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EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. 
PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, 
PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, EM FACE DO ENTE FEDERATIVO, 
EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE DESTINAÇÃO DAS RECEITAS 
DE IMPOSTOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ANOS DE 2006 E 2007, ORDENADO PELA 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000. PRETENSA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE (ARTS. 1º E 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 
E 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO ÓRGÃO 
JULGADOR, NO PROCESSO DE ORIGEM. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE TESES 
SUFICIENTEMENTE RECHAÇADAS. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO 
RECURSAL (TJPR, AR Nº 1616561-8, REL. DES. SHIROSHI YENDO, SEÇÃO CÍVEL, J. 14/9/2018; TJPR, 
AR Nº 984897-1, REL. DES. JOÃO ANTÔNIO DE MARCHI, 6ª C. CÍVEL EM COMPOSIÇÃO INTEGRAL, 
J. 29/3/2016). ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 23, INCISO II, 24, INCISO XII E 198, INCISO I E 
PARÁGRAFO 3º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR 
PARA DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE COMPUTÁVEIS NO PERCENTUAL MÍNIMO 
OBRIGATÓRIO. ATOS NORMATIVOS EXPEDIDOS PELA UNIÃO QUE RETIRARAM FUNDAMENTO 
DE VALIDADE DIRETAMENTE DA CONSTITUIÇÃO. DELIMITAÇÃO DE CRITÉRIOS QUE NÃO SE 
CONFUNDE COM IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR ATO DE HIERARQUIA INFERIOR. TEMA, UMA 
VEZ MAIS, DEVIDAMENTE ENFRENTADO PELO ÓRGÃO JULGADOR, NO PROCESSO DE ORIGEM. 
MERO INCONFORMISMO. PRETENSA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, 5º, 49, INCISO IX E 71, INCISO I, 
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFESA DA PREVALÊNCIA DOS PARECERES DE APROVAÇÃO 
DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS EM RELAÇÃO AOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA DO 
DENASUS. DECISÃO DE PISO QUE FUNDAMENTOU SUFICIENTEMENTE A PREVALÊNCIA DOS 
RELATÓRIOS DE AUDITORIA, OS QUAIS CONTÊM ANÁLISE PORMENORIZADA DAS DESPESAS 
COM SAÚDE, LEVANDO-SE EM CONTA OS NORMATIVOS CLASSIFICADORES ENTÃO EM VIGÊNCIA. 
ÂMBITO DE COGNIÇÃO MAIS AMPLO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL A TORNAR 
OBRIGATÓRIA A OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS DE INVESTIMENTO EM SAÚDE 
RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF, RE Nº 858075, REL. MIN. MARCO 
AURÉLIO, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, J. 17/5/2021). 
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 394, 395 E 396, DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DE JUROS 
MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. TEMA NÃO DEBATIDO NO PROCESSO DE 
ORIGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO INOPORTUNA (STF, AR Nº 1811, REL. MIN. 
LUIZ FUX, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. DIAS TOFFOLI, TRIBUNAL PLENO, J. 3/4/2014; STF, AR Nº 1752 
AGR, REL. MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, TRIBUNAL PLENO, J. 7/4/2005). APLICAÇÃO DE REGIME 
DE TRANSIÇÃO. ARTS. 20 A 24, DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO 
(LINDB). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO INOPORTUNA. TEMA QUE DEVE SER 
ARGUIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NO PROCESSO DE PISO, CONFORME 
ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 858075. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO 
RESCISÓRIA. 
 



 
 

Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos 
Núcleo Cível 

 

2 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR, 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ vem, nos autos epigrafados, com fundamento 

nos artigos 335, 336 e 970, todos do Código de Processo Civil, apresentar CONTESTAÇÃO. 

 

1. Relatório: 

 

Cuida-se de ação rescisória proposta pelo ESTADO DO PARANÁ, via da qual postula a rescisão de 

julgamento proferido pela Egrégia 5a Câmara Cível desse Tribunal, nos autos de apelação cível e remessa 

necessária nº 0008367-68.2009.8.16.0004, originários da 2a Vara da Fazenda Pública do Foro Central da 

Comarca da Região Metropolitana de Curitiba. 

O autor narra que: 

a) o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ ajuizou ações civis públicas, questionando a 

composição do percentual de investimentos em ações e serviços de saúde, designadamente 

após a edição da Emenda Constitucional nº 29/2000, que impôs o emprego de 12% das 

receitas de impostos para essa finalidade; 

b) as ações relativas a exercícios financeiros compreendidos entre 2000 e 2012, que foram 

julgadas procedentes, resultaram em condenações a pagar, ao Fundo Estadual de Saúde, valor 

global superior a 11 bilhões; 

c) o acórdão impugnado está compreendido nesse grupo de processos, pois declarou que o 

ESTADO DO PARANÁ incluiu, no cálculo de orçamento da saúde, despesas que não se 

enquadram na categoria (o que havia sido constatado em auditoria do DENASUS), impondo-

lhe a obrigação de pagar a quantia de R$ 2.962.686.298,13, até a data de 30 de janeiro de 

2022, sob pena de sequestro de verbas públicas; 

d) o acórdão considerou que o percentual orçamentário de 12% era exigível desde a edição da 

EC 29/2000, pois o art. 77 do ADCT seria norma de eficácia plena e que, antes da vigência da 

Lei Complementar nº 141/2012, a parametrização dos gastos componentes desse índice era 

procedida pela Portaria nº 2.047/2002 do Ministério da Saúde e pela Resolução nº 322/2003 

do Conselho Nacional de Saúde. 
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Após historiar a demanda matriz, sustenta que a decisão rescindenda teria violado normas 

jurídicas, circunstância que autoriza a rescisão do julgamento por se enquadrar no inciso V, do art. 966, do 

Código de Processo Civil. 

