requereu produção de provas (fls. 379). Da mesma forma o 

MPF, por entender que a documentação já apresentada seria suficiente para subsidiar a pretensão 
(fls. 382/383). 

 
Razões finais do Ministério Público às fls. 387/397 e do réu às fls. 403/404. 
 
É o relatório, no essencial. DECIDO . 
  
II – FUNDAMENTAÇÃO: 
 
II.1 – DA LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM e da INCOMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA FEDERAL: 
 
A Constituição Federal estabeleceu dentre as funções instituições do Ministério 

Público a de promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio 
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III). Por sua 
vez, a Lei n.º 7.347/85 também prevê como um dos legitimados a proposição de ação civil pública o 
Ministério Público (art. 5º, I). 

 
Argumenta o réu, no entanto, que o órgão ministerial legitimado para intentar a ação 

em questão seria o MPDFT. No entanto, dado que possível incorreção ou fraude na aplicação de 
recursos da saúde afeitos ao SUS são fatos colocados à esfera fiscalizadora de entes federais, nos 
termos do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 8080/90, tenho que o Ministério Público Federal possui 
legitimidade para a demanda. Nesse sentido: 

 
CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FRAUDE EM DETRIMENTO DOS 
RECURSOS QUE INTEGRAM O SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
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LESÃO AO INTERESSE DA UNIÃO. I. Compete à Justiça Federal o processo e 
julgamento de possível fraude em detrimento dos recursos que integram o Sistema 
Único de Saúde - SUS. II. O cerne da controvérsia não diz respeito à origem dos 
recursos financeiros, nem de se perquirir sobre se teria havido, ou não, a 
incorporação da verba ao patrimônio do Município, solucionando-se a questão pela 
definição do ente fiscalizador dos recursos, cuja incumbência é da União Federal, 
através do Ministério da Saúde e seu sistema de Auditoria, ex vi do art. 33, § 4º, da 
Lei nº 8.080/90. Precedentes. III. Conflito conhecido para declarar a competência 
do Juízo Federal da 1ª Vara de Niterói - SJ/RJ, o Suscitado. 
(CC 199700237168, GILSON DIPP, STJ - TERCEIRA SEÇÃO, 04/12/2000) 
 
Dessa forma, sendo o Ministério Público Federal parte legítima, a competência será 

da Justiça Federal. Afigura-me existente interesse federal a legitimar a atuação do MPF, dada a 
possível má aplicação de recursos de origem federal, o que, por conseqüência, repercute na 
definição da competência. Nesse sentido: 

 
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE 
COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL CONTRA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO 
SUPERIOR. MATRÍCULA. EXIGÊNCIA DE FIADOR COM BENS IMÓVEIS. 
ALUNO INADIMPLENTE. COBRANÇA DE MENSALIDADES. 
1. A competência cível da Justiça Federal é definida ratione personae, consoante o 
art. 109, I, da Carta Magna de 1988. Consectariamente, a propositura de Ação 
Civil Pública pelo Ministério Público Federal, órgão da União, conduz à 
inarredável conclusão de que somente a Justiça Federal está constitucionalmente 
habilitada a proferir sentença que vincule tal órgão, ainda que negando a sua 
legitimação ativa, a teor do que dispõe a Súmula 150/STJ. Precedentes do STJ: CC 
61.192/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ de 06.11.2006; CC 
45.475 - SP, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ de 15.05.2005; CC 
55.394/SP, Relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ de 02.05.2006; 
CC 40.534/RJ, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 
17.05.2004). 
2. A legitimação é questão de dupla face, por isso que em qualquer demanda a 
aferição da competência deve pautar-se à luz da legitimidade ad causam ativa e 
passiva. 
3. In casu, o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública contra ato de 
instituições particulares de ensino superior que no ato da matrícula exigem a 
constituição de fiador com bens imóveis daqueles alunos com histórico de 
inadimplência. 
4. Conflito de Competência conhecido Juízo Federal da 2ª Vara da seção 
judiciária do Espírito Santo. 
(CC 65.604/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
27/05/2009, DJe 01/07/2009) 
 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REENQUADRAMENTO, TRANSPOSIÇÃO E 
ASCENÇÃO FUNCIONAIS DE SERVIDORES DO BANCO DO BRASIL S/A - 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL COMO AUTOR - COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA FEDERAL – APELAÇÃO PROVIDA. 
1 - Nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal é função institucional do 
Ministério Público "promover o inquérito civil e a ação civil pública (sic), para a 
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proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos, explicitando o art. 6º, XIV, "f", da Lei Complementar nº 75/93, 
sua legitimidade para velar pela probidade administrativa. 
2 - Apelação provida. 
3 - Sentença reformada. 
(AC 96.01.44785-7/DF, Rel. Juiz Luciano Tolentino Amaral, Rel.Acor.  Juiz Catão 
Alves, Primeira Turma,DJ p.11 de 18/09/2000) 
 
