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EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  DOUTOR(A)
DESEMBARGADOR(A)  FEDERAL  DO  EGRÉGIO  TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1.ª REGIÃO

Processo n.º 33275-93.2015.4.01.3800
Agravante: Ministério Público Federal
Agravados: União Federal e Estado de Minas Gerais

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL, por  meio  do

Procurador da República que esta subscreve, com fundamento nos artigos 1.015 e

seguintes do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.015, de 16 de março de 2015,

vem  interpor AGRAVO  DE  INSTRUMENTO contra  a  decisão  de  fls.

2.444/2.448 dos autos em epígrafe,  proferida pelo MM. Juízo Federal da 15.ª

Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais.

Acompanha  este  recurso  cópia  integral dos  volumes  I  e

XIII  dos  autos  do  processo  de  origem  (os  volumes  II  a  XII  compõem  os

documentos que instruíram a inicial), em especial, em cumprimento ao disposto

no artigo 1.017 do Código de Processo Civil1, as seguintes peças:

1Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a

decisão  agravada,  da  própria  decisão  agravada,  da  certidão  da  respectiva  intimação  ou  outro
documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do
agravante e do agravado; (...)

III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.
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- decisão recorrida (fls. 2.444/2.448);

- certidão de intimação da decisão agravada (fl. 2.451);

Em cumprimento ao disposto no artigo 1.016, inciso IV, do

Código de Processo Civil,  informa os nomes e endereços dos advogados que

constam do processo:

-  pela  União  Federal,  o  Advogado  da  União  Dr.  Marcus  Vinícius

Pereira de Castro;

-  pelo  Estado de  Minas  Gerais,  os  Procuradores  do  Estado Daniel

Cabeleiro  Saldanha,  OAB/MG  n.º  119.435,  e  Caio  de  Carvalho

Pereira, OAB/MG n.º 73.143.

O Agravante informa que tem endereço em Belo Horizonte,

na  Avenida Brasil, n.º 1877, Bairro Funcionários, CEP 30140-007 (sede do

Ministério Público Federal em Minas Gerais).

Isento de preparo na forma da lei.

Pede deferimento.

Belo Horizonte, 05 de abril de 2016.

Edmundo Antonio Dias Netto Junior
Procurador da República
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RAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Classse: Ação Civil Pública
Processo n.º 33275-93.2015.4.01.3800
Agravante: Ministério Público Federal

EMINENTE RELATOR(A),

EGRÉGIA TURMA,

DOUTO PROCURADOR(A) REGIONAL,

1. TEMPESTIVIDADE

O  Recurso  Agravo  de  Instrumento  é  disciplinado  pelo

artigo  1.003,  §  5.º,  do  Código  de  Processo  Civil,  que  prevê  o  prazo  de  15

(quinze)  dias  para  sua  interposição.  A  nova  sistemática  adotada  pela  Lei  n.º

13.105, de 16 de março de 2015, especificamente no art. 219, prescreve que os
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prazos processuais serão computados em dias úteis2. Aplica-se ao Agravante o

disposto no artigo 180 do Código de Processo Civil, que lhe assegura prazo em

dobro para recorrer, perfazendo, no caso, o prazo de 30 (trinta) dias úteis3.

Assim, tendo em vista que os autos, nos termos da certidão

de fl. 2451, foram encaminhados com vista ao Ministério Público Federal no dia

29/03/2016, quando se deu sua intimação, o agravo é tempestivo. Dessa forma,

embora todas as peças obrigatórias ao agravo acompanhem as respectivas razões,

parte da documentação mencionada encontra-se na 15ª Vara Federal da Seção

Judiciária de Minas Gerais.

Sabe-se que as regras processuais têm incidência imediata

quanto aos atos processuais praticados sob sua vigência, nos termos do princípio

tempus regit actum, de modo que não restam dúvidas no tocante à aplicabilidade

do  novo  Código  de  Processo  Civil.  Certo  é  que,  quando  da  intimação  da  r.

decisão  recorrida,  aos  29/03/2016,  já  se  encontrava  em  vigor  o  Código  de

Processo Civil, que passou a viger desde o dia 18/03/2016.

Todavia, ainda que fossem aplicáveis as velhas regras do

Código  de  Processo  Civil  de  1973,  o  agravo  seria  tempestivo,  uma  vez  que

apresentado antes do decurso dos 20 (vinte) dias então previstos para o aludido

recurso, quando interposto pelo Ministério Público.

2Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente
os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.
3Art. 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá
início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º.
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2. RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL contra a UNIÃO FEDERAL e o ESTADO DE MINAS

GERAIS, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, na qual se busca a

responsabilização  do  Estado-réu  pelo  descumprimento  da  aplicação

constitucionalmente  vinculada  de  12%  da  receita  pública  proveniente  da

arrecadação  de  tributos  estaduais,  além  de  outros  valores  resultantes  de

transferências  constitucionais,  para  ações  e  serviços  públicos  de  saúde,  no

período compreendido entre os anos de 2000 e 2013. Na ocasião, postulou pela

antecipação dos efeitos da tutela e por concessão de medida liminar nos seguintes

termos:

“2) seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela reclamada
para determinar à União (Ministério da Fazenda – Secretaria do
Tesouro Nacional - STN) que 

a) condicione a entrega do Fundo de Participação dos Estados –
FPE (artigos 157 e 159 da Constituição)  ao Estado de Minas
Gerais,  pelos  próximos  anos,  até  atingir  o  valor  total  de
R$14.226.267.397,38 (quatorze bilhões, duzentos e vinte e seis
milhões,  trezentos  e  noventa  e  sete  mil  reais  e  trinta  e  oito
centavos) (DOC 20-A), ao cumprimento do disposto no artigo
198,  §  2º,  incisos  I  e  II,  da Constituição  Federal,  nos  exatos
termos do artigo 160, II daquele mesmo diploma  e do art. 26,
§1º,  da Lei Complementar 141/12.

Para que seja possível ao Estado adimplir com sua dívida, sem
desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá haver seu
parcelamento do valor, por quantos anos forem necessários à sua
quitação integral, 
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b)  que  o  Estado  seja  condenado  a  apresentar,  no  prazo
MÁXIMO  de  6  (seis)  meses,  estudos  técnicos  contábeis  e
econômicos que demonstrem qual o valor percentual necessário
e  possível  a  ser  acrescido  à  percentagem relativa  ao  mínimo
constitucional (EC nº 29/00), de cada um dos próximos anos, até
que seja sanada sua dívida.