Nesse sentido, defende que a condenação tem potencial para colapsar as contas públicas, vindo 

de encontro aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (CR, arts. 1º e 5º; CPC, art. 8º). Insiste 

que as condenações já transitadas em julgado superam R$ 11 bilhões de reais, havendo expectativa de 

superarem R$ 14,5 bilhões, caso ocorra juízo de retratação nas decisões alusivas aos exercícios de 2003 e 

2010, o que se vislumbra diante do julgado do Tema 818, de Repercussão Geral. Acresce que o orçamento 

de 2022 já apresenta déficit de R$ 3,6 bilhões, não havendo margens para remanejamento para 

pagamento da condenação sem que se prejudiquem outras obrigações constitucionais. 

Segue afirmando que a decisão reprochada violou os arts. 23, inciso II, 24, inciso XII e 198, inciso 

I e parágrafo 3º, da Constituição da República, porque, enquanto não editada a Lei Complementar nº 

141/2012, o Estado teria competência legislativa plena para discriminar quais seriam as despesas 

computáveis no orçamento das ações e serviços de saúde, o que afastaria a incidência da Portaria nº 

2.047/2002/MS e da Resolução nº 322/2003/CNS. Sublinha que o caso era de reserva de lei complementar, 

insuscetível de atendimento por outras espécies normativas.  

Argumenta que o acórdão descumpriu os arts. 1º, 5º, 49, inciso IX e 71, inciso I, da Constituição 

da República, pois a competência para julgamento das contas de governo é da Assembleia Legislativa, após 

a emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas. Sustenta que o parecer prévio da Corte de Contas, 

quando chancelado pela Assembleia Legislativa, torna-se um ato de autoridade, o qual exige pesado ônus 

argumentativo para ser superado, sobrepondo-se aos relatórios do DENASUS. Sustenta que a prevalência 

dos resultados de fiscalização do Tribunal de Contas encontra amparo em precedentes do Supremo 

Tribunal Federal (Ação Cível Originária nº 1154) e desse Tribunal de Justiça (Apelação Cível e Reexame 

Necessário nº 766317-6).  

Advoga que a decisão violou os arts. 394, 395 e 396, do Código Civil, pois a imposição de juros de 

mora seria indevida, haja vista que não houve uso de capital alheio a ser remunerado. Adiciona que não 

se trata de dívida pecuniária, mas de condenação à realocação de recursos e que o caso não se equipara 

a ilícito civil, especialmente porque a administração executou a lei orçamentária então vigente e se 

orientou por precedente da Corte.  

Postula a remoção da coisa julgada e novo julgamento da causa, para se declarar que, em 2006 e 

2007, houve aplicação, em serviços e ações de saúde, do percentual mínimo exigido pela Constituição. 

Subsidiariamente e, com fundamento nos arts. 20 a 24, da LINDB, pretende que seja estabelecido regime 
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de transição, modulando-se os efeitos da condenação para dela se excluírem gastos com programas que 

geraram benefícios indiretos à saúde da população (saneamento, leite das crianças, SAS e Hospital da PM), 

para além de se estabelecerem prazos para o planejamento do pagamento e para sua execução e se 

disciplinar a compensação com excedentes orçamentários ocorridos em exercícios posteriores.  

Pediu a concessão de liminar, para se suspender o cumprimento da decisão atacada, assim como 

a designação de audiência de conciliação, em razão da elevada relevância do tema debatido (mov. 1.1). 

A antecipação de tutela foi deferida para se suspender a eficácia do acórdão impugnado. Ordenou-

se, ainda, a citação do Ministério Público e sua manifestação acerca da possibilidade de realização de 

audiência de conciliação (mov. 10.1). 

É o relato do essencial. 

 

2. Fundamentação: 

 

A ação rescisória deve ser julgada improcedente porque, em resumo, o ESTADO DO PARANÁ utiliza 

a ação rescisória como sucedâneo recursal. 

O acórdão impugnado foi assim ementado: 

 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPASSE FINANCEIRO INFERIOR AO 
PERCENTUAL MÍNIMO AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. EXERCÍCIOS DE 2006 E 2007. EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº 29/2000. ARTIGO 77 DA ADCT. APLICAÇÃO IMEDIATA. OBSERVÂNCIA DA PORTARIA Nº 
2.047/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DA RESOLUÇÃO Nº 322/2003 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. 
INCLUSÃO DE GASTOS ALHEIOS A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA EFEITOS DE CÔMPUTO DO 
PERCENTUAL CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE 
SAÚDE. INOCORRÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PODER-DEVER DE OBSERVAR O 
CUMPRIMENTO DAS NORMAS EXISTENTES. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PLEITO 
SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 25 DA LC Nº 141/2012. RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO 
ESTADUAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO SEGUINTE EM QUE TRANSITAR EM JULGADO A PRESENTE DECISÃO. 
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. 
EM REMESSA NECESSÁRIA, ADEQUAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO LEADING CASE - RESP 
Nº 1.492.221. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA 

PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO.”1 
 

O autor alega, sem razão, que o julgamento violou manifestamente normas jurídicas. Eis as razões 

da improcedência da pretensão. 

 

 
1 TJPR, Apelação e Remessa Necessária nº 0008367-68.2009.8.16.0004, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, 5ª Câmara 
Cível, j. 11/9/2018. 
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2.1. Razoabilidade e proporcionalidade 

 

A primeira linha de argumentação desenvolvida na petição inicial converge para a pretensa 

violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assentados, segundo alegado na inicial, 

nos arts. 1º e 5º, da Constituição da República, e no art. 8º, do Código de Processo Civil. 

O que se afirma é que o cumprimento do acórdão acarretará o sacrifício de outras obrigações 

estatais, haja vista que o orçamento em execução já é insuficiente para fazer frente às despesas assumidas 

pelo Estado. 