No que tange à natureza do pedido, conforme bem aponta Marcelo Abelha 

Rodrigues1: “Não obstante destinar-se originariamente para a responsabilização pelos danos 
causados ao meio ambiente e ao consumidor, a LACP tem hoje um espectro de abrangência 
material e processual bastante alargado. Isso porque não se presta apenas para resolver crises de 
adimplemento (fazer e não fazer, entregar coisa e pagar quantia), mas também é instrumento 
servível à resolução de crises jurídicas de certeza e de situação jurídica, que reclamam, 
respectivamente, um provimento declaratório e constitutivo. Isso quer dizer que o direito a ser 
tutelado pela ação civil pública pode ser qualquer interesse supraindividual, excluído deste rol a 
expressa exceção prevista no parágrafo único do art. 1º da Lei 7.347/85, que veda a pretensão que 
imponha uma prestação ou um provimento constitutivo ou ainda um provimento declaratório. A 
ementa da Lei não reflete mais o seu espectro de abrangência, e bastaria o inciso IV do art. 1º para 
se reconhecer que qualquer interesse supraindividual em conflito pode ser objeto (pedido mediato) 
de sua tutela” .  

 
II.2 – DA PERDA DE OBJETO (Superveniente falta de interesse de agir): 
 
Apesar de constar na contestação no tópico relativo ao mérito, a alegação de perda de 

do objeto cuida-se em condição da ação, concernente ao interesse de agir, motivo pelo qual aprecio 
neste momento. Entendo que a aplicação de recursos em quantidade superior em outro exercício 
não convalida a aplicação abaixo do mínimo estabelecido constitucionalmente, tendo que em conta 
que o prejuízo à saúde no referido ano não pode ser mensurado somente na esfera patrimonial. A 
intenção da norma ao estabelecer percentual mínimo de aplicação de recursos foi o de, em tese, 
propiciar um sistema de saúde com o mínimo de eficiência e qualidade todos os anos, razão pela 
qual a não aplicação do índice mínimo em determinado ano não pode ser compensada com 
aplicação superior nos anos subseqüentes. Ademais, como a norma fala em aplicação mínima, a 
destinação a maior por parte do ente federativo não implicaria qualquer direito à compensação, 
devolução ou repercussão futura.  

 
Para argumentar, tomando em conta o argumento do GDF como correto e levando o 

raciocínio a situações mais extremadas, poder-se-ia construir a seguinte situação e questionamento: 
em cinco anos seguidos um determinado ente federativo aplicou recursos para saúde em percentual 
muito superior ao mínimo exigido constitucionalmente; sob tal quadro fático, o ente público 
poderia, nos cinco anos seguintes, aplicar valores bem inferiores ao mínimo exigido ou mesmo não 
aplicar valor algum (situação tese limite), sob o argumento de que já aplicara o percentual com base 
nos superávits anteriores? Tenho que a resposta somente pode ser negativa, razão pela qual reafirmo 
o entendimento esposado no parágrafo anterior.    

 
Rejeito, também, a alegação de perda do objeto. 
 
II.3 – DA PRESCRIÇÃO (Prejudicial de mérito): 

                                                 
1 Didier Jr, Fredie – Organizador. Ações Constitucionais; 4ª edição, Salvador: Editora PODIVM, 2009. Página 341. 
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A pretensão de ressarcimento intentada na inicial visa recompor o patrimônio do 

SUS/DF em razão da não aplicação mínima de recursos na área da saúde. Em se tratando de 
pretensão ressarcitória, por dano ao erário, entendo inexistir prazo prescricional, nos termos do art. 
37, §5º, da Constituição Federal (“A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos 
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as 
respectivas ações de ressarcimento”). Sobre a questão, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

 
PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA - RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO PÚBLICO - 
IMPRESCRITIBILIDADE - RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA - 
ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - 
LEGITIMIDADE DO PARQUET. 
1. A ação de ressarcimento dos prejuízos causados ao erário é imprescritível (art. 
37, § 5º, da CF). 
2. A ação civil pública, como ação política e instrumento maior da cidadania, 
substitui com vantagem a ação de nulidade, podendo ser intentada pelo Ministério 
Público objetivando afastar os efeitos da coisa julgada. 
3. Presença das condições da ação, considerando, em tese, a possibilidade jurídica 
da pretensão deduzida na inicial, a legitimidade do Ministério Público e a 
adequação da ação civil pública objetivando o ressarcimento ao erário. 
4. Julgo prejudicada a MC 16.353/RJ por perda de objeto. 
5. Recurso especial provido, para determinar o exame do mérito da demanda. 
(REsp 1187297/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 02/09/2010, DJe 22/09/2010) 
 