Os  recursos  poderão  ser  transferidos  a  conta  bancária
especificada  por  esse  d.  Juízo,  e,  ulteriormente,  destinados,
mediante depósito direto à conta corrente vinculada ao Fundo de
Saúde (arts. 14 e 16, da Lei Complementar 141 do ano de 2012),
assim, que estas forem criadas, para o financiamento de ações e
serviços públicos de saúde, nos termos do art. 26, §1º, da Lei
Complementar 141/12 .

c) que seja, determinada a criação, ainda para o ano de 2015, da
conta corrente específica para receber os recursos de que trata o
artigo 198, §2º, II, da CR, nos termos da dos arts. 14 e 16, da Lei
Complementar 141 do ano de 2012.

3) Sucessivamente, não sendo acatado o pleito de antecipação de
tutela, pugna o autor pela concessão – para a mesma finalidade –
de liminar inaudita altera pars, com fulcro nos artigos 796, 798,
804 e demais do Código de Processo Civil c.c. artigo 12 da Lei
nº 7.347/85, aqui considerado por analogia;”

Na  decisão  de  fl.  2.414,  o  MM.  Juízo  determinou  a

intimação  das  requeridas,  para  manifestação  prévia  à  apreciação  do  pleito

liminar.  Na  ocasião,  determinou  o  acautelamento  dos  volumes  II  a  XII  em

Secretaria,  para  facilitar  o  manuseio  e  possibilitar  a  consulta  das  partes  aos

documentos que instruíram a peça inicial, sendo de se observar que os referidos

volumes não acompanharam os autos quando da presente abertura de vista ao

Ministério Público.

A União manifestou-se às fls. 2.420/2.426, aduzindo que as

irregularidades apontadas pelo MPF teriam sido praticadas pelo Estado de Minas
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Gerais e que, em caso de procedência dos pedidos ministeriais, caberia à União

tão somente o bloqueio dos recursos existentes no Fundo de Participação dos

Estados  e  eventual  prestação  de  socorro  federal.  Justificou,  portanto,  haver

interesse  da União.  Afiançou,  que o Tribunal  de Contas  do Estado de Minas

Gerais, a seu ver órgão técnico responsável, já analisou a matéria por diversas

vezes. Relatou que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a Procuradoria-Geral

de  Justiça,  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais  também já  se

debruçaram sobre a questão. Reportou que a controvérsia acerca da destinação de

receitas públicas para a área da saúde apenas foi mitigada após a edição da Lei

Complementar n.º 141/2012. Pediu o indeferimento da medida antecipatória.

A manifestação do Estado de Minas Gerais foi acostada às

fls. 2.430/2.442, na qual asseverou que o Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais aprovou as contas governamentais dos exercícios impugnados. No mesmo

sentido  da  União,  aduziu  que  o  Ministério  Público  Estadual  e  o  Tribunal  de

Justiça  de  Minas  Gerais  já  trataram  da  questão.  Justificou  sua  oposição  ao

deferimento  do  pedido  antecipatório  dos  efeitos  da  tutela  na  existência  de

periculum in mora  reverso, eis que eventual deferimento ocasionaria graves e

severos  prejuízos  ao  erário  e,  sobrepujariam,  em muito,  eventuais  danos  que

decorrentes da manutenção do status quo vigente. Disse que a Lei Complementar

n.º  141,  de  13  de  janeiro  de  2012,  que  regulamentou os  critérios  relativos  à

aplicação  de  recursos  em  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  pelos  entes

federados; antes de referida lei havia, portanto, vácuo legislativo. Afiançou que o

Governo do Estado agiu com transparência, legalidade, e em consonância com as

previsões da Lei Orçamentária.
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Na decisão de fls.  2.444/2.448, o MM. Juízo indeferiu a

antecipação dos efeitos da tutela e a medida liminar requerida nos itens “a” e “b”

dos pedidos formulados pelo MPF (ponto 247.2 da petição inicial).

Contra essa decisão de indeferimento da antecipação de

tutela é que maneja o MPF o presente agravo, pelos fatos e fundamentos que

passa a expor.

3. DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO

Inicialmente, de se evidenciar o histórico descumprimento

da Emenda Constitucional n.º 29/2000, do artigo 198 da Constituição Federal, e

do art. 77 do ADCT pelo Estado de Minas Gerais. 

Quando  da  propositura  da  ação o  MPF reconheceu que,

desde a edição da EC n.º 29/2000, o Estado de Minas Gerais, lamentavelmente,

jamais adimpliu seu dever constitucional para com os cidadãos mineiros, no que

se refere à aplicação dos recursos vinculados às ações e serviços públicos de

saúde. 

Consta  da  Nota  Técnica  n.º  51/2003  (citada  nos

documentos 18-A e 18-B, que instruíram a inicial), expedida pelo Departamento

de Economia da Saúde do Ministério da Saúde, que o Estado de Minas Gerais,

nos anos de 2000, 2001 e 2002, deixou de aplicar, respectivamente, nas ações e

serviços públicos de saúde os percentuais de 3,26%, 1,09% e 3,01%, acumulando

um   déficit   de R$665.240.982,00 (seiscentos e sessenta e cinco milhões, duzentos
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e quarenta mil, novecentos e oitenta e dois reais).

O quadro seguinte resume a situação de inadimplência do

Estado com relação à saúde dos seus cidadãos no período de 2000 a 2002:

ANO
PERCENTUAL MÍNIMO DE

RECURSOS QUE DEVERIA TER

SIDO APLICADO NO SUS  PELO

ESTADO CF.  EC  Nº  29/2000
(ADCT, ART. 77, § 1º)

PERCENTUAL DE RECURSOS

EFETIVAMENTE APLICADO PELO

ESTADO DE MG  NO SUS (DOC
1-J E DOC 2-A)

2000 7,00% 3,74 %
2001 8,00% 6,91%
2002 9,00% 5,99%

A partir  do ano de 2003,  diante  da  exigência  da  EC n.º

29/2000 de que os percentuais de aplicação em saúde aumentassem, o Governo

do Estado adotou a postura de mascarar os percentuais de aplicação em saúde

com  a  inclusão  de  outras  despesas  alheias  a  esta.  Isso  foi  constatado  pela

Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária do Estado – CAEO

do TCE-MG,  que  relatou  a  irregularidade  da  inclusão  pelo  Estado de  Minas

Gerais de despesas consideradas como de outros serviços diversos da saúde. 