Não se discutirá o caráter normativos dos princípios, tampouco sua raiz constitucional ou, mais 

claramente, o dispositivo cuja interpretação produz, como norma, a proporcionalidade ou a razoabilidade, 

aqui entendidos como intercambiáveis2.  

A questão nuclear para o deslinde deste tópico é outra: na realidade, o tema alusivo às limitações 

orçamentárias foi devidamente enfrentado na fundamentação do acórdão impugnado, daí decorrendo 

que o autor almeja a rediscussão de tese já superada. 

Com efeito, a discussão de fundo já foi travada na lide originária, onde foi enfrentada com a 

roupagem do “fato consumado”. Observe-se que o acórdão reproduz trecho da apelação então interposta 

pelo ESTADO DO PARANÁ, no qual se alega que a reposição daquilo que deveria ter sido investido em 

saúde importa a retirada de outras destinações: 

 

“Também descabida a tese de incidência da Teoria do Fato Consumado, sustentada sob o argumento de que 
“(...) Considerando o tempo passado, desde a realização das despesas até a prolação da sentença – quase 
dez anos - a reversão dos referidos valores, uma década depois, ao Fundo Estadual de Saúde, corrigidos e 
atualizados, seria providência lesiva e prejudicial ao orçamento do Poder Executivo, assim como a outras 
rubricas orçamentárias e respectivas despesas, como já exposto e levando-se em conta a expressividade dos 
valores. Tal lesão, inevitavelmente, atingirá a sociedade paranaense, mormente ante a retirada de recursos 
de diversas rubricas, inviabilizando inúmeras despesas atuais e/ou futuras (...)”. 

 

 
2  Observados os limites desta contestação, razoabilidade e proporcionalidade são usadas como equivalentes, 
malgrado se saiba que a primeira remonta ao Direito Americano, atrelada à análise do devido processo legal 
substancial, enquanto a segunda tem matriz germânica, com maior desenvolvimento e segmentação em 
subprincípios (idoneidade, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito). Aproveita-se, enfim, a proposição 
de Luís Roberto Barroso, ao assinalar que “um e outro abrigam os mesmos valores subjacentes: racionalidade, justiça, 
medida adequada, senso comum, rejeição aos atos arbitrários ou caprichosos. Por essa razão, razoabilidade e 
proporcionalidade são conceitos próximos o suficiente para serem intercambiáveis.” (BARROSO, Luís Roberto. Curso 
de Direito Constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 2 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 305). José Roberto Pimenta Oliveira sustenta, no mesmo sentido, a fungibilidade material 
entre razoabilidade e proporcionalidade (OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. Os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade no Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Editora Malheiros, 2006, p. 192). 
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A tese foi assim repelida pela r. decisão objurgada: 

 

“Como já dito, é dever do Estado aplicar o mínimo de 12% dos recursos em ações e serviços de saúde e, 
uma vez não tendo feito, deve recompor o Fundo de Saúde, sendo que tal recomposição não implica em 
afronta à razoabilidade ou à segurança jurídica, haja vista que, como é notório, os recursos de saúde sempre 
são insuficientes. 
Ainda que tenha havido a aplicação em outros programas que beneficiam de forma indireta a saúde 
(saneamento básico) ou uma determinada categoria (SAS), é necessária a recomposição do Fundo de Saúde, 
a fim de que seja observado o percentual mínimo de 12%, sem que haja subterfúgios e manipulação de 
rubricas. 
Ao contrário do alegado, não haverá o comprometimento de recursos de diversas rubricas ou a inviabilização 
de despesas atuais e/ou futuras, vez que o depósito que se visa trata-se de um dever legal do Estado que 
não foi cumprido no momento oportuno, bem como, não se está determinando o depósito imediato, o que 
permitirá ao apelante preparar-se para tal”. 

 

O acórdão, a rigor, limitou-se a conferir executoriedade ao comando do art. 77, inciso II e parágrafo 

4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, na medida em que declarou a insuficiência dos 

investimentos em ações e serviços de saúde nos exercícios de 2006 e 2007, impondo a condenação ao 

pagamento das diferenças. Não se cogita, aqui, de medida inidônea, desnecessária ou desproporcional 

em sentido estrito, haja vista que a recomposição do Fundo Estadual de Saúde se mostra imprescindível 

para fazer frente a demandas reprimidas ao longo dos anos em que se identificou a aplicação de recursos 

aquém do piso constitucional.  

Reitera-se, pois, que o problema do impacto da decisão no rateio do todo orçamentário já foi 

superado, sendo certo que a decisão está alinhada ao que a Suprema Corte decidiu no tema 818, de 

Repercussão geral. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 858075, da relatoria do Min. Marco 

Aurélio, foi fixada a tese de que “é compatível com a Constituição Federal controle judicial a tornar 

obrigatória a observância, tendo em conta recursos orçamentários destinados à saúde, dos percentuais 

mínimos previstos no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, considerado período 

anterior à edição da Lei Complementar nº 141/2012”.3 

Ora, se o controle judicial é possível, é porque se pode declarar que o orçamento foi insuficiente; 

e se o Judiciário assim o fizer, obviamente deverá condenar a pessoa federativa à respectiva 

complementação, pois não haveria utilidade alguma (rectius, interesse processual) em se declarar o 

inadimplemento da obrigação constitucional sem que disso derivasse qualquer consequência; por 

conseguinte, a complementação deverá se fazer nos exercícios seguintes, mediante remanejamentos que 

se façam necessários para atendimento do mínimo essencial.  

 
3
 STF, RE nº 858075, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/5/2021. 
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O breve escorço é bastante para se verificar que a douta 5ª Câmara Cível não adotou interpretação 

desarrazoada. 