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 142 DA LEI N. 8.112/91. FALTA DE 
PREQUESTIONAMENTO. ART. 23 DA LEI N. 8.429/92 (LEI DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA – LIA). PRAZO PRESCRICIONAL. EX-PREFEITO. 
REELEIÇÃO. 
TERMO A QUO. TÉRMINO DO SEGUNDO MANDATO. MORALIDADE 
ADMINISTRATIVA: PARÂMETRO DE CONDUTA DO ADMINISTRADOR E 
REQUISITO DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. HERMENÊUTICA. 
MÉTODO TELEOLÓGICO. PROTEÇÃO DESSA MORALIDADE 
ADMINISTRATIVA. MÉTODO HISTÓRICO. APROVAÇÃO DA LIA ANTES DA 
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 16/97, QUE POSSIBILITOU O SEGUNDO 
MANDATO. ART. 23, I, DA LIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO 
PRESCRICIONAL ASSOCIADO AO TÉRMINO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO. A 
REELEIÇÃO, EMBORA NÃO PRORROGUE SIMPLESMENTE O MANDATO, 
IMPORTA EM FATOR DE CONTINUIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, 
ESTABILIZAÇÃO DA ESTRUTURA ESTATAL E PREVISÃO DE PROGRAMAS DE 
EXECUÇÃO DURADOURA. 
RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR PERANTE O TITULAR DA RES 
PUBLICA POR TODOS OS ATOS PRATICADOS DURANTE OS OITO ANOS DE 
ADMINISTRAÇÃO, INDEPENDENTE DA DATA DE SUA REALIZAÇÃO. 
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 
IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO 
E, NESSA PARTE, PROVIDO (ART. 557, § 1º-A, CPC). 
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1. O colegiado de origem não tratou da questão relativa à alegada violação ao art. 
142 da Lei n. 8.112/91 e, apesar disso, a parte interessada não aviou embargos de 
declaração. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor das 
Súmulas 282 e 356 da Corte Suprema, por analogia. 
2. O postulado constitucional da moralidade administrativa é princípio basilar da 
atividade administrativa e decorre, diretamente, do almejado combate à corrupção e 
à impunidade no setor público. Em razão disso, exerce dupla função: parâmetro de 
conduta do administrador e requisito de validade do ato administrativo. 
3. Interpretação da Lei n. 8.429/92. Método teleológico. Verifica-se claramente que 
a mens legis é proteger a moralidade administrativa e todos seus consectários por 
meio de ações contra o enriquecimento ilícito de agentes públicos em detrimento do 
erário e em atentado aos princípios da administração pública. Nesse sentido deve 
ser lido o art. 23, que trata dos prazos prescricionais. 
4. Método histórico de interpretação. A LIA, promulgada antes da Emenda 
Constitucional n. 16, de 4 de junho de 1997, que deu nova redação ao § 5º do art. 
14, da Constituição Federal, considerou como termo inicial da prescrição 
exatamente o final de mandato. No entanto, a EC n. 16/97 possibilitou a reeleição 
dos Chefes do Poder Executivo em todas as esferas administrativas, com o expresso 
objetivo de constituir corpos administrativos estáveis e cumprir metas 
governamentais de médio prazo, para o amadurecimento do processo democrático. 
5. A Lei de Improbidade associa, no art. 23, I, o início da contagem do prazo 
prescricional ao término de vínculo temporário, entre os quais, o exercício de 
mandato eletivo. De acordo com a justificativa da PEC de que resultou a Emenda n. 
16/97, a reeleição, embora não prorrogue simplesmente o mandato, importa em 
fator de continuidade da gestão administrativa. Portanto, o vínculo com a 
Administração, sob ponto de vista material, em caso de reeleição, não se desfaz no 
dia 31 de dezembro do último ano do primeiro mandato para se refazer no dia 1º de 
janeiro do ano inicial do segundo mandato. Em razão disso, o prazo prescricional 
deve ser contado a partir do fim do segundo mandato. 
6. O administrador, além de detentor do dever de consecução do interesse público, 
guiado pela moralidade – e por ela limitado –, é o responsável, perante o povo, 
pelos atos que, em sua gestão, em um ou dois mandatos, extrapolem tais parâmetros. 
7. A estabilidade da estrutura administrativa e a previsão de programas de execução 
duradoura possibilitam, com a reeleição, a satisfação, de forma mais concisa e 
eficiente, do interesse público. 
No entanto, o bem público é de titularidade do povo, a quem o administrador deve 
prestar contas. E se, por dois mandatos seguidos, pôde usufruir de uma estrutura 
mais bem planejada e de programas de governo mais consistentes, colhendo frutos 
ao longo dos dois mandatos – principalmente, no decorrer do segundo, quando os 
resultados concretos realmente aparecem – deve responder inexoravelmente perante 
o titular da res publica por todos os atos praticados durante os oito anos de 
administração, independente da data de sua realização. 
8. No que concerne à ação civil pública em que se busca a condenação por dano 
ao erário e o respectivo ressarcimento, esta Corte considera que tal pretensão é 
imprescritível, com base no que dispõe o artigo 37, § 5º, da Constituição da 
República. Precedentes de ambas as Turmas da Primeira Seção 9. Recurso 
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. 
(REsp 1107833/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 18/09/2009) 
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II.4 – ALEGAÇÃO DE NÃO SER AUTO-APLICÁVEL O ART. 19 8 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 
 