Antes de 2003, o governo estadual considerava no cálculo

das  aplicações  em Ações  e  Serviços  Públicos  de  Saúde  apenas  a  fonte  10  –

Recursos  Ordinários,  em  consonância  com  os  princípios  constitucionais  da

universalidade,  gratuidade  e  igualdade,  e  com  as  instruções  normativas  já

existentes à época. Contudo, a partir de 2003, assumiu a postura de desobedecer

aos  referidos  mandamentos  constitucionais  e  às  instruções  normativas  que  as
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regulamentavam.  Isso  porque,  ao  invés  de  obedecê-la,  aumentando  o

investimento em saúde, passou a incluir outras despesas nas referidas aplicações,

além de se utilizar de receitas não contempladas no inciso II, art. 77, ADCT da

CR/88, que estabelece a composição da receita vinculada.

Noutras  palavras,  a  EC  n.º  29/2000  estabeleceu  que  o

investimento em saúde deveria aumentar para 12% da receita vinculável prevista

no art. 77, da ADCT, da CRFB/88, diante disso, o Governo do Estado passou a

prestar contas incluindo no cômputo das despesas com saúde outros serviços que

não  faziam  parte  daquilo  que  se  considerava  saúde.  O  descumprimento  do

mandamento constitucional é evidente.

Isso fica claro quando se avalia a evolução dos gastos com

saúde, de modo a verificar o efetivo cumprimento da Emenda Constitucional n.º

29/2000. Nos anos de 2003 e 2004,  a  CAEO/TCE-MG pode constatar  que o

Poder Executivo incrementou as receitas de saúde com recursos de outras fontes.

Assim, ao invés de aumentar  a porcentagem sobre  o valor  arrecadado com a

receita vinculada à saúde, o Estado passou a somar também valores provenientes

de recursos diretamente arrecadados, como se expõe a seguir:

“No período de 2000/2002,  eram consideradas  para  efeito  de
cumprimento  da  EC  n.º  29/00  exclusivamente  as  despesas
executadas  pelos  órgãos  e  entidades  que compõem o Sistema
Único  de  Saúde  –  SUS  (SES,  FUNED,  FHEMIG,
HEMOMINAS,  FES)  na  Função  10  –  Saúde,  com  Recursos
Ordinários  (recursos  do  Tesouro  Estadual).  Além  dessas,
integrava o cálculo a despesa realizada pela SETOP na atividade
Construção, Ampliação e Reformas de Unidades da Secretaria
da Saúde. (DOC 08-A, Fls. 284).(...) Ao findar o exercício de
2003, a partir de um novo entendimento, o Executivo agregou
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ao  cálculo  das  aplicações  em  saúde  despesas  executadas  em
funções distintas da Função 10 – Saúde, realizadas por outros
órgãos  e  entidades  que  não  aqueles  integrantes  do  SUS,
conforme pode ser visualizado na Tabela 190. Ademais, passou
a  utilizar  como  fontes  financiadoras  das  despesas,  além  dos
recursos  do  Tesouro  Estadual,  os  Recursos  Vinculados  e  os
Diretamente Arrecadados. (DOC inicial 08-A, fls. 285)”

É fácil constatar que, muito embora o Estado apresentasse

em suas contas um cálculo de aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

correspondente ao exigido pela EC n.º 29/2000, tal crescimento não foi resultante

de maiores aplicações nos órgãos e entidades integrantes do SUS, mas sim fruto

de inserções de despesas que lhes são alheias. Entre estas despesas incluem-se

aquelas  realizadas  pela  COPASA.  Notadamente,  conforme  constatado  pela

CAEO, os investimentos em saneamento básico executados pela COPASA são os

principais  responsáveis  pelo  suposto  incremento  das  aplicações  e,

consequentemente, pela demonstração pelo governo estadual do atendimento ao

percentual mínimo para as ASPS.

Com efeito, no relatório técnico de apreciação das contas

do Governador do ano de 2003, elaborado pela Comissão de Acompanhamento

da  Execução Orçamentária  do Estado –  CAEO (DOC 07-A –  que instruiu  a

inicial), foi constatado  pela primeira vez que a exigência trazida pela EC n.º

29/2000 foi  burlada pelo Governo do Estado e que, muito embora, alegue ter

seguido o mandamento constitucional incrementando seus gastos com saúde, este

aumento, na verdade, foi fruto da soma ao montante da saúde de outras despesas

que antes não eram – nem mesmo por ele – consideradas como tais.

Em 2003, por exemplo, o Governo apresentou o percentual
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de aplicação em saúde no total  de  10,11%, sendo que,  todavia,  incluiu neste

montante uma série de serviços questionados pela CAEO. Este órgão técnico não

aprovou a apuração das despesas com Saúde no ano de 2003 no que se refere à

inclusão  dos  valores  referentes  a  proventos  de  inativos  e  assistência  à  saúde

disponibilizada  aos  segurados  e  dependentes  do  Instituto  de  Previdência  dos

Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG, do Instituto de Previdência

dos Servidores Militares  do Estado de Minas Gerais  – IPSM, aos  militares  e

dependentes da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG, do Corpo

de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG, bem como, das despesas da

COPASA com saneamento básico, do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA,

da Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e da Coordenadoria de Apoio

e Assistência à Pessoa Deficiente – CAAD.

A CAEO questionou também a inclusão, para o cômputo

do total, dos restos a pagar ainda não liquidados. Isso porque:

“Em  relação  às  inscrições  de  2002,  de  acordo  com  a
movimentação detalhada na TAB. 171, cabe destacar  que,  no
exercício  de  2003,  ocorreram significativos  cancelamentos  de
saldos de empenho inscritos em Restos a Pagar em 2002 (R$
12.194.851,52), acarretando uma redução da ordem de 60,02%
daquelas inscrições. Vale dizer que esses recursos deixaram de
ser aplicados em saúde. (DOC inicial 07-A, fls. 215).”

