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APELAÇÃO CÍVEL N.º 0041014-50.2018.8.16.0021 

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ 

APELADO: MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CASCAVEL 

RELATORA: DESEMBARGADORA REGINA HELENA AFONSO DE 

OLIVEIRA PORTES 

 

P R O N U N C I A M E N T O  

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS EM QUANTIDADE ADEQUADA. 

NECESSIDADE DE CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE MOSQUITOS 

TRANSMISSORES DE DOENÇAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIDÊNCIAS PARCIAIS 

ADOTADAS PELO ENTE MUNICIPAL QUE NÃO ESGOTAM A PRETENSÃO 

INICIAL DO AUTOR. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS APÓS O 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. IMPERIOSA A 

CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL A PROCEDER À 

AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL. EVIDENCIADA A 

INSUFICIÊNCIA DE AGENTES DE ENDEMIAS EM RELAÇÃO AO NÚMERO 

DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE NÃO 

OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA QUE ESTÁ SUBMETIDA AO CONTROLE. ARGUMENTOS 

FINANCEIROS QUE NÃO PODEM SERVIR DE ÓBICE PARA A 

CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. POLÍTICA PÚBLICA 

VOLTADA À EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. PELO CONHECIMENTO 

E, NO MÉRITO, PELO PROVIMENTO DO RECURSO. 

 

 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 
Procuradoria de Justiça Cível – Sexto Grupo Especializado 

AC N.º 0041014-50.2018.8.16.0021 
 

 

 

 

2/15 

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ 

COLENDA QUARTA CÂMARA CÍVEL 

EXCELENTÍSSIMA RELATORA 

 

1. RELATÓRIO 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, irresignado com a 

prestação jurisdicional da Vara da Fazenda Pública de Cascavel, interpôs recurso de Apelação contra 

sentença proferida por aquele Juízo, constante do mov. 119.1, dos autos de Ação Civil Pública n.º 

0041014-50.2018.8.16.0021. 

A demanda principal foi ajuizada pelo ora apelante objetivando a condenação 

do Município de Cascavel à obrigação de contratar ou, de qualquer maneira legal, disponibilizar, no 

mínimo, 38 (trinta e oito) Agentes de Controle de Endemias - ACEs, perfazendo o número mínimo de 

167 (cento e sessenta e sete) profissionais, bem como manter permanentemente em “trabalho de 

campo”, de forma treinada e equipada, número de Agentes de Endemias que corresponda, no mínimo, 

a 1 (um) profissional para cada 1000 (mil) imóveis, podendo ser elevado a até 1 (um) para cada 800 

(oitocentos) imóveis (mov. 1.1 dos autos originários). 

O feito teve o seu regular transcorrer e, ao final, adveio sentença que julgou 

improcedente o pedido formulado pelo autor, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 481, inciso I, do Código de Processo Civil  (mov. 119.1 dos autos originários). 

Devidamente intimado acerca do conteúdo da decisão, o MINISTÉRIO 

PÚBLICO interpôs, tempestivamente, o presente recurso sustentando em suas razões, em breve 

síntese, que não é razoável deixar que a gestão municipal elabore Políticas Públicas da forma que 

lhe convém, ainda mais diante da omissão por parte do Município de Cascavel em não realizar a 

contratação de Agentes Comunitário de Endemias – ACEs, sendo que as alegações acerca do 

aumento de despesas com pessoal não merecem prosperar, na medida em que a maior parte do 

custeio de tais profissionais provém da União (mov. 125.1 dos autos originários). 
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Instado a se manifestar, o Município réu apresentou suas contrarrazões ao 

recurso, pugnando pelo seu desprovimento (mov. 130.1 dos autos originários). 

Na sequência, os autos foram encaminhados a esta Procuradoria de Justiça 

Cível – Sexto Grupo de Atuação Especializada, para manifestação no feito. 

É o breve relatório. 

 

2. ADMISSIBILIDADE RECURSAL 

Presentes os pressupostos de admissibilidade objetivos (cabimento, 

adequação, tempestividade e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e 

subjetivos (interesse e legitimidade), impõe-se o conhecimento do recurso. 

 

3. MÉRITO 

Consoante adiantado, em suas razões recursais, o ora apelante pleiteia a 

reforma da sentença sob o fundamento de que restou devidamente comprovado nos autos que o 

Município de Cascavel não vem cumprindo, de forma integral, as determinações do Programa 

Nacional de Controle de Dengue, haja vista a ausência de número adequado de Agentes 

Comunitários de Endemias para enfrentamento do Índice de Infestação Predial – IIP. 