A referida argüição cuida-se, na verdade, de questão concernente ao mérito, não 

possuindo natureza de preliminar. De fato, caso seja reconhecido pelo juízo não ser auto-aplicável o 
art. 198 da CF, como quer a parte ré, o resultado seria a improcedência do pedido, dada a ausência 
de lei definidora dos percentuais mínimos para aplicação na área da saúde. Portanto, tal questão será 
decidida no tópico apropriado (mérito propriamente dito), não como preliminar. 

 
II.5 -  DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO: 
 
A Constituição Federal, na sua redação atual, preceitua: 
 
 
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade. 
§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com 
recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único renumerado para 
§ 1º pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, 
em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de 
percentuais calculados sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar prevista no 
§ 3º; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos 
impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, 
inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos 
respectivos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos 
impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, 
inciso I, alínea b e § 3º.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, 
estabelecerá:(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
I - os percentuais de que trata o § 2º; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, 
de 2000) 
II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus 
respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades 
regionais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 
esferas federal, estadual, distrital e municipal; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000) 
IV - as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União.(Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
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Por sua vez, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), após 

inclusões por parte da Emenda Constitucional n.º 29/2000, dispõe: 
 
Art. 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações 
e serviços públicos de saúde serão equivalentes: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000) 
I - no caso da União: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
a) no ano 2000, o montante empenhado em ações e serviços públicos de saúde no 
exercício financeiro de 1999 acrescido de, no mínimo, cinco por cento; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
b) do ano 2001 ao ano 2004, o valor apurado no ano anterior, corrigido pela 
variação nominal do Produto Interno Bruto - PIB; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000) 
II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, doze por cento do produto da 
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os 
arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem 
transferidas aos respectivos Municípios; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
29, de 2000) 
III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do produto da 
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os 
arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, 
de 2000) 
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que apliquem percentuais 
inferiores aos fixados nos incisos II e III deverão elevá-los gradualmente, até o 
exercício financeiro de 2004, reduzida a diferença à razão de, pelo menos, um 
quinto por ano, sendo que, a partir de 2000, a aplicação será de pelo menos sete por 
cento. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
§ 2º Dos recursos da União apurados nos termos deste artigo, quinze por cento, no 
mínimo, serão aplicados nos Municípios, segundo o critério populacional, em ações 
e serviços básicos de saúde, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 29, de 2000) 
§ 3º Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às 
ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma 
finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e 
fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da 
Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
§ 4º Na ausência da lei complementar a que se refere o art. 198, § 3º, a partir do 
exercício financeiro de 2005, aplicar-se-á à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios o disposto neste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
29, de 2000) 
 
Das referidas normas, extraio, de início, que o estabelecimento dos percentuais 

mínimos de aplicação de recursos em ações e serviços de saúde por parte dos entes federados seria 
encargo de Lei Complementar, nos termos do art. 198, §3º. Antevendo possível inércia do 
legislador ordinário, no que toca à regulamentação exigida pelo art. 198, §3º, o próprio legislador 
reformador, inseriu, no bojo da Emenda Constitucional n.º 29/2000, regra de transição, condensada 
no art. 77, caput, da ADCT, que de pronto estabeleceu o piso de aplicação de recursos na área de 
saúde até o exercício de 2004. Estabeleceu, também, o art. 77, §4º, do ADCT, que na ausência da 
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lei complementar a que se refere o art. 198, §3º, a partir do exercício financeiro de 2005, aplicar-se-
á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o disposto no referido artigo.  