 
Com isso, a CAEO concluiu que, na verdade, o percentual

de  efetiva  aplicação  em  saúde  foi  de  5,37%,  rebatendo  os  argumentos

apresentados  pelo Governo  do  Estado  na  ocasião  da  abertura  de  vista,  e,

concluindo da seguinte forma:  “A Comissão entende que os esclarecimentos

apresentados não são pertinentes” (DOC inicial 07-C, fl. 2062).
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Sendo assim, uma vez que o relatório técnico da CAEO do

ano de 2003 havia apontado, pela primeira vez, a ocorrência do descumprimento

da EC n.º 29/2000, do art. 198 da CRFB e do art. 77, do ADCT, e, diante do fato

de que o Governo do Estado apresentou o Projeto de Lei Orçamentária do ano de

2004,  submetido  à  apreciação  da  Casa  Legislativa  Estadual,  com  a  mesma

trajetória  irregular  da  do  ano  de  2003,  ficou  claro  que  o  inadimplemento

observado neste ano se repetiria no ano seguinte.

Em  razão  disso,  não  restou  outra  alternativa  que  não  o

Ministério  Público Federal  ingressar  em juízo  como forma de  impedir  que  o

descumprimento pelo Estado de Minas Gerais da destinação constitucional dos

recursos mínimos à saúde, prevista na EC n.º 29/2000. Dessa forma, ainda no ano

de 2004, foi protocolada a ação civil pública que deu início ao processo de n.º

2004.38.00.008973-8 (DOC inicial 18-A).

Diante  do  evidente  descumprimento  do  mandamento

constitucional da EC n.º 29 pelo Estado de Minas Gerais, percorridos os trâmites

necessários, em 22/08/07, foi proferida decisão favorável ao Ministério Público

Federal pelo MM. Juízo da 12.ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas

Gerais. Na sentença, o Juiz determinou o bloqueio do Fundo de Participação

dos Estados no valor de R$ 376.266.393,00 (trezentos e setenta e seis milhões,

duzentos e sessenta e seis mil trezentos e noventa e três reais) até que o governo

estadual cumprisse os dispositivos constitucionais. In verbis (DOC inicial 18-

B):
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“[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial formulado pelo
MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL para  condenar  a  UNIÃO
FEDERAL,  através  da  Secretaria  do  Tesouro  Nacional,  que
condicione, tal como autorizado pelo art. 160, II, da CR/88, a entrega
ao ESTADO DE MINAS GERAIS do valor de R$ 376.266.393,00
(trezentos  e  setenta  e  seis  milhões  duzentos  e  sessenta  e  seis  mil
trezentos e noventa e três reais), relativo ao Fundo de Participação dos
Estados – FPE, ao exato cumprimento das disposições do art. 198, §2º,
II, da CR/88, ou seja, observando, para o financiamento de ações e
serviços públicos de saúde, as determinações do art. 200, da CR/88,
art. 6º da Lei 8.080/90, Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº
322/03, art. 6º, a 8º, da Portaria do Ministro da Saúde nº 2.047/GM/02
e Instrução Normativa do  Tribunal  de Contas  do  Estado de Minas
Gerais – TCE/MG nº 11/03, já a partir da próxima data prevista para
liberação  de  recursos,  em 30.08.2007,  conforme  Anexo  à  Portaria
STN nº 838/06, bem como para determinar a transferência do aludido
valor  para  conta  judicial  junto  à  Caixa  Econômica  Federal  nº
0621.005.00356627-4, com posterior destinação ao Fundo Estadual de
Saúde – FES, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma
do art.  269, I,  do CPC. [...]  Destaco que, diante do art.  14, da Lei
7.347/85,  deverão as  determinações aqui  fixadas ser  imediatamente
cumpridas,  somente  podendo  ser  tal  cumprimento  obstado  por
eventual atribuição de efeito suspensivo a recurso interposto contra a
sentença (destacou-se).”

Na  sentença  foi  ressaltado,  ainda,  o  mandamento

constitucional de que nenhuma despesa pode ser considerada como destinada a

ações  e  serviços  públicos  de  saúde  se  não  apresentar  os  atributos  de

universalidade, igualdade e integralidade.

Não obstante a condenação em primeira instância, o Estado

de  Minas  Gerais  manteve  o  mesmo  sistema  de  apuração  do  mínimo

constitucional, sonegando-se recursos constitucionalmente atrelados ao Sistema

Único de Saúde, em franco desapreço desta importante área social, o que levou à

seguinte situação de inadimplência:
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ANO PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS

QUE DEVERIA TER SIDO APLICADO

NO SUS CF. EC Nº 29/2000 (ADCT,
ART. 77, § 1º)

Percentual  de  recursos
efetivamente  aplicado  pelo
Estado de MG no SUS 

2003 10,00% 5,37%
2004 12,00% 3,90%
2005 12,00% 5,14%
2006 12,00% 5,62%
2007 12,00% 6,56%
2008 12,00% 6,66%
2009 12,00% 7,48%
2010 12,00% 7,81%
2011 12,00% 7,92%
2012 12,00% 10,58%

A  Comissão  de  Acompanhamento  da  Execução

Orçamentária do Estado – CAEO do TCEMG, ao observar as irregularidades nos

anos que se sucederam a 2003, enviou uma série de recomendações ao Governo

do Estado para que as corrigisse (v. inicial DOC 08-A, DOC 09-A, DOC 10-A,

DOC 11-1, DOC 12-A, DOC 13-A, DOC 14-1, DOC 15-A e DOC 15-A). No

entanto, por todos os anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e

2011, o governo insistiu em permanecer com suas condutas irregulares. A título

de exemplo, transcrevem-se as observações a respeito trazidas no relatório do ano

de 2009, já quando as práticas haviam se estendido por longo tempo:

“Vale lembrar os reiterados apontamentos neste relatório técnico e nos
anteriores, acerca das recomendações ao governo estadual proferidas
pelo Tribunal de Contas, desde 2004, no sentido de que se promovesse
a  redução  gradual  de  valores  realizados  em  setores  nos  quais  os
princípios constitucionais de universalidade e gratuidade não fossem
atendidos  e  a  repetida inobservância  dessas  recomendações”  (DOC
inicial 13-A, fls. 2.148).

Enfim, as recomendações não foram atendidas e o mínimo
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constitucional de aplicação em saúde não foi cumprido, havendo um verdadeiro

desvio  de  finalidade  do  dinheiro  público  e  sonegando-se  recursos

constitucionalmente atrelados ao Sistema Único de Saúde – SUS.