Nessa linha, sustenta que os argumentos acerca da vedação de aumento de 

despesas com pessoal, durante a pandemia ocasionada pelo Novo Coronavírus (Covid-19), não são 

suficientes para justificar a inércia do Poder Público municipal na contratação de novos profissionais, 

mormente porque oportunizada a solução extrajudicial da situação, o que, entretanto, não ocorreu. 

Afirma, assim, que há necessidade de impor ao apelado a contratação de 

profissionais de maneira efetiva, para manter, definitivamente, esses agentes em campo, a fim de 

enfrentar o aumento desenfreado do Índice de Infestação Predial, já que o Município não o fará se 

não estiver obrigado a tanto. 

Pois bem. 
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Analisando os argumentos ventilados pelo recorrente, em cotejo com a prova 

documental presente nos autos, forçoso convir que a sentença merece ser reformada. 

Isso porque, ainda que o Município de Cascavel tenha adotado providências 

no sentido de realizar concurso público, bem como contratações temporárias visando a compor o 

quadro de Agentes de Endemias, infere-se que tais medidas somente foram efetivadas durante o 

transcorrer processual, tendo ocorrido a plena procedência dos pedidos devido à concordância do 

ente municipal quanto à pretensão ministerial, que, inclusive, realizou processo seletivo para adequar 

o seu quadro de pessoal. 

Ainda assim, as medidas adotadas no curso do processo não se revelam 

suficientes para esgotar o objeto da demanda, na medida em que a pretensão do autor compreende 

a contratação de maneira efetiva e em número mínimo de 167 (cento e sessenta e sete profissionais), 

para mantê-los, definitivamente, em campo, a fim de enfrentar o aumento desenfreado do Índice de 

Infestação Predial no Município de Cascavel, situação que até o presente momento não restou 

devidamente comprovada nos autos por parte do ente federativo. 

Nesse contexto, as diligências realizadas – parcialmente – pelo ente 

federativo municipal não retiram o interesse da parte autora no julgamento do mérito da demanda, 

sendo, portanto, admissível a sua confirmação quando da prolação da sentença.  

Ora, a própria contratação temporária de servidores (ACEs) indica 

concordância do município com os pedidos e causas de pedir do Ministério Público, a indicar 

que efetivamente há necessidade de contratação de pessoal suficiente a realização da tarefa 

indicada na exordial e que tal função e atividade desenvolvida por tais agente de endemias não se 

trata de atividade precária e excepcional, mas efetiva e perene.  

E mais, as funções dos ACEs não se resumem à atuação relativa ao 

combate à dengue, mas a qualquer endemia e epidemia, dentre uma gama de atribuições que 

possuem legalmente, a fim de gerar as informações em saúde que possam ser integradas ao 

Sistema Único de Saúde de modo a possibilitar não só o mapeamento em saúde, mas um 

diagnóstico das circunstâncias sociais a fim de viabilizar a melhor programação em saúde e 

gestão dos recursos públicos, especificamente, para melhor condução da política pública cujo 
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financiamento merece ser realizado de modo organizado e planejado. Pede-se vênia para 

esclarecer o conteúdo da Lei Federal nº 11.350/2006, quanto às atribuições dos ACEs: 

Art. 4º O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de 

atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da 

saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão 

do gestor de cada ente federado. 

§ 1º São consideradas atividades típicas do Agente de Combate às Endemias, 

em sua área geográfica de atuação:   

I - desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade 

relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde;  

II - realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, 

em interação com o Agente Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica; 

III - identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e 

encaminhamento, quando indicado, para a unidade de saúde de referência, 

assim como comunicação do fato à autoridade sanitária responsável;   

IV - divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, 

riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção 

individuais e coletivas;   

V - realização de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica 

e coleta de reservatórios de doenças;   

VI - cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e 

definição de estratégias de prevenção e controle de doenças;  

VII - execução de ações de prevenção e controle de doenças, com a utilização 

de medidas de controle químico e biológico, manejo ambiental e outras ações 

de manejo integrado de vetores;   

VIII - execução de ações de campo em projetos que visem a avaliar novas 

metodologias de intervenção para prevenção e controle de doenças;   
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IX - registro das informações referentes às atividades executadas, de acordo 

com as normas do SUS;   

X - identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das 

doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada 

principalmente aos fatores ambientais;   

XI - mobilização da comunidade para desenvolver medidas simples de manejo 

ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de 

vetores.   