 
Uadi Lammêgo Bulos doutrina: “As normas constitucionais de eficácia plena e 

aplicabilidade imediata não precisam de providência legislativa para ser utilizadas, já que 
possuem todos os elementos necessários à sua executoriedade direta e integral. (...) podem ser 
aplicadas desde o momento que entram em vigor, dada a potencialidade integral e direta da 
produção de seus efeitos”2. É o caso do art. 77 do ADCT, vez que a norma entabulada no referido 
dispositivo possui todos os elementos necessários à sua imediata aplicação, não necessitando, pois, 
de norma inferior integrativa. Quanto ao art. 198, §3º, da CF, quando o Congresso Nacional se 
dispuser a concretizar a normatização/regulamentação ali exigida, os critérios então estabelecidos 
substituirão o do art. 77 do ADCT, nos termos do §4º desse último dispositivo.  

 
No que tange à aplicação dos percentuais mínimos, reporto-me, inicialmente, ao que 

estabelece o artigo 77, II e III, no sentido de que caberia ao Distrito Federal: a) aplicar doze por 
cento do produto da arrecadação dos impostos a que ser refere o art. 155 e dos recursos de que 
tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II; b) aplicar quinze por cento do produto da 
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, 
inciso I, alínea b e §3º. Estabeleceu, por sua vez, o §1º do art. 77 que os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios que apliquem percentuais inferiores aos fixados nos incisos II e III deverão elevá-
los gradualmente, até o exercício financeiro de 2004, reduzida a diferença à razão de, pelo menos, 
um quinto por ano, sendo que, a partir de 2000, a aplicação será de pelo menos sete por cento. De 
ver-se, pois, que dada a natureza híbrida das receitas própria do GDF, abarcando tanto tributos 
estaduais como municipais, os percentuais de aplicação mínima devem ser averiguados de acordo 
com a base de cálculo correspondente (receita estadual: 12%; receita municipal: 15%). 

 
Ou seja, no exercício de 2000 o percentual mínimo sobre a base de cálculo das 

receitas deveria ser de 7%, sendo que, entre 2001 e 2004, a diferença entre o que fora aplicado e os  
12% e15% estabelecidos nos incisos II e III deveria ser reduzida na razão mínima de um quinto ao 
ano.  

 
Aduz o MPF que a Portaria n.º 2047/GM, de 05 de novembro de 2002, estabeleceu 

normas operacionais para o Sistema Único de Saúde (SUS) relativamente à Emenda Constitucional 
n.º 29/2000. A Portaria em questão, juntada às fls. 59/66, detalhou a forma de aplicação das 
diretrizes entabuladas no art. 77 do ADCT. Da mesma forma, o Conselho Nacional de Saúde 
expediu a Resolução n.º 322, de 08 de maio de 2003, estabeleceu, em síntese, diretrizes acerca da 
aplicação da Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 2000. O autor também 
providenciou a juntada de dito normativo (fls. 68/72). 

 
Pois bem, para o circunstancial delineamento da causa, tenho por essencial bem 

compreender o Relatório de Auditoria que fomentou a presente ação civil pública. Às fls. 123/139 
consta relatório inicial da auditoria realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS 
(DENASUS), Sistema de Auditoria (SISAUD) e às fls. 140/158 o relatório final, após defesa do 
GDF. De acordo com o documento final foram constadas divergências entre o montante da despesa 
informada nos documentos a seguir mencionados: a) Relatórios de Análise das Contas do Governo 
do Distrito Federal, dos exercícios de 2001 a 2004 emitidos pelo Tribunal de Contas do Distrito 
Federal; b) Células Orçamentárias do Fundo de Saúde do Distrito Federal, Fundação Hemocentro 
de Brasília e Fundação de Ensino Pesquisa em Ciências da Saúde; c) Detalhamento de Aplicação de 

                                                 
2 Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2009, pg. 383 
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Recursos em Ações e Serviços de Saúde da Gerência de Orçamento, Acompanhamento e Avaliação 
da SES/DF; d) Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde.  

 
Diante de tais incongruências, a auditoria solicitou novas informações à Secretaria de 

Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/DF), tendo esta providenciado resposta através de ofício 
sem número, datado do dia 16.09.2005. A SES/DF encaminhou, na oportunidade, células 
orçamentárias utilizadas para a composição das despesas da Emenda Constitucional n.º 29/2000, 
bem como esclareceu, por meio de Notas Explicativas, como ocorreram as composições das 
despesas, relativas aos exercícios de 2002 a 2004. 