Somente  no  ano  de  2012,  com  a  publicação  da  Lei

Complementar  n.º  141  que  regulou  a  aplicação  dos  percentuais  mínimos  em

saúde, reproduzindo o que já se encontrava previsto na Constituição Federal, na

Lei  n.º  8.080/90  e  nas  normas  infralegais,  o  Estado  realizou  Termo  de

Ajustamento de Gestão – TAG (DOC inicial 19) com o Tribunal de Contas do

Estado para manter seu descumprimento do mínimo constitucional até o ano de

2014, tendo sido questionado pelo Ministério Público do Estado em ação civil

pública4. 

De fato, pela primeira vez desde 2003 o Estado de Minas

Gerais  não inseriu despesas estranhas à função típica de saúde no cálculo do

cumprimento do mínimo constitucional. Finalmente, somente constaram de seu

cômputo as despesas de SES, ESP, FUNED, FHEMIG, HEMOMINAS e FES,

que compõem de fato o Sistema Estadual da Saúde, além de alguns gastos da

Unimontes  e  SEDS correlacionados.  Neste  ponto,  nenhuma irregularidade  foi

apontada pelo TCE-MG (DOC inicial 16-A).

Nada obstante,  ainda assim o percentual das aplicações

em  saúde,  segundo  relatório  técnico  do  TCE,  foi  de  apenas

4 Com o fito de obstar a consumação do malfeito e anular o referido TAG, o Ministério Público Estadual
ajuizou a Ação Civil Pública que se encontra concluso para julgamento no Juízo da 5.ª Vara da Fazenda
Estadual sob o número 0024.12.129590-1, para a qual obteve decisão liminar favorável suspendendo a
vigência do referido TAG até a decisão final pela qual a sociedade mineira ainda aguarda.
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10,58%,“evidenciando o  não cumprimento  do inciso  II,  art.  77,  ADCT da

CR/88, acrescentado pela EC n.º 29/00” (DOC inicial 16-A, fl. 2.313).

Como bem observou a Comissão Técnica do TCE-MG, “a

despeito de o Estado ter apresentado suficiência financeira após as inscrições

dos RPNP”, não se fez possível verificar se esta suficiência financeira abrange

especificamente a receita  vinculada à saúde, “haja vista que o Estado ainda não

instituiu um sistema de informação que permita apartá-la daquela apurada

para o Poder Executivo como um todo” (DOC inicial 16-A, fl. 2309).

Não  bastasse,  apontou  o  relatório  que  “não  é  possível

separar, no total das disponibilidades financeiras, especificamente o montante

dos recursos ordinários oriundos de impostos próprios e recursos transferidos,

os quais compõem a base vinculável da saúde, e,  por conseguinte,  poderiam

acobertar os restos a pagar específicos da saúde” (DOC inicial 16-A, fl. 2309).

Nesse quesito, restou descumprido também o art. 50, inciso

I,  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  editada  em  2000, que  dispõe  que  “a

disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos

vinculados  a  órgão,  fundo  ou  despesa  obrigatória  fiquem  identificados  e

escriturados de forma individualizada”.

Além disso, também ficou prejudicada a apuração, ao final

do exercício,  das  disponibilidades  de caixa consolidadas  no Fundo de Saúde,

“uma  vez  que,  no  Estado  de  Minas  Gerais, a  movimentação  dos  recursos

destinados  às  ações  de  saúde  não  está  consolidada  no  respectivo  fundo
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estadual, restando não cumprida, igualmente, a determinação contida no art.

24, inciso II, da Lei n.º 141/12” (DOC inicial 16-A, fl. 2.309).

Por não ter o Estado demonstrado disponibilidade em caixa

efetivamente vinculada à saúde (e muito menos consolidada no Fundo de Saúde),

condição  legal  inafastável  para  que  despesas  empenhadas  e  não  liquidadas

inscritas  em  restos  a  pagar  possam  ser  computadas  no  cálculo  do  mínimo

constitucional,  a  comissão  técnica  do  TCE optou por  excluí-las  do  cálculo  e

considerar apenas as despesas de fato pagas no próprio ano de 2012.

Caso  fossem  considerados,  no  cômputo  do  mínimo

constitucional, exclusivamente os recursos regularmente movimentados por meio

do  Fundo  Estadual  de  Saúde  –  FES,  como  prevê  a  lei,  “o  novo  percentual

apurado seria de 5,38%”. No entanto, tendo em vista que aquele era o primeiro

ano da  vigência  da  LC nº  141/12  e  que  as  despesas  por  meio  da  FHEMIG,

FUNED, HEMOMINAS, SES, Unimontes e SEDS também tiveram relevância

social  para  a  saúde,  o  TCE-MG  optou  por  não  considerar  o  percentual

operacionalizado pelo Fundo, mas todo aquele que abrangeu órgãos e entidades

do SUS, chegando-se a 10,58% (DOC inicial 16-A).

Considerando-se  que  12,00%  do  total5 de  receitas

vinculáveis corresponderia a R$ 3.784.603.029,85, e que foram investidos apenas

R$ 3.338.220.260,82 para fins do mínimo constitucional da saúde, tem-se que em

2012 o Estado de Minas  Gerais  faltou com o aporte  de R$ 446.382.769,03

(DOC inicial 20A).

5  Conforme DOC inicial 16-A, o total naquele ano foi de R$31.538.358.582,15.
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Finalmente, no ano de 2013 – pela primeira vez em dez

anos  –,  o  órgão  técnico  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais

entendeu como cumprido o mínimo constitucional para a saúde (DOC inicial 17-

A).

O desatendimento da previsão constitucional não ocorreu

sem  deixar  marcas,  as  quais  ainda  têm  sido  sentidas  profundamente  pela

população, sobretudo a mais carente, do Estado de Minas Gerais, que não tem

recursos para custear tratamentos particulares.

A precariedade da situação da saúde pública no Estado é

notória  e  de  conhecimento  público,  carecendo  portanto  de  prova,  consoante

dispõe o artigo 374, inciso I,  do NCPC. Filas extenuantes,  falta de leitos nos

hospitais, demora que chega a semanas ou meses para que o cidadão consulte um

médico,  demora na marcação e na  realização de exames clínico-laboratoriais,

mortes  nas  filas  dos  nosocômios,  doenças  endêmicas  que  sistematicamente

castigam a população (como na atual epidemia de dengue, Zika, Chicungunya e

H1N1), falta de remédios a serem distribuídos à população etc., são provas cabais

do descaso com que se trata a saúde pública em Minas Gerais.