§ 2º É considerada atividade dos Agentes de Combate às Endemias assistida 

por profissional de nível superior e condicionada à estrutura de vigilância 

epidemiológica e ambiental e de atenção básica a participação:   

I - no planejamento, execução e avaliação das ações de vacinação animal 

contra zoonoses de relevância para a saúde pública normatizadas pelo Ministério 

da Saúde, bem como na notificação e na investigação de eventos adversos 

temporalmente associados a essas vacinações;   

II - na coleta de animais e no recebimento, no acondicionamento, na 

conservação e no transporte de espécimes ou amostras biológicas de animais, 

para seu encaminhamento aos laboratórios responsáveis pela identificação 

ou diagnóstico de zoonoses de relevância para a saúde pública no Município;   

III - na necropsia de animais com diagnóstico suspeito de zoonoses de 

relevância para a saúde pública, auxiliando na coleta e no encaminhamento 

de amostras laboratoriais, ou por meio de outros procedimentos pertinentes;   

IV - na investigação diagnóstica laboratorial de zoonoses de relevância para a 

saúde pública;   

V - na realização do planejamento, desenvolvimento e execução de ações de 

controle da população de animais, com vistas ao combate à propagação de 

zoonoses de relevância para a saúde pública, em caráter excepcional, e sob 

supervisão da coordenação da área de vigilância em saúde.   
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§ 3º O Agente de Combate às Endemias poderá participar, mediante 

treinamento adequado, da execução, da coordenação ou da supervisão das 

ações de vigilância epidemiológica e ambiental.   

Art. 4º-A. O Agente Comunitário de Saúde e o Agente de Combate às Endemias 

realizarão atividades de forma integrada, desenvolvendo mobilizações sociais 

por meio da Educação Popular em Saúde, dentro de sua área geográfica de atuação, 

especialmente nas seguintes situações:   

I - na orientação da comunidade quanto à adoção de medidas simples de 

manejo ambiental para o controle de vetores, de medidas de proteção 

individual e coletiva e de outras ações de promoção de saúde, para a 

prevenção de doenças infecciosas, zoonoses, doenças de transmissão 

vetorial e agravos causados por animais peçonhentos;   

II - no planejamento, na programação e no desenvolvimento de atividades de 

vigilância em saúde, de forma articulada com as equipes de saúde da família; 

III - (VETADO);   

IV - na identificação e no encaminhamento, para a unidade de saúde de 

referência, de situações que, relacionadas a fatores ambientais, interfiram no 

curso de doenças ou tenham importância epidemiológica;   

V - na realização de campanhas ou de mutirões para o combate à transmissão 

de doenças infecciosas e a outros agravos.   

Como à época da propositura da Ação Civil Pública havia irregularidades 

constatadas no quadro de Agentes de Endemias – e até antes do saneamento do processo –, não 

houve alteração dos pedidos, entende-se que a estabilização da demanda ocorreu de forma definitiva, 

nos termos do artigo 329 do Código de Processo Civil, até mesmo porque, as diligências (parciais) só 

foram efetivadas porque ajuizada a ação e, não, de forma espontânea. 

Relevante consignar que a condenação do ente municipal na obrigação de 

fazer pretendida na inicial é apenas uma forma de compeli-lo a cumprir com seu dever insculpido no 

artigo 30, inciso VII da Constituição Federal, que, assim, estabelece: 
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Art. 30. Compete aos Municípios: 

[…] 

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços 

de atendimento à saúde da população; 

E, conforme evidenciado nos autos, foi apurado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, 

através do Inquérito Civil n.º MPPR-0030.13.002286-3, que o número de Agentes de Endemias 

existentes no Município de Cascavel, em novembro de 2012, era de 88 (oitenta e oito) profissionais 

(mov. 1.3 dos autos originários – fl. 33). 