 
O DENASUS, ao confrontar os valores informados pela Gerência de Orçamento, 

Acompanhamento e Avaliação da Diretoria de Planejamento da Secretaria de Estado da Saúde do 
Distrito Federal – SES/DF com os levados em consideração pelo Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, verificou a divergência de valores, conforme quadro abaixo reproduzido (fls. 149): 

 
Divergências de valores do GDF e TCDF     em R$ 1.000,00 

Ano ITEM Órgão 
2002 2003 2004 

A GDF 306.624,19 414.166,64 586.822,96 
B TCDF 306.669,62 414.375,78 581.012,00 

C= B-A Diferença 45,43 209,14 -5.810,96 
 
Ainda segundo a Auditoria, as diferenças ocorreram pelos seguintes motivos:  
 
A) 2002: o valor de R$ 45,43 mil que foi registrado a maior pelo TCDF em relação 

ao valor informado pelo GDF, refere-se a despesa realizada com implantação da urbanização em 
novas ocupações habitacionais, que não é considerada ação e serviço de saúde; 

B) 2003: o valor de R$209,14 mil registrados a maior pelo TCDF em relação ao 
GDF, refere-se a despesas com encargos especiais de unidades de saúde, correspondentes a 
ressarcimento de remunerações e encargos sociais de servidores requisitados e em exercício no 
sistema público de saúde, conforme parecer proferido pelo TCDF em seu relatório, cuja despesa foi 
considerada como ação e serviço de saúde. 

C) 2004: o GDF registrou valor a maior de R$5.810,96 milhões em relação ao do 
TCDF, cuja diferença trata-se de: dispêndio no valor de R$1.832,54 milhões da Fundação de Ensino 
e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS não considerada pelo TCDF. Em seu relatório, o 
TCDF destaca que não incluiu os valor da FEPECS, visto que, não foi possível separar com 
precisão, quais as despesas que são referentes à capacitação de recursos humanos do SUS ou às 
atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde ligadas à Escola 
Superior de Medicina; o TCDF, em seu relatório, destaca, também, que não considerou as despesas 
realizadas por unidades não integrantes do Sistema de Saúde Distrital, mas na Nota Explicativa a 
Gerência de Orçamento, Acompanhamento e Avaliação da Diretoria de Planejamento da SES/DF 
informa que para cálculo do cumprimento da EC 29/00 considerou o valor de R$ 3.828,58 milhões 
relativos a destaques orçamentários do Fundo de Saúde do Distrito Federal – FSDF para outras 
unidades, sem, contudo, informar para quais unidades foram repassadas o valor destacado. Em 
análise das Células Orçamentárias das Unidades Gestoras e Unidades Orçamentárias, a auditoria do 
SUS constatou que apenas o valor de R$3.752,15 milhões foi empenhado e liquidado, sendo que o 
GDF registrou um valor a maior de R$76,46 mil; na Unidade Gestora 17901 – FSDF, fonte 100 – 
recursos ordinários, função 10 – saúde, os auditores constataram que a Gerência de Orçamento 
registrou um valor a maior de R$ 149,80 mil relativos às despesas a liquidar.  
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Por tais razões, a auditoria realizada pelo DENASUS, relativamente a tais anos, 
concluiu: “Em virtude de constatarmos divergências nos valores utilizados pelo GDF e os valores 
das Células Orçamentárias, consideramos os valores das despesas informadas pelo TCDF, nos 
quais incluímos as despesas realizadas pela FEPECS na função 10 – saúde, fonte 100 – recursos 
ordinários e função 28 relativo a ressarcimento de remunerações e encargos sociais de servidores 
requisitados e em exercício no sistema público de saúde (R$1.832,54 milhões)” (fls. 150). 

 
Com relação ao ano de 2001, a auditoria consignou que o GDF e a SES/DF não 

apresentaram as despesas que foram computadas para efeito de cumprimento da EC 29/2000 e 
informadas no Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde – SIPOPS, cujo valor foi 
de R$247.935,00 milhões. Tal valor, ainda segundo os auditores, diverge do montante informado 
pelo TCDF em seu relatório, que foi de R$235.522,24 milhões, havendo uma diferença de 
R$12.412,78 milhões entre o registrado no SIPOS e a do TCDF.  