Na realidade, o autor pretende rediscutir teses suficientemente rechaçadas pela decisão 

impugnada, o que não autoriza a procedência do pleito rescisório, consoante decidido nos seguintes 

precedentes desse Egrégio Tribunal: 

 

“AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO. COMISSÃO DE 
CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. PRELIMINARES DE CONTESTAÇÃO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. 
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. TESE AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBLIDADE 
JURÍDICA DO PEDIDO. OCORRÊNCIA. HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966 DO 
CPC. VIOLAÇÃO A MANIFESTA DISPOSIÇÃO DE LEI. OFENSA QUE PRECISA SER EXPRESSA E LITERAL. MERO 
INCONFORMISMO QUANTO AO CONTEÚDO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA 
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS DO FEITO ORIGINÁRIO. NÃO 
CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 
SUCUMBÊNCIA. PARTE VENCIDA QUE DEVE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE 

ADVOGADO. ART.85, CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO”4
. 

 
“AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DO 
TRABALHO. APELAÇÃO. ACÓRDÃO. PROVIMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO COM COEFICIENTE DE 
CÁLCULO DO BENEFÍCIO FIXADO EM 50% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO DO SEGURADO. LEI Nº 9.032/95. 
ACIDENTE OCORRIDO ANTES DE SUA VIGÊNCIA. APLICABILIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. ALEGAÇÃO DE 
VIOLAÇÃO LITERAL AOS ARTIGOS 5º, INCISO XXXVI, E 195, § 5º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO 
ARTIGO 86, DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91 (CPC/1973, ART. 485, V). VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. 
APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF. CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL PACIFICADA EM REPERCUSÃO 
GERAL NO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE Nº 613.033/SP) APÓS O JULGAMENTO RETRATADO 
NO ACÓRDÃO. TESE QUE VISA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PARA APLICAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO MAIS 
FAVORÁVEL À PRETENSÃO E QUE NÃO FOI ADOTADA NA DECISÃO RESCINDENDA. INVIABILIDADE. 
UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VALOR DO 
DEPÓSITO INICIAL REVERTIDO A FAVOR DO RÉU (CPC/1973, ARTS. 488, II, E 494, 2ª PARTE). AÇÃO 

RESCISÓRIA CONHECIDA E PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE”5. 
 

Por tais razões, compreende-se que a decisão reprochada não violou norma jurídica, mas lhe 

conferiu interpretação adequada. Nesse cenário, resta desacreditada a tese de violação manifesta aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que o acórdão impugnado adotou 

interpretação consentânea com precedente vinculante oriundo do Supremo Tribunal Federal. A existência 

de decisões em sentido contrário não autoriza a procedência da ação rescisória, consoante preconiza a 

Súmula nº 343, do Supremo Tribunal Federal: 

 

 
4 TJPR, AR nº 1616561-8, Rel. Des. Shiroshi Yendo, Seção Cível, j. 14/9/2018 - destacado. 
5  TJPR, AR nº 984897-1, Rel. Des. João Antônio De Marchi, 6ª C. Cível em Composição Integral, j. 29/3/2016 - 
destacado. 
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“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver 
baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 

 

É verdade que algum diferimento se mostra plausível, pois realmente o cumprimento imediato e 

integral do acórdão representaria o acréscimo de despesa de quase R$ 3 bilhões de reais, a um orçamento 

que já possui defasagem de R$ 3,6 bilhões. Mas o ambiente adequado para essa controvérsia é o próprio 

cumprimento da sentença, não a ação rescisória, conforme se exporá adiante, na abordagem da 

repercussão da LINDB. 

 

2.2. Reserva de lei complementar 

 

O segundo tópico levantado pelo ESTADO DO PARANÁ se refere à pretensa violação aos arts. 23, 

inciso II, 24, inciso XII e 198, inciso I e parágrafo 3o, todos da Constituição da República. Em suma, afirma-

se que o último dispositivo preconiza a competência da União para editar lei complementar dispondo 

sobre fiscalização, avaliação e controle das despesas de saúde nas esferas federal, estadual, distrital e 

municipal. Referida lei somente foi editada em 2012 (Lei Complementar nº 141/2012), de forma que, antes 

disso, os Estados teriam competência plena para legislar sobre saúde e definir as espécies de despesas 

englobadas por esse gênero. Logo, a violação às normas constitucionais decorreria de o acórdão ter se 

valido dos parâmetros catalogados pela Portaria nº 2.047/2002, do Ministério da Saúde, e pela Resolução 

nº 322/2003, do Conselho Nacional de Saúde, para declarar a inadimplência estatal. 

Vez outra, improcede a tese do autor. 

Ao enfrentar a questão, o acórdão impugnado restou assim fundamentado: 

 

“Quanto às rubricas orçamentárias que poderiam ser computadas como despesas destinadas ao custeio de 
ações e serviços públicos de saúde, ainda que inexistente Lei Complementar, escorreita a observância da 
Portaria nº 2047/2002 GM, editada pelo Ministério da Saúde, da Resolução nº 322/2003, do Conselho 
Nacional de Saúde, as quais encontram-se baseadas nas Leis Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90. 
Referidos atos normativos foram expedidos com fundamento na competência prevista nos artigos 23, inciso 
II e 24, inciso XII, da Constituição Federal. 
A União, na qualidade de gestora do Sistema Único de Saúde, tem o poder-dever de expedir normas gerais 
vinculativas aos demais entes da federação. 
Logo, a Resolução nº 322/2003 do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe quais as despesas devem ser 
consideradas como gastos orçamentários em ações e serviços públicos de saúde, bem como a sua aplicação 
pelo Conselho Estadual de Saúde, encontra amparo legal. 
Dessa forma, ainda que à época dos exercícios impugnados inexistisse lei complementar, existiam normas 
infralegais (Portaria nº 2047/2002 GM, editada pelo Ministério da Saúde e Resolução nº 322/2003, do 
Conselho Nacional de Saúde) que indicavam as despesas que poderiam ser computadas para efeitos do 
percentual mínimo a ser investido, não se podendo falar em prevalência das leis orçamentárias estaduais 
que dispunham sobre o tema.” 
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É verdade que a Lei Complementar nº 141 é datada de 13 de janeiro de 2012. No entanto, o 

retardo na concepção desse ato normativo não significa que a União estivesse desincumbida da 

fiscalização, avaliação e controle das despesas executadas pelas demais unidades federativas, o que 

confere juridicidade aos atos normativos provindos do Poder Executivo Central, legitimando, portanto, a 

decisão vergastada. Explica-se. 