Já à época da propositura da ação, vale dizer, 06 (seis) anos depois da 

instauração do procedimento extrajudicial, o número de profissionais subiu para 151 (cento e 

cinquenta e um), dos quais apenas 129 (cento e vinte e nove) se encontravam em trabalho de campo, 

e por conta da Política Nacional de Combate à Dengue, Zika e Chikungunya, o ente municipal estava 

obrigado a dispor, para trabalho de campo, entre 167 (cento e sessenta e sete) a 208 (duzentos e 

oito) agentes (mov. 1.15 dos autos originários – fl. 13). 

Ainda, restou demonstrado que entre os anos de 2017 a 2018 o Índice de 

Infestação Predial – IIP no Município de Cascavel subiu de 1,70% (um vírgula setenta por cento) para 

5,80% (cinco vírgula oitenta por cento), quando, de acordo com a Política Nacional de Combate e à 

Dengue, Zika e Chikungunya, tal percentual não poderia superar 1% (um por cento) (mov. 1.15 dos 

autos originários – fl. 18). 

Oportuno registrar, neste ponto, o disposto no artigo 1.º da Portaria nº 029/06 

do Ministério da Saúde: 

O SECRETÁRIO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUBSTITUTO, no uso das 

atribuições que lhe confere o Art. 37, do Decreto nº 5.678, de 18 de janeiro de 2006, 

e 

[…] 

Considerando a Portaria nº 1.172/GM, de 15 de junho de 2004, resolve: 
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Art. 1º – Caracterizar como situação de iminente perigo à saúde pública, quando 

a presença do mosquito transmissor da Dengue - o Aedes aegypti - for constatada 

em 1% (um por cento) ou mais dos imóveis do município, da localidade, do 

bairro ou do distrito. 

Parágrafo único. A situação de que trata o caput deste artigo será caracterizada pela 

aferição do índice de infestação predial, realizada pelo agente de saúde por meio 

de levantamento amostral, pesquisa dos criadouros e coleta de larvas. 

Ademais, consoante informado pelo autor, o aumento expressivo do IIP 

estaria diretamente vinculado à falta de cumprimento das medidas pertinentes ao “item 2” (Combate 

ao Vetor, da Política Nacional de Controle da Dengue, Zika e Chikungunya), que se assenta nos 

trabalhos de campo executados, justamente, pelos Agentes de Endemias, demonstrando a 

importância da atuação de tais profissionais na redução da proliferação do mosquito transmissor das 

citadas patologias. 

Não bastasse, colhe-se dos autos informações de que o Poder Público 

Municipal recebe, anualmente, repasses do Fundo Nacional de Saúde, os quais podem ser 

consultados através do portal do Fundo Nacional de Saúde1, sendo possível verificar que o custeio 

para manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, totalizou R$ 42.749.523,48 (quarenta e 

dois milhões, setecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e três reais e quarenta e oito 

centavos) no ano de 2018, sendo que, desse total, R$ 3.538.253,62 (três milhões, quinhentos e 

trinta e oito mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos) foram destinados, 

exclusivamente, para Vigilância em Saúde. 

Em complemento, a Portaria de Consolidação n.º 06/17/GM/MS define que a 

União repassará para os municípios, a título de Assistência Financeira Complementar (AFC), 

para o pagamento de cada ACE, o percentual correspondente a 95% (noventa e cinco por cento) 

do piso salarial profissional nacional dos ACEs, sendo que o repasse dos recursos será efetuado 

periodicamente em cada exercício, que corresponderá a 12 (doze) parcelas mensais, incluindo-se 

mais 1 (uma) parcela adicional no último trimestre de cada ano (artigos 425 e 426). 

 
1Disponível em <https://consultafns.saude.gov.br/#/consolidada>. Acesso em: 09/03/2022. 

https://consultafns.saude.gov.br/#/consolidada
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Outrossim, em seu artigo 430, referida Portaria, assim, dispõe: 

Art. 430. Os recursos financeiros para o cumprimento do disposto nesta Seção 

são oriundos do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional 

Programática 10.305.2015.20AL - Incentivo Financeiro aos estados, Distrito Federal 

e municípios para a Vigilância em Saúde. (Origem: PRT MS/GM 1243/2015, Art. 

6º). 

Diante disso, a primeira conclusão é de que os argumentos acerca da 

limitação financeira não passam de subterfúgios utilizados pelo apelado para justificar a falta 

de Agentes de Controle de Endemias em quantidade suficiente a evitar o aumento do Índice de 

Infestação Predial, razão pela qual não merecem prosperar. 