Não é sem razão, portanto, que após tantos anos investindo

no SUS bem abaixo do mínimo constitucional,  “o serviço público de Saúde,

embora considerado o mais importante pela população, alcançou, em 2009 e

2010, os piores índices de satisfação” entre os serviços públicos prestados pelo

Estado de Minas Gerais (DOC inicial 15-A, fl. 23 do Relatório Técnico sobre as

Contas do Governador do Estado no Exercício 2011 – TCE-MG).
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A deficiência  das  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  –

ASPS para o cidadão está refletida nesta tabela, que apresenta os indicadores de

satisfação obtidos por pesquisas  realizadas junto à população por iniciativa do

próprio Governo do Estado (DOC inicial 23):

Os efeitos da aplicação insuficiente de recursos na saúde

também foram retratados pela imprensa, que nos permite traçar no campo fático

o panorama geral  a que chegou uma política pública contrária às disposições

constitucionais e legais (DOC inicial 24):

12/09/2012 – Estado de Minas
“  Oferta de leitos no SUS diminui em Minas Gerais 
Conselho  Federal  de  Medicina  aponta  perda  de  6,1  mil  vagas  para
internação em Minas desde 2005.  Pediatria,  psiquiatria,  clínica geral  e
obstetrícia foram as áreas mais afetadas. 
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Em sete anos, Minas Gerais perdeu 6 mil leitos de internação em hospitais
que  atendem  pelo  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS). Segundo  o  Conselho
Federal de Medicina (CFM),  o estado é o quinto do país que mais perdeu
vagas entre 2005 e 2012.  Levantamento realizado pelo órgão mostra que
havia 37.801 leitos  em 2005.  Agora,  são 31.641,  o  que representa uma
queda de 16,3%. (…) De acordo com o presidente do Conselho Regional de
Medicina de Minas (CRM), João Batista Gomes Soares, no mesmo período,
111 hospitais  foram fechados no estado.  De acordo com a nota,  o SUS
ampliou a capacidade de atendimento que ocorre no hospital, com os leitos
de UTI. De 2003 a 2011, o crescimento foi de 39,6%  (…).” (fls. 329/330
autos principais).

07/06/2011 – Jornal O Tempo
“Os  problemas  de  saúde  no  Estado  vão  bem  mais  além  da  região
metropolitana de Belo Horizonte.  Em toda Minas Gerais,  a  carência de
infraestrutura e  de pessoal  das  cidades próximas à capital  se  estendem
também ao interior. O principal problema é a falta de leitos. Com mais de
19 milhões de habitantes, o Estado tem hoje apenas 44.438 leitos – em uma
matemática superficial,  Minas disponibiliza um leito para cada grupo de
441 habitantes. Os dados do Ministério da Saúde mostram que há uma
carência de 4.500 leitos. A situação fica ainda pior quando os dados são
destrinchados.  Dos  44.438  leitos  em  todas  as  especialidades,  como
obstetrícia a pediatria, apenas 27.472 são para casos clínicos e cirúrgicos,
os mais procurados.” (fl. 331 dos autos principais).

13/06/2011 – Record Minas
“Uma  das  principais  maternidades  em  Minas  Gerais  pode  fechar  as
portas. A maternidade Odete Valadares, referência em partos de alto risco
no Estado, enfrente graves problemas de infra-estrutura e também falta de
médicos (…). Problemas como rachaduras nas paredes, poças de água pelo
chão  e  falta  de  extintores  são  apenas  alguns  dos  problemas  visíveis  da
maternidade (…).  No CTI infantil,  as incubadoras ficam muito próximas,
não  há  espaço,  um  risco  para  os  bebês  que  nasceram  prematuros  e
necessitam de cuidados especiais.” (fl. 325 autos principais). 

19/08/2011 – Jornal Hoje em Dia
“(...) os pediatras passam por vários apuros, como o que ocorreu no último
domingo. Uma plantonista estava sozinha e teve que se ausentar da sala de
parto para atender a um recém-nascido que teve uma parada cardíaca. A
falta  de  profissionais  não  é  exclusividade  do  Hospital  Júlia  Kubitschek,
segundo o presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed-
MG), Cristiano da Matta Machado. 'Está acontecendo um sucateamento do
sistema de saúde do Estado', afirma.” (fl. 324 autos principais).

15/07/2012 – Jornal O Tempo
Cirurgias demoram 4 meses 
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O pré-operatório  leva,  em média,  120 dias,  o  que  pode  comprometer  o
quadro dos pacientes
A fila de quem espera uma cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em
Belo  Horizonte  chega  a  18.961  pessoas,  segundo  dados  da  Secretaria
Municipal  de Saúde (SMSA).  Dessas,  cerca de 11 mil  estão na fase pré-
operatória, quando são realizados exames e avaliações para que o paciente
seja encaminhado à mesa de operações. Essa etapa demora, em média, 120
dias para ser cumprida, tempo suficiente para alterar o quadro de saúde do
paciente e adiar ou complicar o procedimento médico. (…) O risco aumenta
se considerarmos o tempo de espera do paciente desde a consulta, que leva,
em 50% dos casos, 30 dias para ser marcada, segundo a SMSA.  A outra
metade aguarda ainda mais tempo, conforme observado pela reportagem no
dia  a  dia  dos  centros  de  saúde.”  (Fonte:
http://www.otempo.com.br/cidades/cirurgias-demoram-4-meses-1.563786)

08/11/2013 – Jornal O Tempo
Por falta de estrutura, pacientes sofrem acidentes em hospital de BH   
“Os  servidores  da  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais
(Fhemig), que estão de greve há quatro dias, denunciaram nesta sexta-feira
(8)  que  alguns  pacientes  do  Hospital  Alberto  Cavalcanti,  localizado  no
bairro Padre Eustáquio,  na região Noroeste de Belo Horizonte,  estariam
caindo das macas por falta de grades de proteção. 'As macas estão velhas.
Uma vez, no meu plantão, uma mulher com problemas mentais caiu e teve
alguns hematomas nos braços  e  pernas.  Não foi  diagnosticada nenhuma
fratura, mas o quadro dela poderia ter agravado', explicou um funcionário
que pediu para não ter o nome divulgado. Além disso, a categoria alega que
o  número de oxímetros,  aparelhos usados ara medir o nível de oxigênio,
para  atender  cinco  enfermarias  é  pouco.  Segundo  os  manifestantes,  são
apenas dois aparelhos. Outra denúncia são de  duas enfermarias que não
recebem internação há oito meses. Por falta de aparelhagem, dez leitos não
estão  sendo  utilizados.”  (Fonte:  http://www.otempo.com.br/cidades/por-
falta-de-estrutura-pacientes-sofrem-acidentes-em-hospital-de-bh-1.743456)