O sistema único de saúde foi arquitetado pelo constituinte como uma rede de ações e serviços 

regionalizada e hierarquizada, financiada por recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios (CR, art. 198, caput e parágrafo 1o). A unidade orgânica do sistema importa na adoção de 

mecanismos multilaterais de colaboração entre as pessoas federativas, sob a supervisão da União, 

constituindo-se em manifestação do federalismo de cooperação preconizado pela ordem constitucional. 

Sendo único, o sistema de saúde é refratário a iniciativas isoladas dos entes que o compõem, que possam 

debilitá-lo ou gerar desequilíbrio entre as partes associadas. Dito de outro modo, desde que existe, o SUS 

supõe uniformidade nacional em temas que suplantem os interesses regionais ou locais, a fim de que cada 

Estado e Município – e o Distrito Federal – participem de seu financiamento de maneira proporcional às 

suas possibilidades e às necessidades de suas populações.  

É por isso que eram válidos tanto a Portaria nº 2.047/2002, do Ministério da Saúde, quanto a 

Resolução nº 322/2003, do Conselho Nacional de Saúde, na medida em que se tratava de diplomas 

normativos que retiraram fundamento de validade diretamente da Constituição. A entender-se o oposto, 

restaria comprometida a eficácia da norma extraída do art. 77, inciso II e parágrafo 4o, do ADCT, haja vista 

que cada unidade da federação teria a potestade de definir o que é ou o que não é serviço de saúde, 

vicissitude que criaria fissuras no sistema de financiamento do SUS. 

A circunstância de se cuidar de atos emanados do Poder Executivo, sem a submissão ao 

Parlamento, não torna a Portaria do Ministério da Saúde e a Resolução do Conselho Nacional de Saúde 

inválidos. Conforme leciona o eminente professor Celso Antônio Bandeira de Mello, “pode-se dizer que a 

finalidade da competência regulamentar é a de produzir normas requeridas para a execução das leis 

quando estas demandem uma atuação administrativa a ser desenvolvida dentro de um espaço de 

liberdade exigente de regulação ulterior, a bem de uma aplicação uniforme da lei, isto é, respeitosa do 

princípio da igualdade a todos os administrados. Sua natureza é um dever jurídico: o de proceder a uma 

delimitação administrativa interna da esfera de discricionariedade que da lei resultava para a 

Administração, em vista de assegurar o referido princípio da igualdade, mediante imposição de um 
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comportamento uniforme perante situações iguais.”6 

Assim, à míngua da lei complementar reivindicada pela Constituição, a União editou atos que 

contemplaram elementos uniformes na classificação de serviços e ações de saúde, a fim de se desincumbir 

do ônus de fiscalização da correção orçamentária dos demais componentes do SUS. Não se cuidou, assim, 

da imposição de obrigações por ato de hierarquia inferior, mas tão somente de delimitação necessária 

para que os entes federados seguissem os mesmos eixos. 

A doutrina moderna tem nominado essa espécie de ato como regulamentos independentes, como 

se colhe do magistério de Gustavo Binenbojm: 

 

“O fundamento de tal poder regulamentar autônomo ou independente é a norma constitucional que atribui 
diretamente à Administração o encargo de preservar ou promover determinado estado de coisas; 
cumprindo-lhe atuar em tal desiderato, está a Administração implicitamente autorizada pela Lei Maior a 

editar os atos normativos necessários ao alcance do fim.”7 
 

Portanto, pode-se afirmar que as normas constitucionais invocadas pelo autor não foram 

desrespeitadas, porque estabeleceram não uma reserva, mas a primazia da lei complementar. E, enquanto 

não editada, os órgãos administrativos encarregados do monitoramento do SUS editaram regulamentos 

setoriais que interinamente balizaram o sistema, reduzindo a discricionariedade na conceituação de ações 

e serviços de saúde, que naturalmente encerram conceitos jurídicos indeterminados.  

 

2.3. Prevalência dos pareceres de aprovação de contas do Tribunal de Contas 

 

O autor argumenta, ademais, que a decisão de piso descumpriu os arts. 1º, 5º, 49, inciso IX e 71, 

inciso I, da Constituição da República, pois a competência para julgamento das contas de governo é da 

Assembleia Legislativa, após a emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas. Defende que, a despeito 

da efetiva fiscalização, pelo Tribunal de Contas, do cumprimento da aplicação do percentual mínimo das 

receitas de impostos em ações e serviços de saúde, relativamente aos exercícios objeto da ação civil 

pública, com pareceres favoráveis, o acórdão rescindendo os desconsiderou, ao fundamento de que o 

órgão de controle teria se limitado a fiscalizar apenas o percentual, sem discriminar em quais atividades 

estatais esses valores foram efetivamente aplicados. Sustenta que a prevalência dos resultados de 

 
6 Curso de Direito Administrativo. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 209. 
7 Uma teoria do Direito Administrativo. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008, p. 171. 
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fiscalização do Tribunal de Contas encontra amparo em precedentes do Supremo Tribunal Federal (Ação 

Cível Originária nº 1154) e desse Tribunal de Justiça (Apelação Cível e Reexame Necessário nº 766317-6). 