Ademais, embora não se negue que o cenário pandêmico ocasionado pelo 

Coronavírus (Covid-19) provocou aumento de despesas na área da saúde e assistência social, 

limitando o orçamento no que diz respeito à contratação de pessoal, fato é que o Município de 

Cascavel foi informado das adequações necessárias, ainda no ano de 2013 (mov. 1.4 dos autos 

originários – fl. 17), sendo, inclusive, oportunizada a solução extrajudicial do caso mediante a 

celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com o MINISTÉRIO PÚBLICO.  

E mais, tal argumento não contradiz as funções dos ACEs, mas o reforça, 

no sentido de que devem ser implementadas suas atividades, mediante a contratação de agentes 

suficientes, porquanto sua função é exatamente de exercício de atividades de vigilância, prevenção 

e controle de doenças e promoção da saúde, mediante a realização de ações educativas e de 

mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde; 

realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde; identificação de 

casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhamento à unidade de referência; 

divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e agentes 

transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e 

coletivas; cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de 

estratégias de prevenção e controle de doenças; além de execução de ações de prevenção e 

controle de doenças, com a utilização de medidas de controle químico e biológico, dentre outras 
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atividades, as quais são absolutamente conexas e intrínsecas às necessidades 

epidemiológicas relativas à COVID. 

Assim, extrai-se dos autos, de modo inexorável, que as diligências realizadas 

pelo Município de Cascavel, no sentido de contratar novos profissionais para combate às endemias, 

somente foram iniciadas em virtude da fiscalização desenvolvida pelo apelante, como forma de 

garantir a prestação adequada do direito fundamental à saúde dos munícipes, obrigação esta 

expressamente definida no artigo 196 da Constituição Federal. Vejamos: 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 

e recuperação. 

Convém ressaltar que, muito embora o Gestor Público possua margem de 

discricionariedade para definir as diretrizes, priorizar as ações governamentais, bem como escolher 

os meios necessários ao cumprimento de seus serviços, considera-se inviável invocar razões de 

ordem financeira neste caso, vez que, ainda que possua discricionariedade na definição das metas e 

implementação das políticas públicas, algumas diretrizes estabelecidas pela Constituição Federal 

possuem caráter vinculante (artigo 198, inciso II, da Constituição Federal). 

Vale dizer, a existência de outras políticas, em segmentos diversos, não 

relativiza o aludido vetor constitucional que, incondicionalmente, vincula o administrador público. 

Nesse sentido, o provimento judicial pleiteado pelo autor (ora apelante), de 

forma alguma, implica ingerência indevida do Poder Judiciário no Poder Executivo. Há que se 

considerar, aqui, que não se trouxe à discussão aspectos discricionários da gestão pública, mas, sim, 

a efetivação de direitos fundamentais expressos na Constituição Federal. 

Com efeito, o ativismo judicial, em sede de efetivação de direitos 

fundamentais (como o direito à saúde), não constitui violação do princípio da separação dos poderes 

ou ingerência desproporcional, considerando a eficácia cogente e imediata dos direitos e garantias 

fundamentais positivados em nossa Carta Política e outros instrumentos normativos (artigo 5º, §§1º 

e 2º). 
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Assim, tem-se que aos juízes é lícito intervir naquelas situações em que se 

evidencie um “não fazer” comissivo ou omissivo por parte das autoridades estatais que coloque em 

risco, de maneira grave e iminente, os direitos dos jurisdicionados. 

Como corolário de tal constatação, tem-se como perfeitamente possível a 

tutela jurisdicional tendente a determinar a adequação do quadro de pessoal de Agentes de Combate 

à Endemias do Município de Cascavel, com o objetivo prevenir e controlar a proliferação de agentes 

transmissores de doenças e agravos à saúde dos munícipes. 

Portanto, a restrição de cunho orçamentário não serve como justificativa à 

supressão de direitos fundamentais, como bem sustenta o Ministro Herman Benjamin: 

No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o juiz não deve 

se impressionar nem se sensibilizar com alegações de conveniência e oportunidade 

trazidas pelo administrador relapso. A ser diferente, estaria o Judiciário a fazer juízo 

de valor ou político em esfera na qual o legislador não lhe deixou outra possibilidade 

de decidir que não seja a de exigir o imediato e cabal cumprimento dos deveres, 

completamente vinculados, da Administração Pública.2. 