05/02/2014 – Jornal O Tempo
Moradores reclamam da falta de enfermeiros em hospital   
Comunidade  diz  que  não há número de  profissionais  adequado para  a
demanda
Os  moradores  e  pacientes  do  hospital  Orestes  Diniz,  na  Colônia  Santa
Isabel,  em  Betim,  na  região  metropolitana,  reclamam  da  falta  de
enfermeiros  e  técnicos  de  enfermagem  no  local.  A  responsabilidade  da
administração da unidade é da Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais  (Fhemig). Segundo o  presidente  da  Associação de  Moradores  da
Colônia Santa Isabel, Hélio Dutra, a situação já dura alguns meses. “Não
há  profissionais  suficientes  para  atender  a  demanda  da  região.  Há  os
médicos,  mas  são  poucos  os  enfermeiros  e  técnicos”,  afirmou.  (Fonte:

22

mailto:prmg-prdc@mpf.mp.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO
Av. Brasil, n.º 1877, bairro Funcionários, CEP 30.140-007 – Belo Horizonte – MG

Tel: (31) 2123-9053/9128 – e-mail: prmg-prdc@mpf.mp.br

http://www.otempo.com.br/o-tempo-betim/moradores-reclama-da-falta-de-
enfermeiros-em-hospital-1.784355).

01/03/2012 – Jornal Hoje Em Dia 
“Gestantes  que  buscarem  atendimento  médico na  Maternidade  Odete
Valadares correm o risco de não serem atendidas. O Sindicato dos Médicos
de  Minas  Gerais  (Sinmed-MG)  denuncia  que  o  hospital,  referência  no
Estado em gestação de alto  risco,  está operando com déficit  de médicos
especialistas, entre eles pediatras e obstetras. Para atender a demanda atual
de  maneira satisfatória,  seria necessário  contratar  outros  15  obstetras  e
pelo menos oito pediatras, segundo a diretora do sindicato e neonatologista
da maternidade, Ariete Domingues de Araújo. (…) Neste mês,  25 plantões
de  obstetrícia  deverão  ficar  descobertos.  Até  agora,  para  cinco  deles,
nenhum médico foi escalado. 'Isso implica na sobrecarga de trabalho dos
médicos  que  estão  sozinhos.  Onde  deveriam  atender  três,  por  exemplo,
atende  apenas  um',  explica.  (…)  Na  ala  de  pediatria,  para  ajustar  o
atendimento,  desde  o  ano  passado,  a  maternidade  reduziu  em  40%  o
número de leitos da unidade neonatal CTI e da unidade intermediária.” (fls.
321/322 autos principais).

Não se ignora que o Sistema Único de Saúde é sustentado

por recursos federais, estaduais e municipais, mas é certo que a falta de aporte

dos recursos pelo Estado de Minas Gerais tem grande significado para o atual

quadro  de  enfermidade  da  saúde  pública  mineira,  conforme  apontados  nas

notícias acima.

Para algumas pessoas, as mazelas na estrutura dos hospitais

e as intermináveis esperas tiveram efeitos irreversíveis (DOC – inicial 24):

18/04/12 – Jornal O Tempo
“Um bebê de 7 meses morreu, no fim da noite da última terça-feira, depois
de  passar  por  quatro  unidades  hospitalares  e  esperar,  em  uma  delas,
quatro horas por um leito no Centro de Tratamento Intensivo (CTI).  O
desfecho trágico da via-sacra da pequena Ester de Melo da Silva evidencia
os problemas no atendimento da rede pública de saúde em Belo Horizonte e
a falta de leitos nos hospitais. A equipe do Hospital da Criança teria então
informado  os  pais  de  Ester  que  conseguiu  a  transferência  dela  para  o
Hospital Infantil João Paulo II, o antigo Centro Geral de Pediatria (CGP).
A  criança  foi  então  levada  de  ambulância  até  a  unidade  médica,  mas,
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chegando lá, não havia vaga no CTI. 'Tivemos que esperar mais de quatro
horas para que eles providenciassem um leito, sendo que a minha filha
estava em estado grave e chegou de ambulância', contou Fabiana. Depois
da longa espera, a menina foi levada para o Hospital de Pronto-Socorro
João  XXIII,  mas  não  resistiu. O  laudo  preliminar  da  causa  da  morte
apontou  insuficiência  respiratória  por  crise  asmática,  mas  há  ainda  a
suspeita de gripe suína. A assessoria de imprensa da Fundação Hospitalar
do Estado de Minas Gerais (Fhemig) informou, por meio de nota, que o
laudo que vai comprovar a causa da morte sairá em até 45 dias.” (Acesso:
http://www.otempo.com.br/cidades/hospitais-de-belo-horizonte-t
%C3%AAm-d%C3%A9ficit-de-825-leitos-1.337387)

São também bastante reveladores os relatos do dia a dia dos

agentes da saúde, que sentem na prática o efeito do descaso dos governantes com

relação à saúde pública (DOC inicial 25):

“Plantão  horrível,  terrível,  desumano,  desesperador.   A  insalubridade
desses corredores lotados nos reporta à Idade Média. Os atendimentos são
inesgotáveis, mas nós seres chegamos 'quase humanos' ao esgotamento total
das forças  física  e  mental.  O pescoço e  as  costas  endureceram de  tanto
tentar olhar sobre os ombros para ver as mães que ficam às nossas costas.
Água? Pra quê? Médico não precisa beber água. Será que um bebedouro é
tão  caro  assim para  a  FHEMIG?”  (Relato  de  uma  médica  do  Hospital
Infantil João Paulo II em 19/04/2008, fl. 207-v do anexo I).
“Faltam médicos, enfermeiras, auxiliares administrativos.  Hoje assistimos
crianças 'ABANDONADAS' nas enfermarias. (…) A cada dia assistimos a
saída de profissionais, muitos concursados e efetivos em busca de melhores
condições de trabalho e remuneração, sem falar na falta de motivação que
vai tomando conta de todos que ficam. Materiais danificados, torneiras que
vazam,  luzes  que  não  se  acendem,  ventiladores  queimados,  impressos
espalhados, paredes sem pintura, pátio imundo, etc, etc, se fazem presentes
no nosso dia a dia. E a cada dia se torce para que ele se acabe o mais
rápido  possível,  transferindo-se  para  o  amanhã  agruras  vividas. Triste,
muito triste nossa realidade. (…) Estou me sentindo um órfão nesse labirinto
em que fomos colocados. Sem luz no fim do túnel, sem encontrar uma saída,
sem auxílio para encontrá-la, esperando quem sabe 'a morte com a boca
escancarada  cheia  de  dentes'.    Fica  a  pergunta:  -  O  que  será  de
nós??????????” (Relatório de uma equipe médica do Hospital Infantil João
Paulo II em 19.02.2010, fls. 242-v e 243 do anexo I).
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As perdas ocorridas ao longo dos anos de distorções nos