Também não merece acolhimento essa tese do autor. 

O argumento foi devidamente enfrentado no acórdão da 5ª Câmara Cível, nos seguintes termos: 

 

“Registre-se que ainda que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná tenha aprovado as contas prestadas 
pelo ente estatal relativa ao exercício financeiro de 2006 (seq. 1.1 – p. 108/109), limitou-se a fiscalizar 
apenas o percentual mínimo que a Emenda Constitucional nº 29/2000 determina aplicar em ações e 
serviços de saúde, sem discriminar em quais atividades estatais esses valores foram efetivamente aplicados. 
(...) 
Entretanto, conforme constatado pela auditoria realizada pelo DENASUS, na qual foram analisadas 
específica e detalhadamente as ações e serviços em que o apelante efetivamente aplicou os recursos, 
conclui-se que não houve o investimento de 12% (doze por cento) exclusivamente em saúde.” 
 

Resumidamente, a Portaria nº 2.047/2002/MS e a Resolução nº 322/2003/CNS, com validade e 

eficácia no ordenamento jurídico até a edição da Lei Complementar nº 141/2021, em vista das obrigações 

impostas aos entes federados com a promulgação da Emenda Constitucional nº 29/2000, visaram à 

delimitação das ações e serviços públicos de saúde que poderiam ser computados - e os que não poderiam 

- para fins de cumprimento do percentual mínimo de aplicação de receitas públicas advindas de impostos 

nessa área. E, segundo os referidos normativos, não poderiam integrar validamente esse percentual 

despesas que não atendessem ao princípio da universalidade, sob pena de desnaturação do dever 

constitucional. 

Nesse contexto, as auditorias realizadas pelo DENASUS, relativamente aos exercícios financeiros 

de 2006 e 2007, atestaram, considerando-se os parâmetros da Portaria nº 2.047/2002/MS e da Resolução 

nº 322/2003/CNS, que os percentuais aplicados pelo Estado do Paraná em ações e serviços públicos de 

saúde foram de 8,38% e 7,28%, respectivamente (mov. 1.2 dos autos nº 0008367-68.2009.8.16.0004 - fls. 

2-39 e 54-108), aquém dos 12% mínimos. É dizer, para cumprimento do percentual mínimo constitucional, 

o ente incluiu no grupo despesas não computáveis, referentes a “recursos da cota parte do ouro”, 

“FUNDEF”, “despesas com saneamento” e “despesas com clientela fechada”, o que se extraiu do exame 

pormenorizado promovido pelo DENASUS e não foi objeto de verificação pelo Tribunal de Contas. 

A respeito desses percentuais constatados, o Desembargador Relator assim se pronunciou, 

ressaltando que, em que pese as despesas com funcionalismo público e com o saneamento básico “de 

uma forma indireta propiciem benefícios para a saúde, não possuem o caráter da universalidade que regra 

toda a normatização da saúde pública”: 
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“Na hipótese em testilha, foram incluídos no cômputo do percentual de 12%, despesas referentes a 
“recursos da cota parte do ouro”, “FUNDEF”, “despesas com saneamento” e “despesas com clientela 
fechada”, ou seja, foram incluídas despesas que não se enquadram no conceito de ações e serviços públicos 
de saúde. 
De fato, para viabilizar o alcance da EC nº 29/2000, deve-se dar uma interpretação restritiva a respeito de 
“ações e serviços de saúde”, sob pena de se inviabilizar a adequada gestão e planejamento do sistema de 
saúde. 
Ainda que despesas com o funcionalismo público e com o saneamento básico (a título exemplificativo) de 
uma forma indireta propiciem benefícios para a saúde, não possuem o caráter da universalidade que regra 
toda a normatização da saúde pública, não podendo ser consideradas como despesas a serem computadas 
como ações e serviços de saúde.” 

 

Os pareceres prévios de aprovação de contas do Tribunal de Contas, conforme apontado pelo 

julgador, limitaram-se “a fiscalizar apenas o percentual mínimo que a Emenda Constitucional nº 29/2000 

determina aplicar em ações e serviços de saúde, sem discriminar em quais atividades estatais esses valores 

foram efetivamente aplicados”. 

Fato é que a decisão impugnada suficientemente fundamentou o porquê da prevalência dos 

relatórios de auditoria do DENASUS em relação aos pareceres do Tribunal de Contas: naqueles, ao 

contrário destes, “foram analisadas específica e detalhadamente as ações e serviços em que o apelante [o 

ESTADO DO PARANÁ] efetivamente aplicou os recursos”, excluindo-se as despesas que não se 

enquadravam no critério de universalidade, decorrendo daí as divergências a menor que basearam a 

condenação. 

No caso presente, evidencia-se que o âmbito de cognição das decisões proferidas nos autos da 

ação civil pública de origem foi muito mais amplo do que o verificado naquelas emanadas pelo Tribunal 

de Contas - no processo judicial, os documentos que o instruíram continham exame detalhado das 

despesas com saúde, diferentemente da verificação superficial na esfera administrativa. E, ainda que 

houvesse estrita aderência, não se pode olvidar que as instâncias controladora e judicial são 

independentes, sendo certo que a independência do Poder Judiciário lhe garante a possibilidade de 

decidir de maneira distinta do Tribunal de Contas. É o que decidiu a 5ª Câmara Cível desse egrégio Tribunal 

de Justiça: 

 