E por esta razão é que se admite o controle jurisdicional de políticas públicas, 

quando estas se mostram inaptas a efetivar direitos fundamentais. Nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE 

EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS 

INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. O STJ tem decidido que, 

ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em 

caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social – 

principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade 

humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva 

do possível. 2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre 

que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos 

essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial. 3. O Pretório Excelso 

 
2 STJ. REsp. 440.502/SP. Rel. Min. Herman Benjamin. J. 15.12.2009. 
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consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a 

Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos 

constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure 

violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra 

Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 

10/4/2012). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 

1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

17/10/2017, DJe 20/10/2017) – grifou-se. 

Importante ressaltar, outrossim, que ao contrário do entendimento exposto 

pelo Juízo de primeiro grau, esta Procuradoria de Justiça entende que cabia ao Poder Público 

Municipal comprovar a verossimilhança dos argumentos atinentes à limitação orçamentária, 

na medida em que o ônus da prova cabe “ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor” (artigo 373, inciso II, CPC), ônus este do qual não se desincumbiu 

a contento. 

Sobre o tema, encontram-se decisões de nossos Tribunais Superiores: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. ORÇAMENTO E 

RESERVA DO POSSÍVEL. TRATAMENTO NÃO SOLICITADO JUNTO AO SUS – 

CACON/UNACON. 1. União, Estados e Municípios detêm legitimidade para figurar 

no polo passivo de ação onde postulado o fornecimento público de medicamentos. 

2. Solidária a responsabilidade dos entes da Federação quanto ao fornecimento de 

medicamentos, é direito da parte autora litigar contra qualquer deles, sendo, 

também, os três entes igualmente responsáveis pelo ônus financeiro advindo da 

aquisição do tratamento médico postulado. 3. O orçamento e a reserva do 

possível, quando alegados genericamente, não importam em vedação à 

intervenção do Judiciário em matéria de efetivação de direitos fundamentais. 

4. Inviável o fornecimento de medicamento àquele que não se submete ao 

tratamento junto ao Sistema Único de Saúde, por meio de um CACON/UNACON 

em casos de moléstia de natureza oncológica. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL N.º 

5010375-69.2014.404.7102, 3.ª TURMA, Des. Federal MARGA INGE BARTH 
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TESSLER, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 06/07/2017) – 

destaquei. 

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACESSO À CRECHE AOS MENORES 

DE ZERO A SEIS ANOS. DIREITO SUBJETIVO. RESERVA DO POSSÍVEL. 

TEORIZAÇÃO E CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO COMO TESE 

ABSTRATA DE DEFESA. ESCASSEZ DE RECURSOS COMO O RESULTADO DE 

UMA DECISÃO POLÍTICA. PRIORIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. 

CONTEÚDO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ESSENCIALIDADE DO DIREITO À 

EDUCAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. […] 5. Com isso, observa-se que 

a realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é 

resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que 

depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão 

intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão 

da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador. Não é por 

outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do 

mínimo existencial. […] 11. Todavia, a real insuficiência de recursos deve ser 

demonstrada pelo Poder Público, não sendo admitido que a tese seja utilizada 

como uma desculpa genérica para a omissão estatal no campo da efetivação 

dos direitos fundamentais, principalmente os de cunho social. No caso dos 

autos, não houve essa demonstração. Precedente: REsp 764.085/PR, Rel. Min. 

Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1.º.12.2009, DJe 10.12.2009. 

Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no AREsp 790.767/MG, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 

14/12/2015) – grifou-se. 

Assim, seja pela ausência de comprovação acerca da inexistência de 

recursos públicos para a contratação de novos ACEs em quantidade mínima de 167 (cento e sessenta 

e sete) profissionais, seja pela impossibilidade de supressão de direitos fundamentais pelo argumento 

de limitação orçamentária, ou, ainda, pela possibilidade de intervenção judicial em casos de omissão 

na prestação de serviços públicos essenciais, a reforma da sentença é medida de rigor, a fim de 

compelir o ente municipal a cumprir, integralmente, as medidas pertinentes ao Combate ao Vetor, da 
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Política Nacional de Controle da Dengue, Zika e Chikungunya. 

 

4. CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, o pronunciamento desta Procuradoria de Justiça é pelo 

conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. 

Curitiba, datado e assinado digitalmente. 

 

CAROLINE CHIAMULERA 

Promotora de Justiça 

 

 