 
Seguindo na análise do relatório de auditoria do DENASUS, verifico que referido 

órgão, na apuração contábil, e para cálculo do cumprimento da EC29/00, utilizou o montante das 
despesas informadas pelo TCDF, concernentes aos exercícios de 2002 a 2004, das quais foram 
expurgadas as despesas de exercícios anteriores e as despesas a liquidar, que de acordo com a 
Portaria GM 2.047 não poderiam ser computadas para cumprimento da EC 29/2000, conforme 
caput do art. 4º e §2º do mesmo artigo (fls. 134). A somatória das Células Orçamentárias do 
exercício de 2001, apresentadas pelo Setor de Contabilidade da SES/DF e da Fundação Hemocentro 
de Brasília – FHB, referentes às fontes: 100, 101, 102, 104 e 120 da Unidade Gestora 17901 – 
FSDF e fonte 300 da Unidade Gestora 17202 – FHB que perfaz o montante de R$248.582,27 
milhões, do qual, excluiu a auditoria as despesas com pessoal inativos e pensionistas sob o 
fundamento de que não podem ser computadas, visto que não são despesas com ações e serviços 
púbicos de saúde, baseado na Decisão do Tribunal de Contas da União – TCU n.º 600/2000 (fls. 
134). 

 
Quanto ao percentual de aplicação mínima e aplicação nos anos subseqüentes, 

obedecendo-se a regra delineada no art. 77, §1º, do ADCT, a auditoria consignou que para o 
exercício de 2000, o percentual foi de 9,74, conforme informado na Nota Técnica n.º 010/2004 do 
SIOPS. Por tal razão, levando-se em consideração a evolução percentual determinada no dispositivo 
constitucional já mencionado e nos termos do explicitado no art. 3º, §2º, da Portaria GM n.º 
2.047/02, a Auditora construiu o seguinte quadro de evolução dos quintos: 

 
Ano Base de 

Cálculo 2000 2001 2002 2003 2004 
Estadual 9,74% 10,19% 10,64% 11,09% 12% 
Municipal 9,74% 10,79% 11,84% 12,89% 15% 

 
Em seqüência, com base na evolução dos quintos, bem como nas receitas estaduais e 

municipais, a Auditoria calculou as despesas mínimas a realizar, conforme demonstrado na tabela 
n.º 04 de fls. 135. Por fim, com base nos valores que deveriam ter sido aplicados na saúde, de 
acordo com a Emenda Constitucional n.º 29/00 e Portaria GM n.º 2.047/02, contatou a Auditoria 
que o GDF deixou de aplicar em ações e serviços públicos de saúde, no período de 2001 a 2004, o 
montante de R$205.132,85 milhões (tabela n.º 05 de fls. 153 especifica os valores por ano). O 
referido foi um pouco maior do que o inicialmente previsto no relatório inicial, no importe de 
R$204.923,71 milhões (tabela n.º 05 de fls. 136). Referida diferença ocorreu em razão de aumento 
de valores não aplicados no ano de 2003 (vejam-se as duas tabelas). O Ministério Público Federal 
consubstanciou o pedido de ressarcimento no importe de R$204.923,71 milhões, crendo o 
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juízo que incorreu em erro, vez que tomou como referência o valor constante no Relatório 
Inicial (tabela n.º 05 de fls. 136). Dessa forma, caso o pedido seja julgado procedente, em 
razão de ser proibida a prolação de sentença extra petita, a condenação deverá levar em 
consideração o valor perseguido na inicial. 

 
Com o fim de refutar as conclusões da auditoria realizada pelo DENASUS, o Distrito 

Federal assevera, de início, que as justificativas apresentadas ao referido órgão não foram 
devidamente apreciadas. Vejamos. 

 
Quanto à não aplicação da regra definida para percentuais superiores a 7% o GDF 

justificou que utilizou critérios estabelecidos pelas alíneas “b” e “c” do item II da decisão do TCDF 
n.º 4620/02. Referida decisão dispôs: 

 
“b) o montante mínimo a ser aplicado pelo Distrito Federal consistirá no somatório 
do percentual de vinculação correspondente a estados aplicado sobre a base de 
cálculo estadual mais o percentual de vinculação correspondente a municípios 
aplicado sobre a base de cálculo municipal, observando-se a regra de transição 
constante do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, conforme 
a seguir discriminados: b.1) para o exercício de 2000: 0,07 x BE + B.M. b.2) para o 
exercício de 2001: 0,08 x B.E. + 0,086 X B.M. b.3) par ao exercício de 2002: 0,09 x 
B.E. + 0,102 x BM. B.4) par ao exercício de 2003: 0,10 x B.E. + 0,118 x BM. B.5) a 
partir de 2004: 0,12 x B.E. + 0,15 X B.M; c) até 2004, as aplicações em ações e 
serviços públicos de saúde em cada exercício deverão ser elevadas gradativamente, 
consoante dispõe o §1º do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, sendo vedada a destinação de montante inferior ao efetivamente 
aplicado no exercício imediatamente anterior”  
 