“1) DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ORÇAMENTO ESTADUAL. SAÚDE 
PÚBLICA. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000. APLICAÇÃO 
IMEDIATA. CRITÉRIOS DA RESOLUÇÃO Nº 322/2003 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. CONSONÂNCIA 
COM LEI Nº 8.080/1990. VALIDADE. EXCLUSÃO DE GASTOS ALHEIOS A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
SAÚDE PARA A AFERIÇÃO DO PERCENTUAL CONSTITUCIONAL. [...] 2) DIREITO ADMINISTRATIVO E 
CONSTITUCIONAL. FALTA DE HOMOLOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 023/2003 DO CONSELHO ESTADUAL DE 
SAÚDE PELO SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE. IRRELEVÂNCIA. ARTIGO 77 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA E APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA LEI Nº 4.320/1964 E DA INDEPENDÊNCIA DO 
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PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTONOMIA DE PODERES, AO MÉRITO DO ATO 
ADMINISTRATIVO E AO REGIME DE PRECATÓRIOS. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ADMINISTRADO PELO 
ESTADO, POR MEIO DE ÓRGÃOS E AGENTES DO PODER EXECUTIVO. [...] c) A aprovação das contas pelo 
Tribunal de Contas do Estado não afasta o controle jurisdicional dos atos administrativos do ESTADO, 

sobretudo porque executada Lei Orçamentária foi irregularmente concebida. [...]”8 

 

A corroborar a tese, conforme pincelado no tópico 2.1, o Supremo Tribunal Federal, mais 

recentemente, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 858075, assentou, em sede de 

repercussão geral, que “é compatível com a Constituição Federal controle judicial a tornar obrigatória a 

observância, tendo em conta recursos orçamentários destinados à saúde, dos percentuais mínimos 

previstos no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, considerado período anterior 

à edição da Lei Complementar nº 141/2012”.9  

No voto condutor, o Relator designado para lavratura do acórdão, Min. Roberto Barroso, 

consignou: 

 

“No entanto, a fundamentação adotada no acórdão recorrido, ainda que correta, não conduz à 
impossibilidade de controle judicial do cumprimento dos percentuais mínimos de aplicação de recursos, 
previstos no art. 198, § 2º, II, da Constituição c/c art. 77, § 1º, do ADCT. A regra instituidora da sanção 
imputável ao ente federativo que descumpre o mínimo constitucional só sobreveio com a edição dos arts. 
25 e 26 da Lei Complementar 141/2012, mas a exigência de aplicação de um percentual mínimo em ações 
e serviços públicos de saúde decorre diretamente da Constituição, desde a edição da Emenda Constitucional 
nº 29/2000. Com efeito, o art. 77, III e § 1º, do ADCT indica expressamente os percentuais mínimos a serem 
observados pelos Municípios desde o ano 2000, deixando claro o caráter autoaplicável da previsão, que 
deveria ser obedecida desde a sua promulgação. (...) 
Por outro lado, desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 29/2000 há norma autoaplicável que 
exige dos Municípios a aplicação de um percentual mínimo em ações e serviços de saúde. Desse modo, tal 
providência é passível de ser exigida do Município-réu pelo Poder Judiciário, com o emprego dos meios 
coercitivos típicos para cumprimento de decisões judiciais. (...)” 

 

Não remanescem dúvidas, portanto, quanto à legitimidade do acórdão reprochado. 

Por fim, em relação aos precedentes levantados (Ação Cível Originária nº 1154 e Apelação Cível e 

Reexame Necessário nº 766317-6), tem-se que o primeiro, do Supremo Tribunal Federal, tão somente 

valida a inclusão de informações e julgamentos oriundos do Tribunal de Contas para justificar diferenças 

do percentual constitucional aplicado na área da saúde, sem afirmar a prevalência desses dados sobre 

quaisquer outros; o segundo, desse Tribunal de Justiça, que veda o controle judicial da aplicação do 

percentual constitucional mínimo em ações e serviços de saúde, do ano de 2011, foi superado pelo mais 

 
8 TJPR, AC nº 897083-0, Rel. Des. Leonel Cunha, 5ª C. Cível, j. 24/4/2012 - destacado. 
9
 STF, RE nº 858075, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/5/2021. 
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recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado no Tema nº 818, acima transcrito, 

pelo que não deve ser considerado como ratio decidendi de eventual decisão favorável. 

 

2.4. Imposição de juros moratórios ao valor da condenação 

 

O autor advoga que a decisão impugnada violou os arts. 394, 395 e 396, do Código Civil, pois a 

imposição de juros de mora à condenação seria indevida, haja vista que não houve uso de capital alheio a 

ser remunerado. Adiciona que não se trata de dívida pecuniária, mas de condenação à realocação de 

recursos e que o caso não se equipara a ilícito civil, especialmente porque a administração executou a lei 

orçamentária então vigente e se orientou por precedente da Corte. 

O tema trazido a debate neste momento, entretanto, não chegou a ser objeto de discussão na 

ação civil pública de origem. Assim, a tese de não incidência de juros moratórios e seus fundamentos 

normativos foram apresentados somente nesta ação rescisória, o que não é processualmente adequado. 

Nesse sentido, chamam-se à colação dois julgados do Supremo Tribunal Federal: 

 

“Ação rescisória. Decisão rescindenda que não se pronuncia sobre norma tida por violada. 

Inadmissibilidade. Mérito. Direito das sucessões. Filho adotivo. Pretendida habilitação na qualidade de 
herdeiro do de cujus. Abertura da sucessão antes do advento da Constituição Federal de 1988. 
Inaplicabilidade do art. 227, § 6º, da Constituição. 1. Inviável a ação rescisória que se funda em violação 
literal de lei se a decisão rescindenda não se houver pronunciado sobre a norma legal tida por violada por 
falta de alegação oportuna. Precedente: AR nº 1.752/RJ-AgR, Plenário, Relator o Ministro Sepúlveda 
Pertence, DJ de 20/5/05. 2. A sucessão regula-se por lei vigente à data de sua abertura, não se aplicando a 
sucessões verificadas antes do seu advento a norma do art. 227, § 6º, da Carta de 1988. Precedente: RE nº 
163.167/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 8/9/95. 3. Não conhecimento da ação 

rescisória.”10 

 
“1. Ação rescisória: inadmissibilidade. Inviável a ação rescisória que se funda em violação literal de lei, se a 

decisão rescindenda não se pronunciou sobre a norma legal tida por violada por falta de alegação oportuna. 
2. Agravo regimental: necessidade de impugnação do fundamento da decisão agravada (RISTF, art. 317, § 

1º).”11 

 

Reitere-se que o pedido de afastamento dos juros moratórios deveria ter sido formulado no curso 

do processo de origem, para que então houvesse debate sobre o seu cabimento, viabilizando o 

contraditório substancial e oportuno sobre a questão. 