cálculos do Estado de Minas Gerais para a destinação de recursos à saúde são

irrecuperáveis, pois os sofrimentos dos que dependeram de um sistema sucateado

não podem ser desfeitas.  Mas deve-se evitar que situações como as retratadas

acima  se  perpetuem.  Essa  mudança  deve  se  iniciar  com a  recomposição  do

dinheiro  que  desfalcou  no  passado  o  Sistema  Único  de  Saúde,  revertendo-o

finalmente em benefício de tal sistema. A partir disso, mantendo-se os aportes em

ao menos 12% anuais para as ASPS, poder-se-á caminhar efetivamente rumo a

um atendimento de saúde digno e eficaz assegurado a todos os cidadãos.

Tudo isso reflete, de forma clara, a necessidade de correção

das  irregularidades  descritas  ao longo desta ação,  aplicando-se nos  exercícios

seguintes os valores que o ente federativo deixou de aplicar nos anos anteriores.

O Ministério Público Federal não pretende que o Estado de

Minas  Gerais  sofra  as  consequências  do contingenciamento do total  do valor

apurado aplicado ao largo da lei,  pelo que o presente  recurso não abrange o

indeferimento do pedido “a”, do item 247.2, da inicial. No entanto, o deferimento

do pedido alternativo veiculado na alínea “b” mantém-se premente, sendo menos

gravoso, mas também necessário à responsabilização do Estado de Minas Gerais

pelas condutas irregulares que praticou.

Nesse sentido, a realização de estudos técnicos contábeis e

econômicos  para  que,  eventualmente,  seja  identificado  valor  médio  a  ser

acrescido às receitas constitucionalmente vinculadas à área da saúde não põe em
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ameaça a higidez financeiro-orçamentária do Estado de Minas Gerais.

Ao contrário, o estudo pleiteado pelo MPF poderá ensejar a

demonstração acerca eventual complementação de aporte financeiro, dentro das

possibilidades  e  particularidades  consideradas  pelo  próprio  Estado  de  Minas

Gerais, quanto ao investimento nas ações de saúde.

Tal  complementação  teria  por  escopo  a  tutela  do

atendimento  às  diretrizes  constitucionais  nos  exercícios  orçamentários

compreendidos entre os anos de 2002 e 2013, de maneira a promover o respeito

aos comandos constitucionais outrora ignorados pelo Estado de Minas Gerais.

Veja-se que, nos termos da petição inicial da presente ação

civil pública, o Ministério Público Federal postulou, na fase de antecipação de

tutela:

que  o  Estado  seja    condenado  a  apresentar,  no  prazo
MÁXIMO  de  6  (seis)  meses,  estudos  técnicos  contábeis  e
econômicos  que  demonstrem  qual  o  valor  percentual
necessário e possível a ser acrescido à percentagem relativa
ao mínimo constitucional  (EC n.º  29/00),  de  cada um dos
próximos anos, até que seja sanada sua dívida.

Os  recursos  poderão  ser  transferidos  a  conta  bancária
especificada  por  esse  d.  Juízo,  e,  ulteriormente,  destinados,
mediante depósito direto à conta corrente vinculada ao Fundo de
Saúde (arts. 14 e 16, da Lei Complementar n.º 141 do ano de
2012), assim, que estas forem criadas,   para o financiamento de
ações e serviços públicos de saúde, nos termos do art. 26, §1.º,
da Lei Complementar 141/12.
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Inocorrente, outrossim, a hipótese aventada pelo Estado de

Minas Gerais e endossada pelo MM. Juízo da ocorrência do periculum in mora

inverso.

Decerto que eventual acréscimo no aporte financeiro dos

investimentos legais na área de saúde – para o cumprimento retroativo e presente

do  regramento  constitucional  –  somente  seria  viabilizado  resguardando-se  a

solvabilidade das finanças públicas estaduais.

Por todas as razões expostas, merece reforma a decisão do

M. Juízo a quo neste ponto.

4. PEDIDOS

Em vista de todo o exposto,  requer o Ministério Público

Federal:

a)  seja  concedido  efeito  ativo  ao  presente  recurso  (art.

1.019,  inciso  I,  Código  de  Processo  Civil),  deferindo,  o

Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator,  in limine

litis, a pretensão recursal, de modo a determinar ao Estado

de Minas Gerais  que apresente, no prazo máximo de 6

(seis) meses, de estudos técnicos contábeis e econômicos

que demonstrem qual  o valor percentual  necessário e
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possível  a  ser  acrescido  ao  percentual  relativo  ao

mínimo  constitucional  (EC  n.º  29/00),  anualmente,

durante  os  próximos  anos,  até  que  seja  sanada  sua

dívida;

b)  os recursos correspondentes ao percentual apurado

no estudo objeto do item a, supra, sejam transferidos a

uma conta bancária indicada por essa Corte Regional e

ulteriormente  destinados,  mediante  depósito  direto,  a

conta corrente vinculada ao Fundo de Saúde (arts. 14 e

16, da Lei Complementar n.º 141 do ano de 2012), assim,

que  as  mesmas  sejam  criadas,  para  o  financiamento  de

ações e serviços públicos de saúde, nos termos do art. 26,

§1.º, da Lei Complementar 141/12;

c) a intimação do Agravado, para que responda ao presente

recurso no prazo de 15 (quinze) dias,  nos termos do art.

1.019, inciso II, do Código de Processo Civil;

d)  ao  final,  que  se  dê  provimento  ao  presente  agravo,

confirmando-se a antecipação liminar da tutela provisória,

em sede recursal, postuladas nos itens a e b.

Belo Horizonte, 07 de abril de 2016.

Edmundo Antonio Dias Netto Junior
Procurador da República
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