Acontece que, conforme informado no relatório final da auditoria, o percentual para 

o exercício de 2000 foi no valor de 9,74%, razão pela qual a regra dos quintos deveria tomar como 
referência base a diferença entre o percentual em questão e aquele mínimo estabelecido, seja para as 
receitas estaduais (12%), seja para as receitas municipais (15%), vez que o valor em 2000 foi 
superior a 7%. O Tribunal de Contas do Distrito Federal, ao contrário de adotar tal sistemática, 
explicitada no artigo 3º, §2º, da Portaria GM n.º 2047/02, entendeu por aplicar sistemática como se 
o GDF tivesse aplicado no ano de 2000 percentual menor que 7% por cento. O mesmo 
procedimento fora estabelecido na Resolução 322/2003, no §2º da terceira diretriz e no parágrafo 
único da quarta diretriz (fls. 70). Registro que a Nota Técnica 005/2004 explicitamente consignou 
que no ano de 2000 o percentual aplicado pelo GDF foi de 9,74% (fls. 93).  

 
Quanto à alegação da SES/DF de que não incluiu no exercício financeiro de 2003 o 

valor de R$209,14 mil por ser despesa de pessoa com encargos especiais de servidores inativos e 
pensionistas, os próprios auditores reconheceram a procedência das alegações. A Auditoria do 
DENASUS também acolheu a defesa na parte relativa às divergências entre o SIOPS e as 
publicações do GDF.  

 
No que toca a alegação de que as diferenças relativas ao ano de 2004 seriam em 

decorrência de descentralização, apresentando, inclusive, células orçamentárias de descentralização, 
calha transcrever a decisão dos auditores sobre o ponto: “Consideramos a justificativa 
improcedente, visto que não apresentou os documentos das despesas e/ou de sua inscrição em 
restos a pagar com disponibilidade de recursos financeiros”.  
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Relativamente à inclusão, no ano de 2003, de despesas a liquidar, para cômputo do 
cumprimento da Emenda Constitucional n.º 29/2000, a Diretoria Geral de Contabilidade do GDF 
argumentou que foi providenciara a inclusão das despesas a liquidar porque foram inscritas no final 
do exercício em restos a pagar não processada e que na Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional 
de n.º 441/03 orienta que as inscrições em Restos a Pagar poderão ser consideradas para fisn de 
apuração dos percentuais da EC 29/00. Bem lançadas, pela auditoria, as razões de não acolhimento 
da justificativa no ponto, tendo em conta que não foram apresentados os documentos 
comprobatórios da inscrição em restos a pagar não processada e sua vinculação com as 
disponibilidades financeiras da saúde. Acrescentou, ainda, a autoridade administrativa, que a 
exigência em restos a pagar para ser considerada na apuração do percentual da EC 29/00 foi que as 
inscrições tivessem disponibilidade financeira, condição esta estabelecida na Portaria da Secretaria 
do Tesouro Nacional n.º 441/03.  

 
Por fim, também não procede a alegação do GDF de que poderia incluir, nos 

exercícios de 2003 e 2004, despesas de exercícios anteriores, para cômputo do cumprimento da 
Emenda Constitucional n.º 29/2000, visto que tal procedimento fere o art. 4º, §2º da Portaria GM 
2.047/2002 que estabelece: “As despesas de exercícios anteriores não integram o cálculo do valor 
aplicado em ações e serviços públicos de saúde”  

 
Acrescento, ainda, que não há controvérsia relativamente aos valores apurados no 

relatório da auditoria, vez que não atacados pelo réu, razão pela qual resta desnecessária a produção 
de prova pericial, conforme bem argumentou o Ministério Público Federal.  

 
Assim, comprovado que o Distrito Federal nos anos de 2001 a 2004 aplicou na área 

da Saúde valores menores do que determina a Constituição (EC 29/2000), resta subjacente o 
surgimento de sua obrigação de recompor o fundo do SUS/DF com as diferenças não aplicadas.  

 
III – DISPOSITIVO : 
 
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, condenando o Distrito Federal 

na obrigação de ressarcir aos cofres do SUS/DF o valor de R$ 204.923.710,00 (duzentos e quatro 
milhões, novecentos e vinte e três mil e setecentos e dez reais), corrigidos monetariamente, em face 
da não aplicação, em ações e serviços públicos de saúde, dos percentuais mínimos exigidos pela 
Emenda Constitucional n.º 29/2000, referente aos exercícios de 2001a 2004. 

 
Sem custas e honorários (art. 18 da Lei n.º 7.347/85). 
 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

 
Brasília, 30 de novembro de 2010. 

 
 
 

Juiz GUSTAVO ANDRÉ OLIVEIRA DOS SANTOS 
13ª Vara Federal – SJ/DF 

 
 
 
 
 