 
10

 STF, AR nº 1811, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 3/4/2014. 
11

 STF, AR nº 1752 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 7/4/2005. 
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A admissão de ação rescisória, sem que a norma em tese violada sequer fosse objeto de debate 

e apreciação judicial no processo matriz, possibilitaria subterfúgio para que a parte omissa na interposição 

de recurso especial ou extraordinário pudesse reabrir o debate. Com efeito, nos recursos extraordinários 

há a exigência explícita de prequestionamento, retratado no emprego da expressão causa decidida, nos 

artigos 102, inciso III, e 105, inciso III, ambos da Constituição da República. Assim, decisão omissa na 

apreciação de lei federal deve ser objeto de embargos de declaração (CPC, art. 1.022), e eventual 

insistência na omissão ensejaria o recurso especial, por negativa de vigência (CR, art. 105, inciso III, alínea 

“a”). 

Noutras palavras, o trânsito de ação rescisória com essa característica seria um prêmio ao 

sucumbente negligente, que, perdendo a oportunidade correta para discutir a controvérsia, contaria com 

remédio para a desconstituição do julgado. 

Indo adiante, a possibilidade de ação rescisória com essas características abre espaço para a 

estratégia de permanecer silente, tal qual as chamadas nulidades de algibeira, tipo de arguição 

reiteradamente rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por violar o princípio da 

boa-fé objetiva (REsp nº 756.885-RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 14/8/2007; 

AgRg no AREsp nº 266.182-RJ, Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 16/5/2013). 

O defeito possivelmente retira do requerente interesse processual, pela inadequação da via 

eleita, a motivar a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. 

 

2.5. Regime de transição para cumprimento da condenação 

 

Na hipótese de não acolhimento das teses defendidas, o autor, com fundamento nos arts. 20 a 24, 

da LINDB, pretende que seja estabelecido regime de transição, modulando-se os efeitos da condenação 

para dela se excluírem gastos com programas que geraram benefícios indiretos à saúde da população 

(saneamento, leite das crianças, SAS e Hospital da PM), para além de se estabelecerem prazos para o 

planejamento do pagamento e para sua execução e se disciplinar a compensação com excedentes 

orçamentários ocorridos em exercícios posteriores. 

 Esse tema também não foi objeto de debate no processo de origem, de modo que é mais uma 

vez inadequado, processualmente, inaugurá-lo na presente ação rescisória, que não se confunde com 

sucedâneo recursal. A fim de evitar repetições, faz-se remissão aos fundamentos jurídicos expostos no 

tópico anterior, aplicáveis, por extensão, ao presente. 
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A Lei Federal nº 13.655, que incluiu novos dispositivos na Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro (LINDB), entre os quais a sequência dos arts. 20 a 24, foi publicada em 25 de abril de 2018, data 

anterior àquela em que proferido o acórdão impugnado, 11 de setembro de 2018 (mov. 11.1 dos autos nº 

0008367-68.2009.8.16.0004). Evidente, portanto, que o tema poderia ter sido abordado no processo de 

piso, tempestivamente, sob o crivo do contraditório. 

Válido ressaltar, ainda, que a fixação de eventual regime de transição pode ser arguida e requerida 

pelo autor na fase de cumprimento de sentença, inclusive com vistas à compensação dos valores a que 

condenado com excedentes orçamentários de exercícios financeiros posteriores. O Relator do Recurso 

Extraordinário nº 858075
12

, no voto condutor, assegurou a viabilidade dessa alternativa: 

 

“Ressalvo que nada impede o Município-réu de demonstrar, durante a fase de cumprimento de sentença, 
que a diferença apurada entre o mínimo constitucional e o que foi efetivamente aplicado em saúde nos 
anos examinados nesta causa foi compensada em exercícios subsequentes, o que poderia reduzir ou mesmo 
extinguir o montante a ser incluído no orçamento dos exercícios futuros para aplicação em saúde como 
decorrência do comando judicial.” 

 

Em resumo, o pedido em referência não se enquadra em nenhuma das hipóteses de rescisão 

previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, e o ambiente adequado para a sua formulação é o 

processo de origem, na fase de cumprimento de sentença, considerando-se a natureza excepcional da 

ação rescisória. 

Uma vez mais, falta ao autor interesse processual, em razão da inadequação da via eleita, fator 

que enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. 

 

 3. Conclusão:        

                              

Expostas essas razões de direito, o Ministério Público impugna os pedidos formulados pelo autor, 

e requer a improcedência dos pedidos, porque a decisão atacada não violou manifestamente norma 

jurídica. 

Por fim, o Ministério Público opõe-se à realização de audiência de conciliação no bojo da ação 

rescisória, esclarecendo, por oportuno, que a iniciativa tem espaço no processo matriz, ora na fase de 

 
12

 STF, RE nº 858075, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/5/2021. 
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cumprimento de decisão definitiva, haja vista que se trata do ambiente adequado para tratativas a 

respeito da efetivação do comando judicial. 

 

Curitiba, 7 de março de 2022. 

 

 

Mauro Sérgio Rocha 
Procurador-Geral de Justiça 
em exercício  

Gustavo Henrique Rocha de Macedo 
Promotor de Justiça 
Assessor de Gabinete
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